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Protokół Nr XXV/2012 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz. 9.00 – 12.00 
w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: 

Radny Władysław Burzawa. 
 
Do pkt. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XXV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 kwietnia 2012 roku. 

Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 

Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  

i szefów podległych Miastu jednostek. 

Serdecznie witam gospodarza Targów Kielce, Konsula Honorowego 

Republiki Federalnej Niemiec Pana dr Andrzeja Mochonia. 

Witam wśród nas Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia. 

Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  
z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. 

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 

liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 

obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 

Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji.  

 

Do pkt. 2 
 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
uzgodniony w dniu 12 kwietnia 2012 roku porządek obrad, a także projekty 

uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 

do nich porządkiem. 

Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem 

wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad, polegających na: 
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1. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Złap okazję”, 

2. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego „Novum 

subsydium”, 

3. zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia 

bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

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

 

Radna Joanna Winiarska 
W nawiązaniu do decyzji Pana Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 października 

2011 roku dotyczącej odebrania czasowego psów Panu Zawadzkiemu, jak i 

również utrzymanie tych psów zwracam się z prośbą – wnioskiem o 

wprowadzenie pod dzisiejsze obrady punktu dotyczącego informacji o 

ewentualnym przekazaniu środków na utrzymanie psów zabranych z posesji 

przy ulicy Górników Staszicowskich w okresie od 1.01.2012r. do 31.03.2012r. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Mam pytanie do Pana Prezydenta czy w ramach informacji, które będzie Pan 

przedstawiał jest możliwa ta informacja, czy musi być oddzielny punkt?  

 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Musi być albo Pan Wiceprezydent Czesław Gruszewski albo Wiceprezydent 

Tadeusz Sayor, których akurat nie ma w tej chwili. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wobec tego ewentualnie wprowadzimy to jako dodatkowy punkt do porządku 

obrad. 

Nie widzę innych głosów w sprawie porządku. Poddaję więc pod 

głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad 

dzisiejszej sesji. 

 

I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Złap okazję” 

 

Głosowanie: 
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Za   –19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego 

„Novum subsydium” 

Głosowanie: 

 

Za   – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

III. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w 

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

Głosowanie: 

 

Za   – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. 

 

IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat psów 

Pana Zawadzkiego, wniosek zgłoszony przez Radną Joannę Winiarską 
 

Głosowanie: 
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Za   – 21 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

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   – 23 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Prezentacja dokonań i planów rozwojowych Targów Kielce SA. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 

15.03.2012r. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 

 

7. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018;  

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok; 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012; 
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4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r.; 
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce 

pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach 

oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki; 
6) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Złap okazję”  

(z autopoprawką); 
7) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego „Novum 

subsydium” (z autopoprawką); 
8) w sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. Ludzie-Biznes-

Innowacje – specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla kadry 

zarządzającej i pracowników firm w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  
9) sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. BiznesStarter - 

wsparcie procesu samozatrudnienia młodych osób w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013; 
10) w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach; 
11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

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

ulicy Nowy Świat; 
13) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17; 
14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu 

mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej nr 40 

m.26; 
15) w sprawie wydzierżawienia udziału w części nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

16) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie 

darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 

położonej w Kielcach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz 

ulicy Tadeusza Kościuszki; 

17) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego; 
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18) -sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Dobromyśl; 
19)  sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1- Łanowa, 

OBSZAR 2 – Sukowska”; 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Informacja na temat psów Pana Zawadzkiego. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

11. Zamknięcie obrad. 

 

Do pkt. 3 
 
Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce SA w formie multimedialnej 

zaprezentował dokonania i plany rozwojowe Targów Kielce SA. 

 

 

 

 
 

Targi Kielce 
• trzeci ośrodek targowy w Europie Środkowo-Wschodniej  

•  jeden z dwóch liderów polskiego rynku targowego 

•  prawie 70 wystaw rocznie 

•  ponad 6 400 wystawców*  

•  ponad 210 000 zwiedzających* 

•  blisko 185 000 m² wynajętej powierzchnia 

•  prawie 160 oficjalnych delegacji zagranicznych z 56 krajów Europy, 

Ameryki, Azji 

•  blisko 500 konferencji, seminariów i szkoleń 
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Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2009 

 
 

Targi rekomendowane przez UFI: 

 

 
 

Nowoczesna infrastruktura 
• 90 000 m

2 
 całkowitej powierzchni wystawienniczej 

•  36 000 m
2
 powierzchni wystawienniczej w pawilonach 

•  7 hal wystawienniczych (wliczając najnowocześniejszą w Polsce halę 
wystawienniczo kongresową E)  

•  parkingi na 1800 samochodów 

•  zewnętrzna powierzchnia z pełną infrastrukturą targową 
•  15 sal konferencyjnych dla ponad 1200 osób 

 

 

Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo –Wschodniej pod 

względem wynajętej powierzchni 

 
Powierzchnia wystawiennicza netto największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej 

w latach 2006-2010, według danych CENTREX* 

*CENTREX – Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych 

PLASTPOL METAL MSPO 
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Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo –Wschodniej pod 

względem liczby wystawców 

 
Liczba wystawców największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-

2010, według danych CENTREX* 
*CENTREX – Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych 

 

 

 

 

 

Udział w krajowym rynku targowym 
 

 
 

Dynamika rozwoju działalności targowo – wystawienniczej Targów Kielce  

w latach 2002 – 2011 - dane statystyczne 
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Powierzchnia wystawiennicza netto (w m
2
) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wystawców 
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Liczba wystawców zagranicznych 
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Liczba zwiedzających 
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Liczba targów organizowanych w Targach Kielce 

 
 

Debiuty 2012 
 

 GALOPEM Salon Jeździectwa Sprzętu Jeździeckiego 

 FOTO MEDIA Targi Sprzętu Fotograficznego i Technik Medialnych 

 DARZ BÓR Salon Sprzętu Myśliwskiego oraz Łowieckiego 

 WĘDKOMANIA Salon Sprzętu i Akcesoriów Wędkarskich 

 MEDYCYNA XXI Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia 

Diagnostycznego i Terapeutycznego  

 ZOO SALON Targi Zwierząt Domowych  
Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze kultury 

 

współorganizator Targi Kielce JAZZ FESTIVAL „MEMORIAL TO MILES” 
• Festival jazzowy, poświęcony pamięci wybitnego kompozytora i trębacza 

Milesa Davisa, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury i Targi 

Kielce 

• W koncertach biorą udział gwiazdy światowego i polskiego jazzu 

 

• FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ – odbywa się od jedenastu lat 

w trakcie trwania targów SACROEXPO. Gromadzi 700 uczestników, 

• Sponsorujemy zespoły dziecięce mi.in. Józefowe Kwiatki, 

• Sponsorujemy koncerty w Radio Kielce 
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• Targi Kielce sponsorują W trakcie trwania Uroczystych Gal wręczenia 

nagród Targów Kielce występują zespoły oraz artyści z regionu 

świętokrzyskiego, m.in. Kielecki Teatr Tańca, 

• Medal Per Artem Ad Deum Papieskiej Rady ds.. Kultury wręczany 

podczas SACROEXPO, do tej pory otrzymali go m.in. Leszek Mądzik, 

Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, Stanisław Niemczyk, Stanisław 

Słonina, Ryszard Bagiński, 

• Koncert muzyki Wojciecha Kilara, 

• Przegląd filmów Krzysztofa Zanussiego, 

• Wystawy sztuki podczas SACROEXPO i EXPOSITIO 

• Widowisko taneczno – muzyczne „Chopin4” z udziałem artystów 

światowej sceny baletowej i gwiazd polskiej estrady, 

• Wspieramy organizacje i instytucje np.. Muzeum Wsi Kieleckiej, BWA, 

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Wołosatki, 

Teatr ECCE HOMO, Caritas Diecezji Kielceckiej, ZHP, Klub Szachowy 

„Victoria” 

 

 

 

 

Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego  

w sferze sportu 
 

 VIVE TARGI KIELCE  
 

• ośmiokrotny mistrz Polski  

•  uczestnik Ligi Mistrzów 

•  wielokrotny zdobywca Pucharu Polski 
 

Wzrost publikacji w mediach dzięki VIVE TARGI KIELCE 
• w okresie od stycznia 2008 do sierpnia 2009 nazwa Targi Kielce 

w Internecie pojawiła się 1 180 razy,  

•  od wejścia do nazwy VTK od sierpnia 2009 do grudnia 2011 nazwa Targi 

Kielce w Internecie pojawiła się 15 873 razy (z czego w kontekście piłki 

ręcznej 12 237) czyli o 1400% razy więcej niż przed wejściem jako 

sponsor strategiczny ośmiokrotnego Mistrza Polski 

•  transmisje na żywo oraz informacje o meczach w ogólnopolskich 

stacjach telewizyjnych, radiowych i internetowych, 
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 MKS KORONA KIELCE 

• uczestnik T-Mobile Ekstraklasa 

•  wielokrotny uczestnik Pucharu Polski 
 

Kielce Bike Expo – Bike Maraton 
W Finale największego w Polsce Bike Maratonu w 2011 r. udział wzięło 1200 

rowerzystów z całej Polski. Pierwszy raz w historii polskich maratonów 

rowerowych całe miasteczko sportowe, aleja startowa, scena i dekoracje 

zlokalizowane były pod dachem w ogromnej hali targowej. Na śmiałków 

chcących zmierzyć się z trasą XII edycji Bike Maraton 2011 czekały do wyboru 

trzy dystanse – Haro (mini) 24 km, Mega – 45 km i Giga – 71 km wytyczone 

w Chęcińsko – Kieleckim Parku.  

 

Olimpiady specjalne 
Targi Kielce wspierają Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych organizatora 

Specjalnych Igrzysk, które mają za cel popularyzację sportu wśród osób 

z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie dla nich rehabilitacji poprzez sport 

oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad w kraju i integracja ze społeczeństwem. 

 

Kielce biegają 
Kielce Biegają to przedsięwzięcie propagujące zarówno zdrowy styl życia jak 

i kielecką wizytówkę ulicę Sienkiewicza. Do udziału w tym wydarzeniu 

zachęcani są nie tylko mieszkańcy miasta, ale całego regionu, a także innych 

miast.  

 

 

 

Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego 

w sferze promocji 
 

gdy masz pociąg do… INWESTYCJI 
Realizacja projektu unijnego o wartości 3 300 000 zł – „Promocja gospodarcza 

i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego 

ośrodka targowego”. 

• Kampania bilbordowa w największych miastach polski: Warszawa, 

Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Sosnowiec, Katowice, Gdańsk  

•  Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej”,  

•  ogólnopolski konkursu na plakat promujący województwo,  

•  reklamy w ogólnopolskiej prasie opiniotwórczej i telewizji, 

•  promocja w internecie, 
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•  reklama telewizyjna w TVN 24 oraz TVP Info, 

•  wizyty dziennikarzy zagranicznych, 

•  prezentacja dla zagranicznych Izb Gospodarczych.  

 

Po raz pierwszy kampania w TV 
Spot został zrealizowany w ramach projektu unijnego „Promocja gospodarcza 

i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego 

ośrodka targowego” na przełomie października i listopada 2011 r. był 

emitowany na antenie TVN 24 i TVP Info. Drugi spot emitowany był w lutym 

2012 r. na antenie TVN CNBC. 

