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Protokół Nr XXVI/2012 
z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 17 maja 2012 roku, w godz. 9.00 – 12.10, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. 

Nieobecny Radny Włodzimierz Wielgus. 

 

Do pkt. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Otwieram XXVI sesję Rady Miasta Kielce w dniu 17 maja 2012 roku. Witam 

Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, jego Zastępców, Panią Skarbnik, 

Sekretarza Miasta, także kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz szefów 

jednostek organizacyjnych Miasta. Serdecznie witam młodzież Gimnazjum 

Nr 15 wraz z opiekunem. Serdecznie witam panie i panów dziennikarzy naszych 

lokalnych mediów. 

Swoją obecność potwierdziło podpisem i logowaniem 24 Radnych, stwierdzam 

zatem, że quorum zostało osiągnięte. Tym samym stwierdzam prawomocność 
dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał.  

 

Do pkt. 2 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Panie i panowie Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 
uzgodniony 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 posiedzeniem Konwentu Rady 

Miasta, a dzisiejszą sesją wpłynęły od pana Prezydenta następujące wnioski: 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do projektu 

nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 do projektu 

nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2012 rok; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 2 uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 2 uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok. 

Czy do porządku obrad są jakieś wnioski z sali? Nie widzę. 
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Poddaję pod głosowanie przedstawione wnioski o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad: 

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr do 

projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 2 

do projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Kielce na 2012 rok. 

Za   – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 2 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

Za   – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

IV. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 2 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok. 

Za   – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany.  

 

Głosowanie: 

Za   – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

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

19.04.2012r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach za rok 2011. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2011 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LV/1325/2010 Rady Miasta Kielce 

wsprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

iowolontariacie, za rok 2011. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018 (z autopoprawką nr 1 i nr 2);  

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok (z autopoprawką nr 1 i nr 2); 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018 (pr. Nr 2); 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok (pr. Nr 2); 
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego; 
6) w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012 – 2015; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 

nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach; 

8) w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012r. 

sygnatura akt I SA/Ke 109/12 oraz udzielenia pełnomocnictwa dla radcy 

prawnego do sporządzenia, podpisania i wniesienia skargi kasacyjnej 

oraz reprezentowania Rady Miasta Kielce w postępowaniu przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

 
10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski.  

12. Zamknięcie obrad. 
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Do pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad: Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku. 

Informuję państwa, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł żadnych 

uwag do tego protokołu. 

 

Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

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

Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 r. 

 

Do pkt. 4 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
1. Informuję, iż wszyscy Radni złożyli w ustawowo wymaganym terminie, 

czyli do dnia 30 kwietnia, oświadczenia majątkowe za rok 2011. 

2. Przypominam, że do dnia 31 maja można składać wnioski do nagród za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXVI/477/2004. Wnioski 

wraz z uzasadnieniem należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 

3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni: 

− Witold Borowiec, 

− Tadeusz Kozior, 

− Oleg Magdziarz, 

− Joanna Winiarska, 

− Agata Wojda, 

− Katarzyna Zapała. 

 

Do pkt. 5 
 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski przedstawił Informację o pracach 

Prezydenta Miasta Kielce między sesjami: 

„INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

( od 19 kwietnia 2012 r. do 17 maja 2012 r.)  

  
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 19 
kwietnia 2012 r. wydałem: 

I. 27 zarządzeń dotyczących: 
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1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok – 
Nr 172/2012, Nr 183/2012,  Nr 189/2012

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek 

budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok – 
Nr 170/2012, Nr 173/2012, Nr 184/2012, 

Nr 190/2012 
, 

3. ustalenia zasad postępowania przy realizacji zadań w Urzędzie Miasta 

Kielce z wykorzystaniem dokumentacji Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz 

Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – 
Nr 169/2012

, 
4. zasad przyznawania oraz maksymalnej kwoty wysokości świadczeń 

o charakterze fakultatywnym, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej – 
Nr 180/2012