 

 

 

Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego 

współpraca z uczelniami 
 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego  
•  w latach 2008-2011 ramach projektu „eduPROGRES – Edukacja na 

rzecz gospodarki”, płatny trzy miesięczny staż ze środków Unijnych w TK 

odbyło 10-ciu najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania 

i Administracji o specjalności Marketing i wystawiennictwo;  

•  praktyki studenckie z Wydziału Zarządzania i Administracji 

•  praktyki studenckie z wydziału Filologii Germańskiej i Angielskiej 

 

Politechnika Świętokrzyska  
•  indywidualne płatne staże ze środków Unijnych, 

•  stoisko na targach, 

•  profesorowie z uczelni uczestniczą w pracach komisji konkursowych na 

targach. 

 

 

 

Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego 

w sferze biznesu 
 

Współpraca z hotelami 
W regionie świętokrzyskim znajduje się 99 hoteli, pensjonatów, ośrodków 

wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych. 

W latach 2008 - 2011 w województwie świętokrzyskim powstało 30 nowych 

obiektów głównie ze względu na duże zapotrzebowanie klientów TK tymi 

usługami. 

Targi Kielce zawarły 58 umów o współpracy z obiektami świadczącymi usługi 

hotelarskie.  
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W obiektach, z którymi współpracują TK zatrudnionych jest 781 osób.  

 

Targi Kielce współpracują z kilkudziesięcioma firmami z regionu: 
• drukarnie, pracownie plastyczne, projektanci zewnętrzni, 

•  firmy świadczące usługi porządkowe, 

•  firmy spedycyjne, 

•  firmy ochroniarskie, 

•  firmy zabudowujące, 

•  firmy artystyczno – eventowe /nagłośnienie, scenografia, oprawa 

muzyczna, catering/ 

•  obsługa medyczna, 

•  biura tłumaczeń, 
•  firmy reklamowe (dostawcy gadżetów, medali, pucharów) 

•  wykonawcy i podwykonawcy przy budowie Centrum Kongresowego, 

•  restauracje, puby, kawiarnie, 

•  taxi i firmy transportowe, 

 

 

 

 

Współpraca z instytucjami 
 

 GRONO TARGOWE KIELCE – powstało w 2008 roku, zrzesza 

76 członków. Podmiotem wiodącym klastra są Targi Kielce. W ramach 

działalności GTK powstało Convention Bureau (projekt systemowy pod nazwą: 
Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacji 

województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”). 

 

Convention Bureau jest członkiem organizacji Convention Bureau of Poland, 

organizacja ta uznała Targi Kielce jako Profesjonalnego Organizatora 

Kongresów 

 

Na podstawie prawie 1000 umów zleceń w Targach Kielce w 2011 było 

zatrudnionych w sumie blisko 400 osób 
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Wpływ Targów Kielce na atrakcyjność inwestycyjną regionu 

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 
„Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” 2011 

 

 
 

 

 



17 

 

 

Wyniki ekonomiczne Targów Kielce 
 

Zestawienie przychodów Targów Kielce 

i Międzynarodowych Targów Poznańskich 

w latach 2008-2011 

 
 

Wynik ze sprzedaży (z działalności operacyjnej) w Targach Kielce na tle 

innych ośrodków targowych w latach 2009-2010 
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Zestawienie zysków netto Targów Kielce 

 i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach 2008-2011 

 

 
Zestawienie wskaźników rentowności Targów Kielce i Międzynarodowych 

Targów Poznańskich w latach 2008-2011 (zysk netto/przychody) 
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Wydajność mierzona jako zysk netto na osobę w Targach Kielce na tle innych 

ośrodków targowych w latach 2009-2010 
 

 
 

Wydajność w m
2
/osobę w Targach Kielce 

 i Międzynarodowych Targach Poznańskich w latach 2009 – 2010 
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Rozwój infrastruktury targowej w Polsce 
 

Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Łódzkie 
Inwestycja zakończona. Hala oddana do użytku w lutym 2012. 

MTŁ 13 117 m² - całkowita powierzchnia wystawienniczo – konferencyjna  

w tym: 

•  5.700  m
2
  - powierzchnia wystawiennicza  

•  800  m
2
  - powierzchnia wystawiennicza we foyer 

•  4 sale konferencyjne i aula o łącznej powierzchni 700 m
2
  

 

Inwestycje konkurencji Targi Lublin S.A. 
Projekt w trakcie realizacji.  Planowane zakończenie prac kwiecień 2012. 

•  hala wystawiennicza o powierzchni 8 000 m
2
 z salami konferencyjnymi, 

•  modernizacja istniejącej hali o powierzchni 2 500 m
2
 

•  dodatkowe 500 miejsc parkingowych 

 

Inwestycje konkurencji Międzynarodowe  Targi Gdańskie S.A. 
Projekt w trakcie realizacji.  Planowane zakończenie prac czerwiec 2012. 

Amber Expo 12 000 m
2
 powierzchni wystawienniczej 

•  3 hale o powierzchni ok. 3900 m
2
 i wysokości części wystawowej 16,5m

2
 

•  4 sale konferencyjne na ponad 1000 osób, 

•  parking na ok. 450 miejsc, 

 

Inwestycje konkurencji MTM Ostróda  
Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec 2012. 

Demuth Arena - 20 000 m
2
 powierzchni wystawienniczej – 19 m wysokości, 

•  główna hala wystawiennicza ok. 15 m
2
, 

•  przestrzeń konferencyjna na ok. 1 200 osób – 2 000 m
2
 powierzchni, 

 

Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Poznańskie  
Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2012. 

Poznań Congress Center rozbudowa i modernizacja obiektu: 

•  modernizacja poziomu recepcyjnego i konferencyjnegi, 

•  remont sali konferencyjno -kongresowo -widowiskowej dla 2 000 osób 

(teleskopowa widownia umożliwiającą podział sali na różne sposoby) 

 

Inwestycje konkurencji Targi w Krakowie Sp. z o.o.  
Rozpoczęcie inwestycji 2012. 

Budowa Centrum Targowo-Kongresowego 

•  pierwszy etap – hala wystawiennicza o wielkości 9 tys m
2
, 

•  sale seminaryjne o łącznej powierzchni 1 000 m
2
, 
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Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce 

2009-2013 

 

 
 

 

Źródła finansowania inwestycji objętymi umową z PARP 

 
* Zgodnie ze studium wykonalności, będącym załącznikiem do umowy z PARP z 19 maja 2009 r. 

 

 

Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce 2009-2013 
 

Hala wystawienniczo - kongresowa E 
•  Powierzchnia: 5 355 m

2
  

•  Możliwość organizacji kongresów, konferencji, eventów do 4500 osób 

•  Nowoczesna bezsłupowa konstrukcja ze stali i szkła  

•  2 kapsuły konferencyjne mogące pomieścić 85 osób 
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•  schody ruchome i winda dla niepełnosprawnych  

•  Sala restauracyjna 
Oddana do użytku: Sierpień 2010 

 

 

 

 
 

 

 

Hala wystawiennicza F  
•  powierzchnia 4 345 m

2
 

•  wysokość hali 7,5 m 

•  restauracja 
Oddana do użytku: Sierpień 2010 
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Terminal wejściowy z elektronicznym systemem rejestracji gości 
Oddany do użytku: Kwiecień 2010 

 
 

 

Centrum Kongresowe dla 1000 osób 

zakończenie inwestycji maj 2013 
 

• całkowita powierzchnia 9150 m
2
 

•  57-metrowa wieża widokowa z salą konferencyjno - bankietową 
•  podziemny parking 

 
 

 

Centrum Kongresowe – zakończenie inwestycji maj 2013 
 

• sala kongresowa dla 674 osób  

•  4 sale konferencyjne po 100 miejsc każda z możliwością różnej 

konfiguracji ich powierzchni 

•  łączna powierzchnia sal konferencyjnych 1500 m
2
  

•  nowoczesna scena z konstrukcją umożliwiającą podwieszenie scenografii 

•  strefa VIP 

•  profesjonalne Centrum Prasowe o powierzchni 200 m
2
 z szybkim łączem 

oraz strefą lounge  

•  panoramiczne windy 
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Parking wielopoziomowy – zakończenie inwestycji wiosna 2013 
 

• 480 samochodów  

•  elektroniczny system monitorujący dostępność miejsc 

•  powierzchnia magazynowa  

•  pracownia plastyczna 

 

 
 

 

Terminal zachodni dojazd od ul. Nowomalikowskiej 

- zakończenie inwestycji zima 2013 

• z systemem bramek i kołowrotków zintegrowanych z elektronicznym 

systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających 
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Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce 

plany na przyszłość po 2013 r. 

nie objęte umową z PARP 
 

 
 

 

 

Hotel turystyczno - biznesowy 
• standard *** oraz **** 

•  łącznie 200 pokoi lub więcej 

•  obszerna restauracja i rozbudowane zaplecze cateringowe 

•  klub nocny 

 

 

 
 

Szacowana wartość projektu: 80 000 000 PLN 
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Modernizacja hal A, B, C, D, G 
• Podniesienie dachów o 4 m 

• Likwidacja części słupów 

 

 
 

Szacowana wartość projektu: 20 000 000 PLN 

 

Hale A, B, D 
• Punkty gastronomiczne 

• Punkty sanitarne 

• sale konferencyjne  

• Biuro Obsługi Wystawców 

 

Szacowana wartość projektu: 10 000 000 PLN 

 

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego 
•  ERP w skład, którego wchodzą: 

−  Elektroniczny obieg dokumentów 

−  Program finansowo – księgowy 

−  Formularze elektroniczne 

−  Obsługa magazynu 

−  Program kadrowo - płacowy 

•  CRM 
 

Szacowana wartość projektu: 1 500 000 PLN 

 

Rozwój infrastruktury okołotargowej 
 

Nowy dojazd do Targów Kielce 
Już we wrześniu 2012 r. planowane jest oddanie węzła drogowego 

z bezkolizyjnym zjazdem do Targów Kielce 

 



27 

 

 
 

Nazwy ulic wokół terenów Targów Kielce 
W oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 

lutego 2009r. Targi Kielce SA zwróciły się z propozycją brzmienia nazw dla 

dwóch nowych ulic powstających w pobliżu terenów targowych w oparciu 

o projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze 

Metropolitalnym -  Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną 
w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce). 
Przez wzgląd na bliskość infrastruktury Targów Kielce oraz z uwagi na 

powstające na tych terenach nowe Centrum Kongresowe wystąpiliśmy 

z następującymi propozycjami 

•  ulica Kongresowa 

•  ulica Wystawowa. 
Obie proponowane nazwy naturalnie komponują się z rejonem umiejscowienia, 

są bezpośrednio związane z wiodąca kielecką marką – Targami Kielce oraz 

z uwagi na proste brzmienie (brak polskich liter i dwuznaków: ś,ć,dź itp.) są 
łatwe do wymówienia i zapamiętania dla obcokrajowców – wystawcy, goście, 

zwiedzający oraz oficjalne delegacje przyjeżdżające do Targów Kielce 

reprezentują nie tylko większość krajów europejskich, ale i całego świata. 

 

Port Lotniczy Kielce - Obice 
 

Centralne położenie lotniska w Polsce; 

•  Dogodne połączenia drogowe i kolejowe; 

•  Bliskie sąsiedztwo „szerokiego toru” w kierunku Ukrainy i Rosji. 
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Dziękujemy za uwagę 
Przyszłość… to już jutro 
 

Do pkt 4 
 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 

protokołu z sesji, która odbyła się w dniu15 marca 2012 roku. Radny oraz każdy 

uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do 

rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń 
do protokołu.  

 

I. Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXIV/2012 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 15 marca 2012r. 

 

Do pkt. 5 
 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
1. Przypominam Państwu Radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 

2012 roku oświadczenia majątkowego za rok 2011. Oświadczenia należy 

złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami PIT. 

Jak anonsowałem na poprzedniej sesji, przygotowany został program 

komputerowy umożliwiający Radnym prawidłowe wypełnienie treścią 
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oświadczeń majątkowych, który dziś zostanie przekazany każdemu Radnemu 

na płycie CD. W punkcie Sprawy różne będzie prezentacja tego programu. 

2. Dziękuję bardzo wszystkim Radnym, którzy odpowiedzieli pozytywnie na 

zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w publicznej Drodze Krzyżowej ulicami 

Kielc w Wielki Wtorek, reprezentując Radę Miasta. Godnym podkreślenia 

jest fakt tegorocznego włączenia się w organizacje tego przedsięwzięcia 

Wojewódzkiego Domu Kultury, na czele z jego nowym Dyrektorem Panem 

Jarosławem Machnickim. 

3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

− Witold Borowiec 

− Jan Gierada 

− Joanna Grzela, 

− Dariusz Kozak, 

− Tadeusz Kozior, 

− Alicja Obara, 

− Robert Siejka, 

− Katarzyna Zapała. 

 

Do pkt 6 
 

Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  
o pracach między sesjami Rady Miasta Kielce ( od 15 marca 2012 r. do 19 

kwietnia 2012 r. ): 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 15 marca 

2012 r. wydałem: 

I.     56 zarządzeń dotyczących: 
1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok – Nr 124/2012, Nr 128/2012,  Nr 134/2012 , Nr 144/2012, , 
2. zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek 

budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok – Nr 125/2012,  Nr 129/2012,  Nr 

132/2012,  Nr 135/2012 , Nr 145/2012, 
3. ustalenia kosztów egzaminów z zakresu transportu drogowego 

taksówką osobową – 
Nr 115/2012, 

4. przyznania w 2012 r. dotacji na realizację zadań publicznych 

Miasta Kielce – Nr 147/2012, 
5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 
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okresie od 1 maja 2012 r. do 30 listopada  2012 r. przez organizacje 

pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w 

zakresie pomocy społecznej – Nr 141/2012, 
6. zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu 

Miasta Kielce – 
Nr 117/2012, 

7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok: 

a) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach  

– Nr 148/2012, 
b) Domu Środowisk Twórczych w Kielcach  – Nr 149/2012, 
c) Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach – Nr 150/2012, 
d) Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach  – Nr 151/2012, 
e) Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – Nr 152/2012, 
f)  Muzeum Historii Kielc – Nr 153/2012, 
g) Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach – Nr 154/2012, 
h) Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” – Nr 155/2012, 
i) Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach – Nr 156/2012, 
j) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Nr 157/2012, 

8. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Kielcach – Nr 133/2012, 
9. powołania Komisji: 

a) Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora teatru Lalki i Aktora 

„Kubuś” w Kielcach i określenia szczegółowego trybu pracy 

Komisji – 
Nr 113/2012, 

b) Konkursowej do przeprowadzenia egzaminów  

w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką 
osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji – 

Nr 114/2012, 
10. zmiany zarządzeń w sprawie:  

a) powołania Komisji ds. opiniowania planowanych wydatków 

ponoszonych przez miasto na rzecz ochrony środowiska – Nr 

118/2012, 
b) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe w roku 2011 – Nr 123/2012, 
c) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne – Nr 136/2012, 
d) ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na 

składowisku w Promniku – Nr 138/2012, 



31 

 

e) powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie 

wykonywania transportu drogowego taksówką osobową  
i określenia Regulaminu pracy Komisji -  

Nr 142/2012, 
f) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do  

zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 5 A – Nr 146/2012,  
11. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2012 za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie 

przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

w roku 2011 – Nr 126/2012, 
12. uraty mocy zarządzenia w sprawie wydzielenia  

z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na 

wynajem jako lokale rotacyjne – 
Nr 116/2012, 

13. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy 

ul. Wschodniej – Nr 143/2012, 
14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  

w Kielcach przy ulicy:  

a) Bąkowej – Nr 119/2012, Nr 167/2012, 
b) Księdza Piotra Ściegiennego nr 252 – Nr 168/2012, 

15. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie 

użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 

położonej w Kielcach przy ulicy Zakładowej – Nr 120/2012, 
16. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie 

użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej 

w Kielcach przy ulicy Krakowskiej – Nr 163/2012, 
17. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy 

Batalionów Chłopskich – Nr 158/2012, 
18. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Skrajnej – Nr 130/2012 , 
b) Grzegorza Piramowicza – Nr 131/2012 , 
c) Rakowskiej – Nr 139/2012 , 
d) Obrzeżnej – Nr 140/2012 , 
e) Koneckiej – Nr 159/2012 , 
f) Zgody – Nr 164/2012 , 
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g) Karola Olszewskiego – Nr 165/2012 , 
19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach na terenie Parku 

Miejskiego – Nr 162/2012 , 
20. wydzierżawienia gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej  

w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego– Nr 166/2012 , 
21. wydzierżawienia gruntu położonego w: 

a) Grabowcu, gmina Chmielnik – Nr 121/2012 , Nr 160/2012 , 
b) Górkach, gmina Kije – Nr 122/2012 , Nr 161/2012 , 

22. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego 

gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy 

Stanisława Toporowskiego – Nr 127/2012 , 
23. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Rakowskiej 8D – Nr 137/2012 , 
II. 26 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na 

raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 

budżetu Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 20 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Radna Agata Wojda 
Panie Prezydencie, ja mam pytanie odnośnie nieruchomości na ul. 

Mielczarskiego. Ja już nie chcę podnosić wszystkich argumentów, które 

pojawiły się w ostatnich dniach w mediach. Ja mam pytanie odnośnie już samej 

inwestycji, bo to jest użyczenie na okres 30 lat. Jakie mamy zabezpieczenie, że 

przez 30 lat taki profil będzie tam realizowany? I drugie pytanie - jakie jest 

finansowe zabezpieczenie dla powstania tego projektu?  

 

Prezydent Wojciech Lubawski 
Ja przyznam, że ze zdziwieniem odbieram, może nie agresywne, ale takie, 

jednak mimo wszystko, poddające pod wątpliwość decyzję o przyznaniu tej 

Fundacji akurat tego obiektu. Proszę Państwa to trwa od lat  i nigdy nie spotkało 

się z oporem. Ten mechanizm nie polega na tym, że ja, tak jak sugerowano 

powinienem ogłosić konkurs czy przetarg, bo to nie miałoby najmniejszego 

sensu. To organizacje pozarządowe wychodzą z pewną inicjatywą, mają pewien 

projekt, i żeby go zrealizować przychodzą do Prezydenta Miasta po to, czy 

mogą otrzymać odpowiednią nieruchomość do realizacji. Zdarzało to się 
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naprawdę wielokrotnie w Mieście. Ja tylko przeczytam parę punktów żebyśmy 

mieli świadomość o czym mówimy: 

− Siemacha – ul. Urzędnicza, bardzo duży obiekt przeznaczony dla tej 

organizacji, 

− Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – ul. Chęcińska, 

− Stowarzyszenie Na Rzecz Upośledzonych Umysłowo – ul. Chęcińska, 

− PCK – ul. Sienkiewicza 51, 

− Baza Zbożowa, Federacja Inicjatyw Kultury – ul. Zbożowa, 

− Rafael –ul. Wikaryjska 

Wszędzie odbywało się to w taki sam sposób. Pytanie dlaczego na 30 lat, a nie 

na 5, 10 czy 15? Związane to było z projektem unijnym. Państwo, którzy 

przyszli do mnie przedstawili mi dokumenty po to, żeby sytuacja dotycząca 

nieruchomości była stabilna. Takie oczekiwania były od tych, którzy przyznają 
środki unijne na adaptację tego budynku i na funkcjonowanie tej placówki. Dla 

tych wszystkich, którzy nie wiedzą co ma być w tej placówce to powiem, że 

przewidywana jest, zresztą takie doświadczenia to Stowarzyszenie już ma, praca 

dla 100 osób z upośledzeniem umysłowym. Niezwykle ważna inicjatywa. 

Dlaczego nie sprzedaliśmy? Moim zdaniem wycena 5 mln zł za ten obiekt jest 

niska. Ja w ogóle miałem wątpliwość czy wystawiać ten obiekt na sprzedaż za te 

pieniądze, ale wystawiliśmy. Nie spotkało się to z zainteresowaniem nikogo. 

Obniżanie ceny tego obiektu byłoby absolutnie niegospodarne moim zdaniem, 

więc uważam, że ten obiekt powinien zostać w rękach Miasta. Za to pytanie jaką 
mamy gwarancję – umowa jest tak spisana, że jeżeli projekt, czyli to co założyła 

sobie Fundacja, nie byłby realizowany, to ten obiekt zostanie po prostu 

odebrany. To nie ulega żadnej wątpliwości. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Radna Katarzyna Zapała 
Panie Prezydencie, chciałabym dopytać, ponieważ różne pojawiają się 

informacje prasowe na temat promocji Miasta. Wiem , że to są absolutnie Pana 

rezerwy i może Pan tymi pieniędzmi dysponować według własnego uznania. 

Natomiast pojawił się pewien przetarg, do którego zgłosiła się tylko jedna firma, 

a chodzi o promocję Miasta Kielce poprzez Koronę Kielce. Do tego przetargu 

zgłosiła się tylko jedna firma czyli Korona SA i ten przetarg wygrała. Na 

początku w informacjach publicznych, na stronach Urzędu Miasta było 8 

milionów potem okazało się to błędem na 800 tys. zł. Chciałabym żeby tę 
sytuację Pan wyjaśnił nam, tak żeby nie było żadnych niedomówień. Jaka jest 

celowość przekazywania tych 800 tys. zł, co to oznacza - promocja, bo z tego co 
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wyczytałam w samym ogłoszeniu przetargowym wydaje mi się, że działania, 

które są tam wypisane, są działaniami, które można ogarnąć finansowo 

stanowczo mniejszymi nakładami niż 800 tys. zł, biorąc pod uwagę, że ma być 
wykonana podstrona do strony istniejącej Korony Kielce. Nie za bardzo widzę 
tutaj transparentność, bo mówiąc szczerze trudno firmom zewnętrznym czy 

agencji zewnętrznej przy tak sprecyzowanych wymogach stanąć do przetargu, 

bo jakby ewidentnie propozycja, sugestia samej współpracy była skierowana do 

jednej konkretnej firmy  czyli Korony SA. Więc prosiłabym o wyjaśnienie całej 

sytuacji, bo jestem przekonana, że ma to uzasadnienie i finansowe i promocyjne 

dla Miasta Kielce.  

 

Prezydent Wojciech Lubawski 
Nie wiem skąd Pani wie, że to był przetarg, ja nic o tym nie wiem. Ja 

przeznaczyłem pieniądze zgodnie z Regulaminem, zgodnie z prawem, naszej 

spółce Korona. Na temat Korony moglibyśmy tutaj długo rozmawiać, myślę, że 

może nie za miesiąc, ale jak skończą się rozgrywki obiecuję, że wystąpię z taką 
ofertą poważnej debaty na ten temat co dalej mamy z tym zrobić. Dalego że 

wyrywanie z kontekstu chociażby fragmentów finansowania nie ma 

najmniejszego sensu. Dlatego proszę o chwilę cierpliwości, poczekajmy aż się 
skończy ten sezon i to Państwo zdecydujecie co dalej z tym Klubem będzie. 