 , 
5. ustalenia zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin 

zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

oraz kosztów związanych ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom 

dziecka – 
Nr 181/2012

 , 
6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 

Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – 
Nr 194/2012

 , 
7. zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu 

szczepień przeciw grypie – 
Nr 176/2012

, 
  

8. powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania 

składników majątku ruchomego należących do Miasta Kielce – 
Nr 192/2012

, 

9. wyrażenia zgody dyrektorowi: 

a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach na ustalenie 

nauki zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 – 
Nr 177/2012

,
  

b) Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 

w Kielcach na ustalenie nauki zawodów w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej Nr 8 – 
Nr 178/2012

, 

c) Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach na ustalenie nauki 

zawodu w Technikum Nr 2 – 
Nr 179/2012

, 
10. zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta 

Kielce – 
Nr 182/2012

, 

11. wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego 

ustanowionego na działce nr 172/2, położonej w Kielcach przy ulicy 

Sienkiewicza 48/50 – 
Nr 193/2012 

, 
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12. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach Domaszowskiej 

nr 104 i Leszczyńskiej – 
Nr 194/2012

, 

13. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Lecha– 
Nr 175/2012 

, 

b) Czarnowskiej – 
Nr 186/2012 

, 

c) Husarskiej – 
Nr 187/2012 

, 

d) Wincentego Witosa – 
Nr 188/2012 

, 

e) Świętej Weroniki – 
Nr 191/2012 

, 

14. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach na terenie Parku 

Miejskiego – 
Nr 171/2012 ,  Nr 174/2012 ,  Nr 185/2012 

, 
 
 

II. 1 decyzję i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta. 

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 6 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce.” 

 

Do pkt. od 6 do 8 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Sprawozdania: 

− Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach za rok 2011; 

− Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2011 

rok; 

− Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LV/1325/2010 Rady Miasta Kielce 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Kielce 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, za rok 2011. 

zostały, zgodnie z obowiązkiem ustawowym złożone i udostępnione państwu do 

wiadomości. W związku z tym, jeśli państwo mieliby jakieś pytania do 

sprawozdań, to mogą je państwo zadać i uzyskać odpowiedzi. Jeśli nie usłyszę 
tych pytań, uznam, że sprawozdania zostały złożone. Chętnych do zadania pytań 
nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu.  

 

Do pkt. 9.1 – 9.2 
 
Prezydent Miasta Wojciech Lubawski zarekomendował następujące projekty 

uchwał: 

− zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018; (projekt nr 1 wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2) 

(pkt. 9.1); 



 7

− zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok. (projekt nr 1 wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2) (pkt. 9.2). 

Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni. Sprawa Korony budzi emocje 

właściwie od początku, od samego momentu, kiedy przejęliśmy ten klub. 

Dzisiaj dla mnie, ale również dla wielu kielczan Korona jest symbolem jak 

VIVE, czy Targi Kielce. Czymś co odróżnia nas od innych miast i przynosi nam 

chlubę. To nie ulega wątpliwości. Co prawda mamy historię spadku, historię 
przejęcia, historię pewnych zawirowań w klubie, ale myślę że ostatni sezon był 

rzeczywiście nadspodziewanie dobry. Dzisiejsza decyzja jest najważniejsza dla 

tego klubu, będzie stanowiła o tym, czy ten klub będzie dalej istniał czy nie. Nie 

chciałbym mówić dalej o zasługach Korony, bo to wszyscy obserwujemy 

i mamy wyrobione zdanie na ten temat. Chciałbym za to zwrócić uwagę na coś, 
co nazwałbym wydawaniem pieniędzy. Rzeczywiście wydajemy pieniądze 

podnosząc kapitał, jako właściciel klubu. Nie wiem czy to jest 

usprawiedliwienie czy nie, ale 12 klubów Ekstraklasy jest wspieranych przez 

samorządy miast. Bez tego wsparcia byłoby bardzo ciężko. Myślę, że również 
musimy mieć świadomość, że podnoszenie kapitału w klubie jest 