 

Radna Katarzyna Zapała 
Ja przepraszam to faktycznie nie był przetarg tylko zapytanie ofertowe, ja 

mam je wydrukowane gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać, to ja po prostu 

udostępnię je do Biura Rady właśnie z tą pomyłką gdzie było 8 mln zł. Oczekuje 

na tę debatę. 
 

Radna Agata Wojda 
Przepraszam Panie Prezydencie, że nie zdążyłam od razu dopytać, ale 

uprzedziła mnie Kasia Zapała swoim pytaniem. Ja chciałabym doprecyzować to 

finansowe zabezpieczenie tego projektu, bo z tego co wiem Fundacja Nadzieja 

Rodzinie ma problem z wkładem własnym do tego projektu, ponieważ przy 

takiej konstrukcji przekazania nieruchomości nie może on być zabezpieczeniem 

wkładu własnego. Jeżeli Fundacja nie uzyska środków na adaptację tego 

budynku i rozpoczęcie działalności, rozumiem, że umowa tak jest 

skonstruowana, że użyczenie nie ma racji bytu. 
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Prezydent Wojciech Lubawski 
Dla mnie to jest oczywiste i jak spojrzymy w dokumenty, to nie jest mój 

problem – wkład własny. Jak ktoś przedstawia projekty i potrzebny mu do 

zrealizowania był ten obiekt, więc myśmy go użyczyli. Jeżeli nie otrzyma tych 

pieniędzy to ten obiekt nie może być wykorzystany na nic innego i z powrotem 

zostanie oddany do użytkowania Miastu. 

 

Do pkt. 7 
 
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. 7. 1 - 2 
 
Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce zarekomendowała projekty 

uchwał: 

1. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018, 

2. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok 

Przyjęcie wnioskowanego projektu spowoduje zwiększenie planu dochodów 

budżetu Miasta o kwotę 824 381 zł w tym: plan dochodów bieżących o kwotę 
244 550 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 579 831 zł. Zwiększy się 
również plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5 538 747 zł w tym plan 

wydatków bieżących o kwotę 1 571 666 zł oraz plan wydatków majątkowych  

o kwotę 3 967 081 zł. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 
4 714 366 zł. Projekt dokonuje zmian w wydatkach na programy i projekty 

roczne realizowane w 2012 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, dokonuje zmian w zadaniach rocznych oraz zmian w limitach 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r. 

Przyjęcie zmian będzie miało taki wpływ na sumy łączne naszego budżetu  

w roku 2012, że po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków  
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i rozchodów budżet będzie się zamykał kwotą 1 278 784 478 zł. Bardzo proszę 
o uchwalenie zaproponowanych zmian odzwierciedlonych również  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2018. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 17 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/517/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012 – 2018. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 15 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 5 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kielce na 

2012 rok.  

 

Do pkt. 7. 3 
 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce zarekomendował 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2012. 

 Zmiany wynikają z faktu niewykorzystania w 2011 roku środków  

w kwocie 40 300 zł , pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Zostanie ona przeznaczona na organizację letnich form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bieżące funkcjonowanie Gminnej Komisji 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące utrzymanie 

Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/519/2012z dnia 19 kwietnia 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2012. 

 

Do pkt. 7. 4 
 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r. 

 Zadania określone w projekcie będą finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przyczyni się do zmniejszenia zjawiska 

bezrobocia w kręgu osób niepełnosprawnych poprzez przyznawanie środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej, tworzenie stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, 

pokrycie kosztów instrumentów rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, 

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego. Natomiast 

jeżeli chodzi o rehabilitację społeczną, to proponujemy dofinansowanie do 

turnusów rehabilitacyjnych i do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  oraz dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, a także 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. PFRON w tym roku 

zdecydowanie zwiększył kwotę na realizowanie tych zadań o ponad 1,5 mln zł,  
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i w tym roku mamy 4,5 mln zł, co nam daje duże możliwości wspierania ludzi 

niepełnosprawnych. Proszę o przyjecie tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/520/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce 

ogłaszam 15 minut przerwy. 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Wznawiam obrady po przerwie.  

 

Do pkt. 7. 5 
 
Pan Mieczysław Pastuszko Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i 
Promocji Miasta UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long 

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

Gminy Kielce ze spółki. 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy podejmuje decyzje 

dotyczące kwestii przystępowania gminy do spółek i spółdzielni i tutaj nie ulega 

wątpliwości, że decyzja jest w rękach Państwa. Jak Państwo pamiętają Spółka 

powołana wspólnie z partnerem, obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, 

prowadzi działalność deweloperską. Miasto dwukrotnie podwyższało kapitał 

zakładowy tej spółki wspólnie z udziałowcem chińskim, Miasto poprzez 

wniesienie dwóch nieruchomości w drodze aportu. W związku z tym, że nadzór 
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właścicielski był przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli Delegatury  

w Kielcach, która w swoim wystąpieniu pokontrolnym wystąpiła do Prezydenta 

Miasta o rozważenie możliwości wystąpienia z tej Spółki, dzisiaj proponujemy 

abyście Państwo podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

udziałów Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. 

z siedzibą w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

 

Radny Stanisław Rupniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Kielce 

INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA KIELCE  

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy 

Kielce w spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą  
w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

W oparciu o § 3 pkt 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Kielce, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Kielce Komisja 

Rewizyjna realizując zalecenie Rady z  Sesji  odbytej  dniu 19 stycznia 2012 r. 

przedstawia Wysokiej Radzie informację dot. projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long 

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

Gminy Kielce ze spółki : 

 

I. Rada Miasta wyraziła zgodę na utworzenie przez Miasto Kielce wspólnie 

z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni oraz  Panem Xiaohui Zeng 

spółki pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. uchwałą Nr 

XXI/445/208 z dnia 6 marca 2008 r. Zgoda obejmowała wniesienie do 

Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 120 tys. zł w zamian za objęcie 

240 udziałów po 500 zł. każdy, co stanowiło 15 % kapitału zakładowego. 

W uzasadnieniu uchwały stawiano m. innymi  n/w cele: 

1.”Powołanie przez Miasto Kielce spółki, a tym samym, utworzenie 

podmiotu zatrudniającego pracowników wpływać powinno na poprawę 
poziomu zatrudnienia miasta i nie tylko. Doprowadzi także do aktywizacji 

gospodarczej miasta a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 

lokalnego, a co za tym idzie do trwałego ograniczenia bezrobocia” 

2.”Powstaną zatem warunki do sprawnego, szybszego i dostosowanego 

do bieżących potrzeb zaspakajania popytu mieszkańców Kielc na lokale 

socjalne i zastępcze” 
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3.”Spółka taka może stanowić również podstawę do budowania  

w niedalekiej przyszłości wspólnie z innymi firmami chińskimi 

koniecznego potencjału wykonawczego, niezbędnego do efektywnej 

realizacji wielu projektów, jakie Miasto Kielce zamierza wykonać przy 

wykorzystywaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.” 

 

II. Spółka pod firmą Yu Long Construction została zawiązana w dniu  

14 kwietnia 2008 roku aktem notarialnym Rep. A nr 1363/2008 w celu 

„ poprawy poziomu zatrudnienia oraz aktywizacji gospodarczej Miasta 

Kielce. Podstawowym zadaniem spółki będzie tworzenie warunków do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w tym 

zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych” 

Przedmiot działalności Spółki poza takimi pozycjami. jak „Roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych” obejmował m. innymi takie pozycje wg PKD jak 

„Produkcja samochodów osobowych. Produkcja autobusów. Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna motocykli”. 

 

III. 16 czerwca 2009 roku Rada Miejska w Kielcach uchwałą 
XXXVIII/869/2009 wyraziła zgodę na wniesienie do spółki Yu Long 

Construction  aportu niepieniężnego w postaci prawa własności 

nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza, oznaczonej 

jako działki nr 869/12 o pow. 1,0777 ha objętej Kw Nr KIL/00053852/0, 

której wartość wyszacowano na 2 268 340 zł. W uzasadnieniu uchwały 

podkreślono, iż „Na przedmiotowej nieruchomości w/w Spółka planuje 

wybudować osiedle mieszkaniowe, co poprawi sytuację mieszkańców 

miasta w zakresie dostępności mieszkań” 

Za podjęciem uchwały glosowało 15 radnych, 2 osoby wstrzymały się od 

głosu, głosów przeciwnych nie było ( dane z protokołu) 

 

IV. Na Sesji  w dniu 16 czerwca 2009 roku Rada Miejska podjęła także 

uchwałę XXXVIII/895/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza, składającej się z 4 

działek: nr 869/1 o pow. 0,0687 ha, nr 869/2 o pow. 2,4718 ha, nr 869/6 o 

pow. 2,3217 ha, nr 869/9 o pow. 2,8730ha objętej księgą wieczystą KW 

KI1L/00053852/0 wśród których była działka nr 869/9 wniesiona do 

spółki Yu Long Construction aportem w 2011 roku. Uchwała ta nie 
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została nigdy zrealizowana, została natomiast uchylona uchwałą NR 

X/232/2011 z dnia 19 maja 2011 r. 

V. Podczas sesji RM w dniu 29 lipca 2010 roku radni poprzedniej kadencji  

nie zgodzili się na przekazanie  Yu Long Construction aportem działki  

869/21 o pow. 14 250 m kw. objętej Kw Nr KIL/00053852/0  położonej 

przy ulicy Szajnowicza w Kielcach i  uznali, że spółka powinna kupować 
grunt na przetargach, tak jak inni deweloperzy. Za przekazaniem aportu 

było 7 radnych, przeciw 12, przy braku osób wstrzymujących się. 
VI. Uchwałą NR X/232/2011 z dnia 19 maja 2011 roku radni tej kadencji 

wyrazili jednak zgodę na wniesienie aportem działki  nr 869/9 o pow. 2 

8730 ha objętej Kw Nr KIL/00053852/0 położonej przy ulicy 

Szajnowicza w Kielcach do spółki Yu Long Construction. Wartość aportu 

wyceniono na 6 193 040 zł. W uzasadnieniu uchwały podkreślano, iż: 
„Wkład niepieniężny … w/w nieruchomości nie tylko umożliwi Spółce 

realizację celów do jakich została powołana przez Gminę Kielce, ale 

również z uwagi na dobre wyniki finansowe, pozwoli na zasilenie budżetu 

gminy poprzez przekazania jej części zysku zgodnie z posiadanymi w tej 

Spółce udziałami.” 

Przed podjęciem uchwały radni nie zostali jednak poinformowani, iż już 
w styczniu 2011 roku w wystąpieniu pokontrolnym Delegatura NIK  

w Kielcach negatywnie oceniła przystąpienie Miasta Kielce do spółki Yu 

Long Construction, uzasadniając swoją decyzję nie przeprowadzeniem  

„ analiz dotyczących wpływu utworzenia spółki na zaspokojenie potrzeb 

wspólnoty lokalnej na rynku nieruchomości i ograniczenie bezrobocia 

oraz niezrealizowanie celów określonych w uzasadnieniu uchwały Rady 

Miasta.” 

VII. Zgodnie z ostatnim zapisem w księdze udziałów spółki Yu Long 

Construction od   20.10.2011 roku udziałowcami Spółki są: 
1.Gmina Kielce  - 4 777 udziałów (46,21%), 

2. Hogares Wentures Limited w Limasol Cypr -  4 200 udziałów (40,63%) 

3. Zeng Xiaohui – 1040 udziałów (10,6%), 

4. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach – 320 

udziałów (3,1%). 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 168 500zł. 
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WNIOSEK: 

 

Po analizie w/w dokumentacji oraz wyjaśnieniach złożonych na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 marca br.  przez  Mieczysława 

Pastuszkę – Dyrektora Wydziału Projektów Strukturalnych oraz Strategii  

Miasta oraz przez  Michała Chwalińskiego  – Członka Zarządu Yu Long 

Construction Spółka z o.o., Komisja Rewizyjna jednogłośnie rekomenduje 

Radzie Miasta podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 

Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą 
w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

 

Uzasadnienie: 

 

Zdaniem Komisji cele stawiane przed Spółką określone zarówno  

w uchwale Nr XXI/445/208 z dnia 6 marca 2008 r.( pkt. I niniejszej informacji) 

jak również zapisane w Umowie Spółki (pkt. II niniejszej informacji), a także w 

uzasadnieniu uchwały NR X/232/2011 z dnia 19 maja 2011 roku (pkt. VI 

niniejszej informacji) nigdy nie zostały osiągnięte. Spółka realizuje jedynie cel 

określony w uzasadnieniu uchwały XXXVIII/869/2009 z 16 czerwca 2009 roku 

(pkt. III niniejszej informacji). 

Komisja podziela zalecenie pokontrolne Najwyższej Izba Kontroli 

Delegatura w Kielcach  zawarte w wystąpieniu pokontrolnym ze stycznia 2011 

roku (pismo P/10/173 LKI-4101-08-01/201 ) w zakresie dotyczącym 

negatywnej oceny przystąpienia Miasta Kielce do spółki Yu Long Construction.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
Dla porządku chcę jeszcze poinformować Państwa, że Komisja Rewizyjna 

złożyła wniosek do Pana Prezydenta o wprowadzenie tego punktu do 

dzisiejszego porządku obrad, co stało się faktem. 

 

Radny Jerzy Pyrek 
Po raz kolejny Rada pochyla się nad spółką Yu Long Construction. Staje 

dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem. To głosowanie powinno mieć miejsce 

w lutym ubiegłego roku wtedy, kiedy były znane zapisy wystąpienia 

pokontrolnego NIK. Tymczasem Pan Prezydent, z godnym podziwu uporem, 

przekonywał Radę do tego żeby przekazać aportem kolejną działkę. W dniu 

dzisiejszym można spytać tylko ile Miasto na tym straci? Tego nikt nie wie. 
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Komisja Rewizyjna wykonała sporą pracę, natomiast jej raport jest, w moim 

odczuciu, złożony dwa miesiące za wcześnie ponieważ dopiero w czerwcu będą 
sprawozdania finansowe i stąd będzie można poznać stan Spółki. Więc pytanie – 

co my sprzedajemy? My mamy wyrazić opinię czy Spółka jest do sprzedania. 

Owszem ona była do sprzedania, ona jest, ponieważ opinia tutaj Komisji 

Rewizyjnej jest druzgocąca. Ta Spółka nie realizowała swoich pierwotnych 

założeń. I mówię jeszcze raz, spytam jaką ta Spółka przyniesie stratę? Mam 

nadzieję, że nie, ale myślę, że to też można wyliczyć. Bo jeżeli ktoś dysponuje 

gruntem, jeżeli prowadzi działalność deweloperską, to każdy deweloper, albo 

każdy, kto ma jakieś pojęcie jest w stanie policzyć jakie zyski ta Spółka 

powinna Miastu przynieść. Jeżeli w takim sposobie będziemy funkcjonować, jak 

chociażby ze Szpitalem Miejskim, gdzie przypomnę, że 800 tys. zł zostało 

zainwestowane na utworzenie ZOL, a ZOL w tej chwili nie funkcjonuje. Interna 

funkcjonuje. Szpital oddaliśmy w zasadzie za to, co było w kasie. I tu będzie 

analogicznie. To jeszcze trochę i zabraknie nam majątku Miasta na to, żeby to 

Miasto mogło funkcjonować. Zagłosowanie dzisiaj za projektem tej uchwały 

jest jak gdyby zaaprobowaniem tej niejasnej do końca polityki w zakresie 

funkcjonowania tej Spółki. Zagłosowanie przeciwko spowoduje z kolei to, że 

kwestionuje się opinię NIK. No cóż, ja osobiście wstrzymam się od głosu, będę 
przyglądał się jakie są efekty i mam nadzieję, że Miasto przynajmniej wyjdzie 

na zero, nie tracąc na tym nic. Dziękuję. 
 

Radny Jan Gierada 
Wiele spółek się zakłada, wiele spółek się likwiduje, wiele upada. Nie 

ukrywam, że zawsze byłem za tym żeby te grunty sprzedawać i takie są zapisy 

moich wypowiedzi z ubiegłych miesięcy. Zawsze mówiłem, że byłem na 

budowie i nigdy nie widziałem żadnego Chińczyka, chętnie bym go wynajął, bo 

to tania siła robocza, to może by coś zrobił u mnie. Ale nie wynająłem. 

Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje dzisiaj, skoro zakładając, że 

popełniono przy tym błędy, a moim zdaniem popełniono błędy, nie ma ludzi, 

którzy błędów nie popełniają, każdy by chciał jak najlepiej, ale czasami nie 

wychodzi. I biorąc pod uwagę opinię naszej Komisji Rewizyjnej i opinię NIK, 

organu, z którym trzeba się bardzo liczyć, mniejszym złem, Panie Radny Pyrek, 

będzie dzisiaj zagłosowanie za zbyciem tych udziałów i wystąpienie z tej 

Spółki, aniżeli pozostawienie tego na okres dwóch czy trzech miesięcy. Niczym 

my nie ryzykujemy w tej chwili. Myśmy już zaryzykowali poprzednimi 

głosowaniami i wyrażeniem zgody na wniesienie aportem tych gruntów. Dzisiaj 
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skoro są takie zalecenia, to tak szczerze mówiąc, każdy rozsądny człowiek 

powinien te zalecenia spróbować wykonać. Bo powtarzam mniejszym złem 

będzie jeżeli my wyrazimy zgodę na zbycie tych udziałów i ich sprzedaż. Jest 

kwestia za ile my te udziały sprzedamy – tu się z Panem zgadzam. Bo nie ma tu 

dzisiaj żadnego Radnego, który byłby przewidujący za ile te udziały pójdą, czy 

w ogóle da się je sprzedać. A może zarobimy jeszcze na tym? Bardzo w to nie 

wierzę, ale poczekajmy. Wykonajmy te zalecenia, które dała NIK. Zresztą Pan 

Prezydent Lubawski na ten temat mówił kilka razy, że takie zalecenia są i trzeba 

się do tych zaleceń ustosunkować czyli sprzedać te udziały. Dlatego namawiam, 

żeby te udziały, czym szybciej się sprzedać, tym będzie lepiej dla tego Miasta. 

 

Radny Jerzy Pyrek – ad vocem 
Ja się cieszę, że Pan Radny podziela moją opinię, że być może Miasto na 

tym nie zarobi, więc myślę, że podobnie pewne rzeczy widzimy. Natomiast ja 

dwukrotnie się zdecydowanie wypowiadałem, wyrażałem swoją opinię  
w momencie kiedy Miasto chciało przekazać aportem grunty, jest to 

zaprotokołowane jeżeli ktoś chciałby wrócić do tego, może przeczytać, więc ja 

nie będę tego powtarzał. Natomiast ja swoim nazwiskiem nie będę firmował, 

więc w związku z tym to co powiedziałem, wstrzymam się od głosu. Natomiast 

osoby, które zadecydowały o przekazaniu aportu, myślę, że robiły to świadomie 

i myślę, że podejmą też stosowną decyzję. Dziękuję. 
 

Radny Włodzimierz Wielgus 
Ja mam tylko pytanie nie wiem czy do Pana Prezydenta czy do Pana 

Pastuszki czy w umowie spółki są zapisy dotyczące na przykład trybu sprzedaży 

udziałów. Czy są tam zapisy dotyczące prawa pierwokupu tych udziałów przez 

innego współudziałowca? I czy jest tam opisana jakakolwiek procedura 

sprzedaży tych udziałów? I pytanie mam do pana Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej czy Państwo zapoznali się, czy mieliście możliwość wglądu w taką 
umowę? 

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Na pierwsza część pytania odpowiadam, bo to jest odpowiedź oczywista, 

jest ta cała procedura rozpisana w Kodeksie Spółek Handlowych. W umowie 

nigdy się nie zawiera takich klauzul. 
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Przewodniczący Stanisław Rupniewski 
Tak, Komisja Rewizyjna bardzo wnikliwie podchodziła do sprawy. Mamy 

kserokopię umowy Spółki, która jest w dyspozycji Komisji. 

 

Radny Mariusz Goraj 
Na ten temat zostało już powiedziane bardzo dużo. Ja mam tylko jedno 

pytanie, mam nadzieję, że uzyskam na nie dzisiaj odpowiedź. Nie zacytuję 
zapisów tej umowy Spółki, ale tutaj Pan Przewodniczący Rupniewski mówił  

o pewnych pobocznych zadaniach stawianych przez Spółkę między innymi 

handlu motocyklami i samochodami czy pojazdami mechanicznymi. Ja bym 

chciał zapytać po co tego typu zapisy zostały wprowadzone do umowy Spółki? 

Bo ja tego nie rozumiem. Wiem, że Miasto będąc udziałowcem przez pewien 

czas było dilerem chińskich motocykli. Bardzo proszę o odpowiedź na to 

pytanie, bo dla mnie to jest niezrozumiałe, a ten wątek nie był tutaj jeszcze przy 

deliberacjach nad tą Spółką podnoszony. 

 

Prezydent Wojciech Lubawski 
Jak byśmy przejrzeli wszystkie umowy spółek polskich, normalnych, 

zwykłych, to koncepcja jest taka żeby rozszerzać jak najbardziej zakres 

działalności, bo to nic nie kosztuje, a niezapisanie tego w umowie spółki,  

a jeżeli trzeba byłoby to zrobić, kosztuje, bo wtedy trzeba KRS zmienić, trzeba 

zmienić bardzo wiele dokumentów. Są tutaj również szefowie spółek i niech oni 

powiedzą, że taka praktyka jest wszechobecna, a nie dotycząca tylko tej umowy. 

Tylko generalnie tak się robi. Ja byłem też kiedyś szefem spółki, i ktoś mógłby 

zapytać dlaczego parowozów nie budowałem, a było to tam wpisane.  

 

Radny Jan Gierada – ad vocem 
Panu Radnemu Gorajowi powiem tak - jeden z zakładów opieki 

zdrowotnej a nazywa się Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego  

w Kielcach na Pakoszu, w swoim Statucie miała nawet sprzedaż piwa, a woziła 

chorych karetkami. Chciałem Panu powiedzieć, że sprzedawała to piwo i nawet 

dobrze na tym wychodziła. Tu nie ma nic sprośnego, że się będzie sprzedawać 
motocykle czy inne rzeczy. Do spółki wkłada się różne sprawy, a kwestia czy 

one są w całości wykonywane czy nie, to jest inne zagadnienie.  
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Radny Mariusz Goraj 
Ja tylko tak zbiorczo do Państwa opinii. Proszę państwa, to nie była 

zwyczajna Spółka. Intencja podjęcia w ogóle rozmów na temat sprzedaży tej 

Spółki, na temat utworzenia tej Spółki była bardzo burzliwa. Ja wtedy 

zgłaszałem swoje wątpliwości, i proszę mi tu nie mydlić, Panie Radny, oczu 

tym, że ktoś ma budowę parowozów, a ktoś tego nie robi. Miasto miało 

stworzyć Spółkę, która miała osiągnąć pewne cele. W informacji Komisji 

Rewizyjnej te cele były jasno przytoczone z uzasadnienia uchwały. Pomimo 

tego, że Spółka tych celów nie osiągnęła, żadnego ze stawianych przed nią, to 

jeszcze okazuje się, że nawet motocyklami nie handlowała. Przynajmniej my  

o tym nic nie wiemy. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym sprostować, 
Panie Przewodniczący, bo rozumiem, że Przewodniczący Rady Miasta 

reprezentuje interes Rady na zewnątrz. Otóż nie zgadzam się z Pana 

wypowiedzią dla Radio Kielce, „że od samego początku Pan Prezydent”, to są 
Pańskie słowa, chyba, że je Pan zdementuje, „dążył do realizacji zaleceń 
Najwyższej Izby Kontroli”. Dlatego że Pan Prezydent Lubawski o zaleceniach 

NIK dowiedział się w styczniu zeszłego roku, a my o tych zaleceniach 

dowiedzieliśmy się w styczniu bieżącego roku.  