inwestowaniem w klub przez cały czas. W przeciwieństwie do możliwości 

innych miast, które muszą z wydatków bieżących dofinansowywać kluby. Jak 

wiemy wydatki i dochody bieżące w tej chwili są kluczem do sukcesu, ponieważ 
właściwie we wszystkich samorządach ciężko zbilansować to co musimy wydać 
z tym co dostajemy. Tutaj ta sprawa jest troszeczkę inna. Niezwykle trudno nam 

jest dzisiaj. Wspieramy cały sport, wspieramy VIVE, wspieramy Farta, 

wspieramy właściwie wszystkie kluby sportowe w Kielcach, ale te pozostałe 

kluby wspieramy niestety z wydatków bieżących. To bardzo boli. Bardzo boli, 

bo to są pieniądze które moglibyśmy wydawać na przykład na podniesienie 

wynagrodzeń, czy bieżące potrzeby. W Koronie podnosimy kapitał. Co to 

znaczy? Popatrzmy na to historycznie. Dziewięć lat temu podjęliśmy decyzję, to 

też nie było jednomyślne, to było kontrowersyjne, czy mamy budować stadion, 

czy mamy go nie budować. Wybudowaliśmy stadion w Kielcach, 

w optymalnym momencie, za niezwykle atrakcyjne pieniądze. Przypomnę; 
48 milionów złotych to był koszt wybudowania, z czego Miasto zapłaciło 

25 milionów złotych. Dopłaciliśmy do tej pory dwadzieścia pięć milionów 

złotych do samej Korony, podnosząc kapitał, traktując, że mamy szansę ją 
sprzedać, czyli zainwestowaliśmy w piłkę nożną w Kielcach 50 milionów 

złotych, co nie stanowi nawet 10% najtańszego ze stadionów wybudowanych 

w ostatnim czasie w Polsce. Mało tego, obserwują wszystko co się dzieje 

i możemy porównać się na przykład z Rzeszowem, który dzisiaj podjął decyzję 
o rozbudowie swojego stadionu Stali Rzeszów, zasłużony klub mający ogromne 

problemy. Pan Prezydent Ferenc przeznaczył 100 milionów na rozbudowę tego 

stadionu. Czyli nadal to są nieporównywalne rzeczy. Jeżeli nie zainwestujemy 

dalej w Koronę, to tak naprawdę 25 milionów złotych na stadion i 25 milionów, 

które już zainwestowaliśmy w Koronę, zostanie stracone. Przyjdzie likwidator, 
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wiadomo jak przebiega proces likwidacyjny, zawodnicy będą musieli odejść, 
trzeba im będzie wypłacić odprawy, niezwykle to skomplikuje sytuację. Na 

pewno komplikuje również sytuację finansową Miasta. Nie ulega to 

wątpliwości. Cały czas mamy nadzieję na to, że znajdzie się ktoś, kto te 

pieniądze wyłoży za jakąś część albo za całość klubu. Nie ma żadnych 

warunków w tym zakresie. Jeżeli dołożymy te pieniądze, to klub będzie dalej 

istniał, do końca roku ma gwarancję tego, że nic się tam złego nie stanie. 

Będziemy próbować znaleźć partnera. Czy znajdziemy? Uczciwie mówię – nie 

wiem. Cały czas mówiłem uczciwie, że zrobimy wszystko. Dlaczego nie udało 

nam się do tej pory sprzedać? Zatrudniliśmy profesjonalną firmę, wszyscy o tym 

wiemy. Nie udało się dlatego, takie głosy były, w ubiegłym sezonie ocieraliśmy 

się o spadek. To nie jest dobry „towar” do sprzedania, przepraszam za to słowo, 

w momencie, kiedy kupujący widzi, że ledwo ustaliśmy w Ekstraklasie. Dzisiaj 

zajęliśmy piąte miejsce. Mogło być nawet lepiej, gdyby nie mecz z Zagłębiem 

Lubin, który był skandaliczny pod względem sędziowania i spowodował, że 

bardzo mocno została osłabiona drużyna. Pewnie mielibyśmy większe szanse, 

grać chociażby w Pucharach. Pytają mnie również mieszkańcy Kielc, co się 
stanie jak nie dostaniemy tych pieniędzy? Musimy mieć świadomość, że klub 

trzeba będzie zlikwidować. Nie ma innego wyjścia, ja nie mogę w sposób 

odpowiedzialny potraktować trenera, zawodników, bo nie ma pieniędzy na to, 

żeby im zapłacić. Gros pieniędzy to są pieniądze na wynagrodzenia. Dzisiaj 

skończył się sezon i zawodnicy czekają na państwa decyzję. Jeżeli się okaże, że 

ona będzie negatywna, to musimy im dać wolne karty. Musimy z nimi 

rozwiązać umowy. Oni pójdą w świat. Czy istnieje inna możliwość? Nie. Jak nie 

ma pieniędzy to co? To nie dostaną jednej wypłaty, drugiej wypłaty, trzeciej, 

staniemy w sądzie i będziemy się z nimi sądzić. Pomijając opinię jaką pójdzie 

o Kielcach, to samorząd jako publiczna jednostka nie może sobie na to 

pozwolić. Co to znaczy dalej? To znaczy koniec piłki nożnej w Kielcach. Mało 

tego, koniec piłki nożnej w Świętokrzyskim. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na mapę, 
to co z tego że jest sto klubów, jeżeli mamy trzy kluby, poza Koroną, w trzeciej 

lidze. To jest niezwykle ważna decyzja. Co dalej ze stadionem? On nie będzie 

nam potrzebny. Jestem winny państwu, dlaczego dokładnie rok temu mówiłem 

o tym, że trochę ponad cztery miliony w roku wystarczy do tego, żeby 

finansować klub. Ja byłem o tym przekonany, że to wystarczy. Proszę wziąć pod 

uwagę pewne rzeczy, na które my nie mieliśmy wpływu. Wykonaliśmy 

gigantyczną pracę jeśli chodzi o oszczędności w klubie. Jeszcze sezon wcześniej 

budżet wynosił 25 milionów złotych, teraz 19, czyli o sześć milionów złotych 

mniej. Dlaczego przymierzałem, że cztery miliony wystarczy? W międzyczasie, 

wpływy z transmisji telewizyjnych spadły o kilkadziesiąt milionów, co stanowi 

około 1,5 miliona złotych mniej od tego co planowaliśmy. Wydało się logiczne, 

że wzrośnie udział sponsorów i reklamodawców, stało się odwrotnie. Mamy 

jeden milion niedoszacowania według planu. Pytałem moich kolegów 

przedsiębiorców, tych którzy są w klubie, dlaczego tak jest. Dosyć powszechną 
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rzeczą dzisiaj, przynajmniej w kieleckich przedsiębiorstwach jest utrata 

płynności finansowej, albo przynajmniej bardzo mocne jej zachwianie. Jest to 

dosyć powszechne. Nam deklaracje na papierze nie są potrzebne, nam są 
potrzebne konkretne pieniądze. Wielu z nich mówi, ja bym dał, ale ja nie mam 

na wypłaty dla swoich ludzi. Tradycyjnie VIVE jednak skupia setkę firm 

i bardzo często jest tak, że chcą tą tradycję podtrzymać i nie stać ich na 

finansowanie drugiego klubu, ale część z nich jest. To jest następny milion. 