 

Przewodniczący Tomasz Bogucki 
Może się Pan z moją wypowiedzią nie zgadzać jeżeli ją Pan zacytował 

rzeczywiście tak, jak ona była wypowiedziana. Ma Pan do tego prawo. A ja 

akurat nie zgadzam się z tą wypowiedzią, która teraz była przez Pana 

wypowiedziana i mam do tego również prawo. Nie wypowiadałem się  
w imieniu całej Rady tylko zapytany zostałem jako Radny Tomasz Bogucki, 

żeby była jasność w sprawie. Bo ja wiem, że Państwo reprezentują różne 

stanowiska i nie próbowałbym nigdy w takiej sprawie mówić w imieniu całej 

Rady. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 18 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 6 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/521/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w 

spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach 

oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

 

Do pkt. 7. 6 
 
Pan Włodzimierz Korona Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy  
w Kielcach przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu „Złap okazję” (z autopoprawką). 
Jest to projekt o wartości około 470 tys. zł finansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i adresowany jest do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych w MUP jako osoby bezrobotne. Zakładamy dwuetapową 
realizacją tego projektu. W etapie I rozbudowane szkolenia dla tych osób 

zarówno ogólne jak i zawodowe. Etap II to staże zawodowe. Powinno to 

polepszyć sytuację tych osób na rynku pracy, a adresatem jest grupa około 30 

osób. Zakładamy, że będzie to 16 mężczyzn i 14 kobiet. Wnoszę o przyjęcie 

projektu tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/522/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Złap okazję”. 
 
Do pkt. 7. 7 
 
Dyrektor Włodzimierz Korona uzasadnił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego „Novum subsydium” (z 

autopoprawką). 
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Jest to projekt badawczy realizowany wspólnie z naszym Uniwersytetem. 

Składa się z dwóch wyraźnie oddzielonych części. Pierwsza część badawcza 

zakłada przebadanie grupy kobiet, które po okresie urlopu macierzyńskiego 

wracają na rynek pracy i zdiagnozowanie ich potrzeb i możliwości 

zawodowych. Po uzyskaniu wyników i ustaleniu tych potrzeb przygotowana jest 

druga część, realizowana wspólnie z jeszcze dwoma Powiatowymi Urzędami 

Pracy z Województwa Świętokrzyskiego. Łącznie obejmie to w tym drugim 

etapie 60 kobiet i ma pomóc im w wejściu na rynek pracy poprzez elastyczne 

formy zatrudnienia, wspomagane przez rok środkami Urzędu Pracy. Wartość 
tego projektu to jest 1,5 mln zł, okres realizacji do końca 2015 roku. Wnosimy  

o przyjęcie tego projektu do realizacji. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/523/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego 

„Novum subsydium”. 
 
Do pkt. 7. 8 
 
Pan Szymon Mazurkiewicz Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie realizacji przez Miasto Kielce 

projektu pn. Ludzie-Biznes-Innowacje – specjalistyczne wsparcie szkoleniowe 

dla kadry zarządzającej i pracowników firm w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

 W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy 

złożyliśmy projekt szkoleniowy pod nazwą Ludzie-Biznes-Innowacje. 

Adresujemy go głównie do naszych lokatorów Parku w okresie od 1 września do 

czerwca 2014 r.. Zrealizujemy szereg szkoleń, warsztatów, głównie z dziedzin 

związanych z działalnością gospodarczą i rozwojem. Wartość projektu to 600 
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tys. zł, i co ważne nie wymaga wkładu finansowego Miasta Kielce. Bardzo 

proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/524/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 

roku w sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. Ludzie-Biznes-

Innowacje – specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla kadry zarządzającej i 

pracowników firm w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013. 

 

Do pkt. 7. 9 
 
Dyrektor Szymon Mazurkiewicz uzasadnił projekt uchwały sprawie realizacji 

przez Miasto Kielce projektu pn. BiznesStarter - wsparcie procesu 

samozatrudnienia młodych osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na lata 2007-2013. 

 Analogicznie do poprzedniej uchwały, w odpowiedzi na konkurs 

ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy złożyliśmy projekt szkoleniowy pod 

nazwą BiznesStarter. Przypomnę, że jest to już kolejna edycja na najlepszy 

pomysł na biznes. W ramach tej edycji chcemy wyłonić około 40 najlepszych 

pomysłodawców, którzy zostaną nagrodzeni dotacją w wysokości 40 tys. zł 

każdy. Te środki mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych. Ponadto 

przewidujemy również nagrodę w postaci wsparcia pomostowego w wysokości 

1000 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku prowadzenia działalności 

gospodarczej. Wartość całej inicjatywy to ponad 3 mln zł, okres realizacji 

wrzesień 2012 – maj 2014. Ten projekt również nie wymaga wkładu 

finansowego Miasta. Bardzo proszę o przyjecie przedmiotowej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/525/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. BiznesStarter - 

wsparcie procesu samozatrudnienia młodych osób w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

 

Do pkt. 7. 10 
 
Pan Zbigniew Czekaj Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w 
Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

położonych w Kielcach. 

Projekt dotyczy tzw. resztówek, które pozostały po przejęciu gruntów pod 

budowę węzła 1-go Maja – Zagnańska. Są to resztówki o powierzchni od 150m
2
 

do 420 m
2
. Obowiązkiem zarządcy drogi jest wykupić takie resztówki jeżeli nie 

spełniają one możliwości realizacji na nich dodatkowych celów, które można 

było realizować wcześniej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/526/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach. 
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Do pkt. 7. 11 
 
Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie w sprawie 

sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tektonicznej. 

 Jest to dosyć duża działka o powierzchni prawie 0,7 ha, z tym, że jakby 

przez środek tej działki biegnie taki pasek gruntu spółdzielczego. Sprzedaż jest 

zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej DOMATOR z przeznaczeniem pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

 

Radny Mariusz Goraj 
Ja się nie zgadzam z częścią Pana wypowiedzi, że 7000 m

2
 działki  

w Kielcach to nie jest zbyt duży teren. Uważam, że to jest bardzo duży teren. 

Mam pytanie czy to musimy sprzedawać w trybie bezprzetargowym Spółdzielni 

Mieszkaniowej, tej konkretnej, czy ten pasek gruntu spółdzielczego, o którym 

Pan mówi faktycznie wyłącza nam konkurencyjność tego gruntu na rynku 

nieruchomości?  

 

Dyrektor Filip Pietrzyk 
Panie Radny, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że pewnie, że nie musimy. 

Jest to wspólna decyzja. Natomiast w tym terenie, chcę zauważyć, że już 
kilkakrotnie były podejmowane uchwały, bo to jest w rejonie osiedla Ślichowice 

II, gdzie na wniosek Spółdzielni wnioskowaliśmy o przekazanie bez przetargu 

działek pod budownictwo mieszkaniowe, z tego względu, że tam cała 

infrastruktura techniczna, która jest i która służy do obsługi tych sąsiednich 

gruntów jest wybudowana nakładem środków Spółdzielni. Dla nas jest to jakby 

logiczne. Czy ten pasek, który jest przez środek wyłącza ją całkowicie? Nie, nie 

całkowicie, ogranicza ją w pewnym stopniu. Wiele takich uchwał było już 
podejmowanych, a trzeba pamiętać, że to budownictwo spółdzielcze, co 

pokazuje doświadczenie, jednak funkcjonuje jakoś przyzwoicie i zawsze te 

obiekty, które tam powstają, mieszkaniowe przecież, służą ogółowi w sposób 

dobry. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - 4 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/527/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ulicy Tektonicznej. 

 

Do pkt. 7. 12 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Nowy Świat. 

 Osoba fizyczna, która ubiega się o nabycie tej nieruchomości sąsiaduje  

z nią, i budynek, w którym ma prowadzić działalność jest posadowiony w części 

na tej działce naszej. Budynek ten żadną miarą nie może być rozebrany bez 

naruszenia całości konstrukcji, co jakby ogranicza możliwość jakiegoś 
rozdysponowania tej nieruchomości. Stąd prośba o podjecie uchwały.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.  

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/528/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Nowy Świat. 

 

Do pkt. 7. 13 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17. 
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 To jest niewielka działka zabudowana budynkiem bliźniaczym, jednak 

stan tego budynku jest następujący, że nadaje się on do wyburzenia albo do 

gruntownego remontu. Nieruchomość ta została nabyta przez Skarb Państwa  

w drodze spadkobrania. Następnie darowizną Skarb Państwa przekazał ją 
Gminie Kielce na cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego,  

z zastrzeżeniem, że mogą być to środki, które pochodzą ze sprzedaży, pod 

warunkiem żeby były na taki cel przeznaczone. Sprzedaż następuje w drodze 

przetargu na zasadach ogólnych. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/529/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w 

Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17 

 
Do pkt. 7. 14 
 
Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił 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 

Jagiellońskiej nr 40 m.26. 
To jest sprawa osoby fizycznej, która zbyła lokal kupiony od Gminy. Do 

5 lat zabrakło jej 3 miesiące i 22 dni. Jest to osoba o specyficznej sytuacji 

osobistej związanej z niepełnosprawnością i również materialnej. Ta osoba 

osobiście referowała swoją sprawę na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej uzyskując pozytywna opinię tejże Komisji. Stąd propozycja w dniu 

dzisiejszym o podjęciu tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/530/2012 z dnia 19 kwietnia 

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 Jagiellońskiej nr 40 m.26. 
 
Do pkt. 7. 15 

 
Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 

udziału w części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława 

Staszica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

 Jest to niewielka działka o powierzchni 120 m
2
, zlokalizowana  

w podwórku obiektu Staszica 10. Ta uchwała jest efektem kilkuletnich starań  
i procesu prowadzącego do unormowania sprawy wysokości udziałów w całej 

nieruchomości Staszica 10, mających na celu umożliwienie mieszkańcom 

nabycia swoich lokali. W obrocie funkcjonuje już uchwała w sprawie sprzedaży 

tego udziału na rzecz współwłaściciela, którą Radni byli uprzejmi podjąć kilka 

sesji temu. Natomiast z uwagi na wartość tej nieruchomości po wycenie, która 

jest dość wysoka, osoba, która ma to prawo do nabycia poprosiła o czas, aby 

mogła zgromadzić środki finansowe, natomiast chciałaby już zagospodarować tę 
nieruchomość. Ta osoba chce tam zlokalizować garaże. Stąd propozycja, aby 

wydzierżawić jej ten udział. Natomiast jest tu jeszcze taki wątek, że po 

ewentualnej uchwale, to udamy się do notariusza i zgodnym oświadczeniem 

woli stron czyli Gminy Kielce i tej osoby, dokonamy sprostowania wysokości 

udziałów, a tym samym uwolnimy możliwość sprzedaży lokali w tym budynku. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/531/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie wydzierżawienia udziału w części nieruchomości 

położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 7. 16 
Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie przekazania na 

rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy Alei Tysiąclecia Państwa 

Polskiego oraz ulicy Tadeusza Kościuszki. 

 To jest nic innego, jak część nieruchomości zabudowanej budynkami 

„Plastyka”. Tutaj Skarb Państwa miał problemy w uregulowaniem, natomiast 

nie miała ich Gmina. A ponieważ jednostka powinna otrzymać trwały zarząd od 

Skarbu Państwa, stąd po uregulowaniu przez Gminę, zachodzi potrzeba 

przekazania na Skarb Państwa, aby tę nieruchomość również dołączyć do 

trwałego zarządu całego kompleksu „Plastyka”. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/532/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny 

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach 

przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz ulicy Tadeusza Kościuszki. 
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Do pkt. 7. 17 
 

Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka 

Jeziorańskiego. 

 Uchwała dotyczy nabycia niewielkiej nieruchomości o pow. 491 m
2
. Jest 

to nieruchomość, która w przyszłości będzie przeznaczona w całości pod 

budowę drogi, czyli nowej ulicy Radomskiej. Stąd propozycja, że Gmina i tak 

będzie musiała wydatkować środki na nabycie proponujemy podjecie tej 

uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/533/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach 

przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. 

 

Do pkt. 7. 18 
 

Dyrektor Filip Pietrzyk uzasadnił projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dobromyśl. 
 Jest to mała działka o pow. 97 m

2
 z przeznaczeniem pod przepompownię 

ścieków w związku z kanalizowaniem tamtej części Miasta. 

 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/534/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 

roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Dobromyśl. 
 
Do pkt. 7. 19 
Pan Artur Hajdorowicz Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UM 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: 

OBSZAR 1- Łanowa, OBSZAR 2 – Sukowska”. 

 Zanim przejdę do planu Dymin, krótka informacja ważna dla Rady 

Miasta. Parę miesięcy temu uchwalony plan w rejonie Wietrzni został 

zaskarżony do Sądu Administracyjnego. Były dwie skargi. Dwa tygodnie temu 

odbyły się dwie rozprawy i Sąd te skargi oddalił. Także uchwała jest nadal 

aktem prawa lokalnego dla tego terenu. 

 Przechodzę do Dymin. W zeszłym toku Rada Miasta dla tego terenu 

uchwaliła zmianę Studium, ta zmiana weszła w życie w dniu podjęcia uchwały. 

Obszar planu uwidoczniony jest na mapie. W tym planie zawarty jest również 
teren byłego Browaru Belgia. Przed zmianą Studium cześć terenów to były 

tereny rolne, zabudowa była dopuszczona jedynie przy istniejących ulicach.  

Głównymi celami planu są: 

 udostępnienie znacznych rezerw terenów budowlanych dla 

zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w powiązaniu z usługami 

komercyjnymi i publicznymi, 

 poprawa jakości życia i standardów zamieszkania w tej części Miasta 

poprzez stworzenie warunków dla zapewnienia właściwej obsługi 

komunikacyjnej i infrastrukturalnej, w tym określenie sposobu i zasad ich 

realizacji, 

 umożliwienie budowy obiektu wielkopowierzchniowego, 

 rezerwacja terenu pod lokalizację tzw. „obwodnicy wschodniej” i jej 

włączenia do ulicy Ściegiennego (węzeł drogowy), 

 powiększenie terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie realizacji 

nowych 
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 inwestycji w rejonie byłego Browaru Belgia.  

Ponadto celem planu jest stworzenie w formie prawa miejscowego takich 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, które bez naruszania interesu 

osób trzecich, pozwolą realizować zamierzenia inwestycyjne na poszczególnych 

działkach, w sposób zharmonizowany z otoczeniem, respektujący walory 

otaczającej przestrzeni „otwartej” i uwzględniający wymogi ochrony 

środowiska. 

Chcę powiedzieć przy okazji, że 90 % terenów przeznaczonych  pod funkcje 

gospodarcze to jest własność Kompani Piwowarskiej. Kompania po likwidacji 

Browaru zleciła profesjonalnej firmie sprzedaż tych terenów i mamy takie 

informacje, że jest dużo zainteresowanych podmiotów gospodarczych różnych 

branż, zakupem tego terenu i czekają na uchwalenie tego planu. Teren jest dość 
dobrze uzbrojony, a ma być jeszcze lepiej, teren jest płaski, jest stosunkowo 

dobrze skomunikowany i w zasadzie jedyna wada tego terenu to jest mała 

przepustowość drogi krajowej na tym odcinku, ale mamy cały czas nadzieję, że 

to się poprawi. W każdym razie te zatory na ul. Ściegiennego nie zniechęcają 
inwestorów i skutkiem utraty pewnej ilości miejsc pracy po likwidacji Browaru, 

okazuje się, że możemy liczyć na to, że po zakupie przez inwestorów tych 

ponad 100 hektarów, ilość miejsc pracy, która tu powstanie będzie kilkakrotnie 

większa od tych, które były do tej pory. 

Plan był bardzo długo procedowany, prawie 5 lat, ale też trzeba zdawać sobie 

sprawę, że to jest teren około 400 hektarów, z dużą bardzo ilością konfliktów. 

Około dwóch lat zajęło nam projektowanie pod największy Browar w Polsce, 

który miał tu powstać, a potem była decyzja, że nie powstanie, wręcz zostanie 

zlikwidowany. Więc to wszystko to były ponad dwuletnie perturbacje związane 

z procedurą tego planu. Pierwsze wyłożenie odbyło się w październiku 2010 

roku. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu, czyli powtórzona procedura,  

w lipcu 2011 roku i trzecie wyłożenie w styczniu bieżącego roku. 

Około 160 ha przeznaczonych jest pod zabudowę mieszkaniową, 23 ha pod 

centrum komercyjno-handlowo-usługowe, 63 ha pod funkcje gospodarcze i 22 

ha pod taką drobną zabudowę produkcyjno-usługową wzdłuż ul. Ściegiennego.  

W trakcie tych trzech wyłożeń wpłynęło łącznie 73 uwagi. Na pierwszym 

wyłożeniu 27, na drugim wyłożeniu 27, na trzecim wyłożeniu 19. Z czego na 

pierwszym wyłożeniu uwzględniono w całości 4, w części 3, nie uwzględniono 

20. Na drugim wyłożeniu uwzględniono 6 w całości, w części 5, nie 

uwzględniono 15 uwag. Natomiast wszystkie uwagi złożone na trzecim 

wyłożeniu już nie dotyczyły tych terenów, które były przedmiotem poprawek. 
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Czyli te uwagi za każdym razem się powtarzały, większość uwag. Tę dyskusję  
w zasadzie mamy za sobą, w trakcie przedstawiania uchwały o zmianie 

Studium, większość tych uwag, które nadal są nie uwzględnione i nadal były 

składane, dotyczyły terenu z zakazem zabudowy w centrum tego założenia. 

Chodzi o 15 ha wyłączonych z zabudowy, przeznaczonych pod przestrzeń 
publiczną i zieleń parkową. Ale po przyjęciu Studium decyzja już zapadła.  

W tym momencie te 19 uwag plus parę drobnych, których z powodów czysto 

środowiskowo-technicznych nie mogliśmy uwzględnić, wydaje mi się, że po 5 

latach emocje opadły i jak na tak rozległy teren – 400ha, ten plan jest, można 

powiedzieć, że przez właścicieli gruntów powszechnie akceptowany. Natomiast 

podkreślam, dla rozwoju gospodarczego Miasta, bardzo wielu inwestorów  

w tym momencie czeka na uchwalenie tego planu i to są podmioty 

zainteresowane tymi funkcjami gospodarczymi. Wszystkie uwagi szczegółowo, 

ich treść, argumenty oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia są w załączniku nr 2 do 

projektu uchwały, który jest dość sporym dokumentem. Bardzo proszę  
o przyjęcie tego planu. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 19 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXV/535/2012 z dnia 19 kwietnia 

2012 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1- Łanowa, OBSZAR 2 – 

Sukowska”. 

 

Do pkt. 8 
 
Pan Witold Bruzda Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług 
Komunalnych UM przedstawił Informację na temat psów Pana Zawadzkiego. 

 Krótko chciałbym przedstawić tę informację, bo zostałem wywołany do 

tej dyskusji tak trochę niespodziewanie. Sytuacja na dzień dzisiejszy 
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przedstawia się następująco: z 67 piesków, które zostały odebrane Panu 

Zawadzkiemu, 22 trafiły do Schroniska i w chwili obecnej pozostałe pieski, 

zostały przekazane do hotelikowania. Te pieski są własnością Pana 

Zawadzkiego, prowadzimy rozmowy z Sądem w sprawie przekazania tych 

piesków bezpośrednio do adopcji.  

 
Radna Joanna Winiarska 

Na początku dziękuję Radnym za wyrażenie zgody na możliwość 
wprowadzenia tego punktu do porządku obrad i gratuluję niektórym Radnym 

poczucia humoru. No, mieszkańcy nie mają tak radosnych min mając 

świadomość, że być może w niedzielę te psy do nich wrócą. Teraz pozwolę 
sobie odczytać list, który napisali mieszkańcy dzielnicy Białogon:  

„Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie na najbliższej sesji Rady Miasta 

Kielce, tj. w dn. 19.04.2012 roku, punktu dotyczącego przyznania środków na 

utrzymanie psów przejętych z posesji przy ulicy Górników Staszicowskich 87. 

(zgodnie z decyzją Prezydenta Miast Kielce z dn. 12.10.2011 roku znak 

GKI.7021.9.76.2011 o czasowym odebraniu psów). 

Zarówno od osób prowadzących hoteliki (gdzie przebywają w/w psy, jak i 

również od ŚTOZ-u otrzymałyśmy informację, że od miesiąca stycznia 2012 

roku do dnia dzisiejszego nie otrzymały za sprawowaną opiekę żadnych 

pieniędzy. Koszty jakie ponoszą obciążają ich prywatny budżet. W związku  

z powyższym nie są w stanie dalej finansować z własnych środków tej opieki  

i nie widzą innego wyjścia jak zwrot ponad 40 psów na posesję Górników 

Staszicowskich 87 w najbliższych dniach tj. 21-22 kwietnia 2012roku. 

Pragniemy przypomnieć, że w sądzie toczy się postępowanie karne przeciwko 

Panu Zawadzkiemu z wnioskiem o odebranie mu psów stanowiących „ponoć” 

jego własność. Kolejna sprawa 10.05.2012 roku. 

Nie ukrywamy, że informacja o zwrocie psów na Białogon przeraża 

mieszkańców. Wizja powrotu stanu posesji na G. Staszicowskich 87 sprzed 

19.08.2011 roku wzbudza w nas najgorsze emocje. W desperacji jesteśmy 

gotowi do blokady naszej ulicy, by nie dopuścić do sprowadzenia psów na w/w 

posesję. 
Nie mamy wygórowanych wymagań, pragniemy tylko życia w normalnych 

warunkach bez beznadziejnego dławiącego fetoru i jazgotu ujadających psów. 