Poza tym, zostaliśmy zmuszeni do wykonywania różnych, kosztownych działań 
związanych z nowymi przepisami, po to, żeby móc wpuścić kibiców na stadion, 

to też kosztowało. Wszystkie koszty wzrastają. Trudno było przewidzieć, że 

paliwo tak podrożeje, a przecież wozimy zawodników, korzystamy ze środków 

lokomocji. Składając to wszystko, jeżeli poszłoby po naszej myśli, może zbyt 

optymistycznie to potraktowaliśmy, to dzisiaj nie byłoby problemu. Problem 

dzisiaj jest. Kto ma pomóc temu klubowi? Właściciel. Właściciel, który cały 

czas ma nadzieję, nie pewność, co podkreślam, nadzieję, że może uda się 
sprzedać. Byłem w Dubaju na targach inwestycyjnych, i dobrym sygnałem jest 

to, że zainteresowanie było. Przyjeżdża tu wiceminister gospodarki Emiratów, 

24 maja do Kielc. Również rozmawialiśmy na temat klubu. Nie wiem. 

Wysłaliśmy mnóstwo ofert, na przykład do strefy rosyjskojęzycznej. Głównie 

do Rosji. Było kilka sygnałów o tym, że jest zainteresowanie. Wiadomo, że 

wtedy odniesiemy sukces, kiedy znajdziemy partnera. Będziemy go na pewno 

szukać, jeżeli dalej będziemy trwali. To nie jest sprawa Lubawskiego jak to 

niektórzy traktują, to jest sprawa Miasta. To jest sprawa naszych „sreber 

rodowych”. Korona ma prawie 40 lat, przechodziła różne momenty i w tej 

chwili jest na szczycie. Nie było w historii tego klubu takich sukcesów, jakie 

mamy dzisiaj. Wydaje mi się, że trzeba klubowi pomóc. O to was proszę.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Nie ukrywam, że o tej porze powinienem być na granicy polsko – ukraińskiej, 

ponieważ mam delegację od Marszałka. O szóstej rano, moi koledzy wyjechali 

do Winnicy, reprezentować Województwo Świętokrzyskie. Wiem, że jutro 

wyjeżdża również pan Prezydent, pan Przewodniczący i inni. Ja wyjeżdżam po 

tym głosowaniu z moimi bokserami. Nie idę się bić jako Gierada, ale idę się bić 
jako reprezentacja Kielc. Myślę, że nie przyniesiemy Kielcom wstydu. 

Specjalnie zostałem na ten punkt i dziękuję panu Przewodniczącemu, że on się 
pojawił na początku, ponieważ droga jest daleka. Jak ja sobie to wyobrażam? 

Swoim wystąpieniem, nie chcę robić sobie żadnych punktów, bo jak 

powiedziałem na wcześniejszej sesji nie będę kandydował na Radnego tego 

Miasta. Możemy się umówić, że zagłosujemy przeciwko. Co to oznacza? 

Oznacza to likwidację klubu. Będziemy mieli wejściówki na mecz Zenit 

Chmielnik z Buskiem czy z Morawicą. Możemy wziąć na swoją 
odpowiedzialność ten klub. Pewnie nic by się nie stało, po postu nie będzie piłki 

nożnej. Możemy tak zlikwidować VIVE i oczywiście nie będzie możliwości 
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pójścia na żadną imprezę sportową. Gdyby parę miesięcy temu ktokolwiek 

zapytał czy Korona się utrzyma, pewnie wielu by powiedziało, że być może się 
utrzyma, być może spadnie. Mało brakowało, żebyśmy zajęli, nie mówię 
pierwsze miejsce, ale żebyśmy byli w trójce. Przez pechowy remis 2:2 z Lechem 

w 91 minucie, słynny mecz z Zagłębiem Lubin, spowodował, że jesteśmy na 

takim, a nie innym miejscu. Ale jakie to miejsce? To ekskluzywne miejsce. 

Jesteśmy w czołówce. Mało brakowało, żebyśmy grali w pucharach. Korona to 

promocja. Możemy likwidować boks w Kielcach. Ja zrobiłem piękną olimpiadę 
młodzieży, promowałem Kielce na każdym kroku. Chciałbym, żeby panie 

i panowie Radni wzięli na swoją odpowiedzialność to, że każdy z nas tak 

naprawdę głosuje za 152 tysiącami złotych. Razy 25 to daje 3,8 miliona złotych. 