Posiadamy wiedzę, że Pan Zawadzki ponownie zaczyna gromadzić na posesji 

mocno przeterminowane artykuły spożywcze, o czym powiadomiliśmy 

współwłaścicieli posesji obligując ich do trzymania nad tym kontroli. Co 
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ponownie nastąpi na tej posesji po ewentualnym powrocie psów to już wiemy z 

protokółu komisji uczestniczącej w wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 

19.08.2011 roku . 

W imieniu mieszkańców Białogonu 

1. Elżbieta Kozak 

2. Grażyna Jedlińska” 

 W nawiązaniu do tego pisma chcę zapytać kiedy właściciele hotelików 

mogą się spodziewać uregulowania zobowiązań wynikających z umowy jaka 

była zawarta? Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie. 

 

Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 
Ja rozumiem, że jest to pismo adresowane bezpośrednio do Pani Radnej. 

Ja mam taką propozycję, żeby udostępnić nam to pismo i przygotujemy 

informację, która pozwoli do udzielenia odpowiedzi przez adresata tego pisma. 

To jest jedna sprawa. A druga sprawa odnośnie regulacji zobowiązań wobec 

hotelików, to chciałbym zwrócić uwagę, już na poprzedniej sesji informowałem 

Państwa, że nie jesteśmy stroną jako Miasto, roszczeń, czy regulacji roszczeń 
właścicieli hotelików, tylko tą stroną jest teraz ten, kto powierzył opiekę  
w hotelikach od początku tego roku. Bo w ubiegłym roku Miasto zobowiązało 

się do opłacenia, czyli dodatkowa kwota dzięki decyzji Rady była przeznaczona 

na utrzymanie psów w hotelu, natomiast w grudniu Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Komunalnej mając na względzie, że kończy się remont Schroniska, 

wydał polecenie, bo wtedy były wolne miejsca w Schronisku, Towarzystwu, 

które prowadziło Schronisko, o natychmiastowym przetransportowaniu  

i umieszczeniu piesków w Schronisku, ponieważ w projekcie budżetu na rok 

bieżący Wydział Gospodarki Komunalnej przeznaczył ponad 600 tys. zł na 

utrzymanie Schroniska, co średnio biorąc jest kwotą prawie dwa razy większą  
w porównaniu z budżetem kilku lat wstecz. Nie mówię o roku 2011 gdzie były 

poniesione dodatkowe nakłady inwestycyjne, mówię tutaj o wcześniejszych 

latach. Czyli w ramach tej kwoty Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

uwzględnił koszty utrzymania piesków Pana Zawadzkiego w roku 2012. 

Ponieważ to polecenie nie zostało zrealizowane przez Towarzystwo, pomimo 

tego, że drugi raz na piśmie zostali prowadzący Schronisko wezwani do takiego 

załatwienia sprawy, to z punktu widzenia formalnego i stanu budżetu, urzędnik 

nie może podjąć takiej deklaracji. Wobec tego jeżeli Państwo Radni, Pani Radna 

chciałaby wniknąć w głębię tych spraw, to proponuję, może też przy udziale 

osoby zaufania publicznego, mam tutaj na myśli Panią Pełnomocnik Wojewody 
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ds. zapobiegania bezdomności zwierząt, żeby Panie zechciały się zapoznać  
z pełną dokumentacją, która jest w dyspozycji Wydziału Środowiska i Usług 

Komunalnych, i ewentualnie wtedy wystąpić z wnioskiem o dodatkowe 

finansowanie pobytu zwierząt, które są własnością Pana Zawadzkiego. Tytułem 

uzupełnienia tego, co Pan Dyrektor tutaj powiedział, myślę że wkrótce 

doprowadzimy do takiej sytuacji, że będzie możliwa decyzja o przekazaniu do 

adopcji tych zwierząt, więc zniknie ten problem czyje te psy są.  
 

Radna Joanna Winiarska – ad vocem 
Aczkolwiek wracając do ustawy o ochronie zwierząt wydaje mi się, że 

psy Pana Zawadzkiego nie są psami bezdomnymi, w związku z czym nie do 

końca wiem na jakiej podstawie Schronisko ma obowiązek je przyjąć. Tym 

bardziej, że z tego jakie informacje zostały mi udzielone, to opieka nad psami 

pochodzącymi z posesji przy ul. Górników Staszicowskich obowiązywała do 

dnia 31.12.2011r. Od tego dnia Stowarzyszenie Zwierzak nie ma obowiązku, 

ponoć, nad nimi pełnić opieki. W związku z czym jest dużo niejasności, a ja po 

prostu nie wiem co mam powiedzieć ludziom, którzy są zdesperowani i czekają, 
aby blokować ul. Krakowską. Co ja mam im powiedzieć po dzisiejszej sesji? Bo 

ja nie mogę już dłużej czekać, wczytywać się, tylko proszę o jakąś jasną 
odpowiedź, czy mają obawiać się tego, że psy do nich wrócą, czy my Radni czy 

Miasto pomoże tym ludziom. Sprawa ciągnęła się bardzo długo i mam wrażenie, 

że znów stoimy w martwym punkcie. 

 

Radny Jarosław Machnicki 
Szanowni Państwo, ja wiem, że niektórzy mają tutaj już bardzo dość 

piesków, o których mowa już od tygodnia, przynajmniej na Komisjach, ale 

słuchając dzisiaj wypowiedzi zarówno pana Dyrektora jak i Pana Prezydenta 

chcę wskazać pewne dokumenty, które jakby otworzą pewną jakby działalność  
z naruszeniem prawa. Otóż 27 grudnia 2011r. Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta informuje Stowarzyszenie o konieczności zabrania wszystkich 

psów znajdujących się w hotelikach oraz psów przyjętych od Pana Zawadzkiego  

z posesji, tam umieszczonych i umieszczenie ich w obiekcie przy ul. 

Ściegiennego 203 w terminie do 31 grudnia 2011r.. Informacja druga – to jest 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach – wniosek spełniający wymogi 

formalne wpłynął do PIW dnia 27 grudnia 2011r. czyli tego samego dnia, 

natomiast prawo i zapisy mówią, że wniosek podmiotu zamierzającego 

prowadzić działalność nadzorowaną winien go złożyć na co najmniej 30 dni 
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przed planowanym rozpoczęciem tej działalności. W związku z tym mówimy 

już o tym, a już dalej nie rozstrzygam, luty, marzec, kwiecień hotelikowanie 

psów. Natomiast wynika z tych dwu pism, że w zasadzie do końca stycznia te 

psy nie powinny były się znaleźć w Schronisku. Czyli w tym momencie, ktoś 
kto podejmuje decyzję o umieszczeniu ich, czy też umowa, która decydowała  

o hotelikowaniu ich, w zasadzie powinna funkcjonować do 27 stycznia 2012r., 

jeśli co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem takiej działalności. Mamy tu 

jeszcze inne jakieś informacje. Ja chciałbym uzyskać informacje wprost czy  

i kto zapłaci, według mnie, do 27 czy 28 stycznia, jest to jakby kontynuacja tego 

co działo się w 2011 roku z tymi pieskami, a co dalej? Bo ci ludzie, którzy 

hotelikują, Stowarzyszenie, no i my jakby tracimy bardzo dużo czasu, a nie 

uzyskujemy konkretnej informacji, tylko takie informacje, że niech ktoś tam 

popatrzy, że się spotkamy, że będziemy rozmawiali, że może w mniejszym 

gremium. Bo to już trwa bardzo długo. Natomiast z tych dokumentów wynika, 

że 27 grudnia 2011r. informacja pisana do Stowarzyszenia jakby nie miała mocy 

prawnej. Oni nie mieli prawa do końca roku 2011 przyjęcia tych wszystkich 

psów, bo rejestrowanie Schroniska to jest przynajmniej 30 dni oczekiwania jeśli 
chodzi o Lekarza Weterynarii. 

 

Dyskusja w tym punkcie wyczerpała się.  
 

Do pkt. 9 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli Radni: 

1. Jan Gierada, 
2. Alicja Obara, 
3. Marcin Perz. 

 
Z zapytaniem do Prezydenta Miasta zwrócił się Radny Robert Siejka 

Panie Prezydencie, ja mam dwa pytania dotyczące zakresu działalności 

Miejskiego Zarządu Dróg. Pierwsze pytanie to takie – chciałem się dowiedzieć 
kiedy podjęto decyzję o planowaniu budowy bus-pasów przy ul. Grunwaldzkiej. 

Ja o to pytałem na Komisji Budżetu, ale nie do końca uzyskałem informację, 
która by mnie satysfakcjonowała. A drugie pytanie, które się z tym wiąże, to 

jeśli ta decyzja była podjęta wcześniej zanim zaczęto układać ścieżkę rowerową 
przy ul. Grunwaldzkiej, to jaki był sens układania tej ścieżki i wykładania 
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pieniędzy po to, żeby po kilku miesiącach ją zwijać i kto za to zapłaci? 

Dziękuję. 
 

Do pkt. 10 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Chciałbym teraz zaprezentować program przygotowany dla Państwa 

Radnych specjalnie, mający na celu ułatwienie wypełnienia oświadczenia 

majątkowego (nastąpiła szczegółowa prezentacja programu do oświadczeń 
majątkowych). 

 

Radny Witold Borowiec 
Chciałbym serdecznie podziękować za skomunikowanie peryferyjnych 

części naszego Miasta, chodzi o Zalesie I. Adresatem tych moich podziękowań 
są media kieleckie, które mi pomogły rozwiązać ten problem, Zarząd Transportu 

Miejskiego i Miejski Zarząd Dróg. Dzisiaj po raz pierwszy na Zalesie I wyjechał 

autobus linii nr 111. 

 Drugie podziękowanie, że w ramach sprzątania świata dzięki 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami udało się posprzątać Zalesie I, Zalesie 

II, Białogon. W sumie 12 kontenerów czyli 240 m
3
 śmieci pojechało do 

Promnika na wysypisko zamiast w inne miejsce. Z tego miejsca serdecznie 

dziękuję Prezesowi Henrykowi Ławniczkowi. 

 

Radny Stanisław Rupniewski 
Jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego chciałem 

złożyć wniosek formalny, w związku z wnioskami Stowarzyszenia Nasz Dom  

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Wnioskuję do Pana Prezydenta  

o zwołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z udziałem 

wnioskodawców. Jest to odpowiednia Komisja, która i tak ostatnio nie 

pracowała, żeby się tym tematem zająć. Dziękuję. 
 

Radny Robert Siejka 
Ja złożyłem zapytanie i zgodnie ze Statutem chciałbym aby ktoś udzielił mi 

odpowiedzi na to zapytanie. Tymczasem nie mam żadnej informacji czy dzisiaj, 

zgodnie ze Statutem, podczas dzisiejszej sesji odpowiedź na te pytania będzie 

udzielona czy też w późniejszym terminie. Chciałbym to wiedzieć. Dziękuję. 
Przewodniczący Tomasz Bogucki 
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O ile ja dobrze pamiętam zapis statutowy mówi, że może być udzielona od razu 

lub też może być na piśmie. Sądzę więc, że jak nie była udzielona od razu, to na 

pewno jest zobowiązany Pan Prezydent udzielić odpowiedzi na piśmie. Ale nie 

będę wyręczał organu wykonawczego, czy Pan Prezydent udzieli teraz tej 

informacji czy też udzieli jej na piśmie? 

 

Prezydent Miasta (z sali) poinformował, iż odpowiedź Radnemu Siejce 

zostanie udzielona na piśmie. 

 

Do pkt. 11 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXV sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 19 kwietnia 2012 roku. 

 

 

 

 

Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

 

Małgorzata Gała         Tomasz Bogucki 

 

 