Bierzemy dużą odpowiedzialność. Ja wiem, że 3,8 miliona złotych to jest dużo. 

Można wybudować dwa bloki komunalne, czy inne. Można zrobić chodniki. 

Wszystko można. Gdybym zważył za i przeciw, to wiem i jestem o tym 

przekonany, że jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Czy się znajdzie 

sponsor? Wszyscy chcą sprzedać, 50%, 70%, 100% udziałów. Szukają. Nie jest 

to takie proste. Nie jest to takie proste i bądźmy uczciwi, nie będzie to takie 

proste. Być może się zdarzy jakaś okazja, żeby Koronę ktoś kupił, pomógł, 

zasponsorował. Są głosy o VIVE. Proszę pamiętać, że piłka ręczna w stosunku 

do piłki nożnej to są finansowo dwie różne rzeczy. Dzisiaj zawodnicy na 

świecie zarabiają krocie. Nie będę dawał przykładów. Jeśli weźmiemy budżet 

Cracovii, który jest dwa razy większy od budżetu Korony, a Cracovia spadła. 

Jeśli się weźmie budżety inne, klubów, które pospadały, a my zajmujemy dobre 

ekskluzywne, piąte miejsce, to o czymś to świadczy. Zawodnicy zarabiają dużo. 

Tak. Oni zarabiają, bo grają do trzydziestu pięciu, trzydziestu dwóch lat i albo 

ma zniszczone stawy biodrowe i łękotki, i musi szukać innej okazji do życia, do 

zarobkowania. Stąd takie a nie inne zarobki. Każdy by chciał tyle zarabiać, ale 

niestety nie można. Są zawodnicy, którzy zarabiają po sto tysięcy funtów 

tygodniowo. Szanowni państwo, jak powiedziałem, każdy bierze 

odpowiedzialność moralną za ten klub i bierze na siebie cząstkę tych 152 tysięcy 

złotych. Dlaczego teraz? Dlaczego w ostatniej chwili? W ostatniej chwili, 

dlatego, że w tej chwili jest po sezonie, nikt nie wiedział wcześniej jakie miejsce 

zajmiemy, czy spadniemy czy nie. Czy będziemy w szarym końcu, czy 

będziemy w środku tabeli. Są okienka transferowe, są dwa tygodnie na 

roztrenowanie. Nikt z nas, tu siedzących nie mógł pewnych rzeczy przewidzieć. 
To jest normalny postęp myślowy, terminowy, który to spowodował. Czy 

możemy to zrobić za miesiąc? Wszystko możemy. Możemy głosować dzisiaj za, 

przeciw, możemy się wstrzymać, możemy ten klub zlikwidować jednym 

naciśnięciem literki P z czerwonym znaczkiem na pulpicie. Ja oczywiście, 

żebym nie zapomniał, dziękuję panu Dyrektorowi Tomali, za to, że przygotował 

jakieś drobiazgi, upominki, bo tak jak piłkarze dają sobie proporczyki, tak 

w boksie jest to, że każdy zawodnik przeciwnikowi daje jakiś drobiazg: 

znaczek, czy jakiś proporczyk. Dziękuję panu. Natomiast wczoraj zwróciłem się 
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do pana Prezydenta Lubawskiego, żeby z panem porozmawiał, bo doszło do 

nieprzyjemnej rozmowy pana z panem Przewodniczącym Rupniewskim. 

Niepotrzebne to było. To pan ma Rupniewskiemu służyć, nie Rupniewski panu. 

Będzie pan miał, na moją prośbę rozmowę z panem Prezydentem. Bardzo pana 

szanuję, pan ma bardzo trudny odcinek, ale proszę, żeby pan nie zabierał głosu. 

Będzie pan miał rozmowę, nie może pan tak traktować poważnego Radnego, jak 

jest Rupniewki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie i panowie Radni, 

będę kończył, będziecie pewnie zabierali głosy, zwracam się do wszystkich 

Radnych, do kibiców, którzy siedzą za mną na meczach, do pana inżyniera 

Rupniewskiego, Kozaka, spróbujmy pomóc. Może ostatni raz. Nie wiem. 

Chciałbym, żeby ta Korona istniała. Dlatego proszę was, nie likwidujcie 

Korony. 

 

Radny Dariusz Kozak 
Moja mowa może nie będzie tak płomienna jak poprzedników, szanuję 
wszystko co usłyszałem. Chciałbym i pewnie nie tylko ja, dowidzieć się 
konkretów. Póki co, nie znamy konkretów. Na początek powiem, że jestem 

oczywiście zdania, że właściciel powinien łożyć na klub. Jest to sprawa 

oczywista. Trudno, żeby było inaczej. Przypomnę również, że klub Radnych 

Prawa i Sprawiedliwości, w poprzedniej kadencji, głosował za przejęciem tego 

klubu. Ja wiele lat temu trenowałem w tym klubie, tak że mam ten klub w sercu, 

zapewniam. Przejdę do konkretów. 

Rozmawiamy dzisiaj o kwocie 3.800.000 zł. Jaka część z wymienionej kwoty 

zostanie przeznaczona miedzy innymi na zaległe premie dla zawodników, a jaka 

kwota na poczet kolejnego sezonu? 

Jaką kwotę klub powinien otrzymać od stacji telewizyjnych, czyli Orange Sport, 

Canal +, Polsat, Eurosport? Czy wszystkie środki z tego tytułu klub już 
otrzymał?  

Jaką kwotę klub otrzyma od organizatora rozgrywek, czyli spółki Ekstraklasa 

S.A.? 

Na jaką kwotę planowany jest budżet klubu na kolejny sezon i jaką kwotą 
powinna zasilić budżet klubu Gmina Kielce? 

Proszę o przedstawienie sytuacji dotyczącej poszukiwań inwestora 

strategicznego dla spółki Korona S.A. Proszę o to, żeby nie mówić ogólnikowo, 

w stylu „inwestorzy z Dubaju”. Chciałbym przypomnieć, że inwestorzy 

z Dubaju inwestują w takie kluby jak Manchester City, Paris Saint Germain, 

a inwestorzy z Rosji są zainteresowani raczej swoją ligą, czy takimi klubami jak 

Chelsea Londyn lub Fulham Londyn. 

 

Radny Mariusz Goraj 
Wysłuchałem ze spokojem wypowiedzi pan Prezydenta Lubawskiego. Cieszę 
się, że odpowiedział na nasze prośby z Komisji Budżetu i Finansów, aby to on, 

jako przedstawiciel właściciela powiedział o co chodzi, tak naprawdę, z Koroną 
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Kielce. Z jednej strony rozmawiamy o wartości, która jest samą w sobie bardzo 

cenna, czyli faktycznie wartość promocyjna tego klubu, jako klubu sportowego, 

jako marki, z nazwą naszego Miasta w tytule. Z drugiej strony, po tym Korona 

Kielce mamy jeszcze dwa krótkie, ale bardzo znaczące słowa: S.A. czyli Spółka 

Akcyjna. W tym momencie rozmawiamy o pieniądzach. Chciałbym, żebyśmy 

porozmawiali o pieniądzach w kontekście tego, że ten klub jest spółką prawa 

handlowego. Pan Prezydent odniósł się do czegoś, co wielokrotnie było 

podnoszone na tej sali w kontekście rozmów, na temat Korony Kielce, czyli 

pana wypowiedzi – „4 miliony złotych i ani grosza więcej”. Dwie sesje temu, 

dowiedzieliśmy się, że z rezerwy ogólnej przeznaczył pan na wsparcie Korony 

Kielce, kwoty 800 tysięcy złotych. To też są duże pieniądze. Dzisiaj 

dowiadujemy się, że aby uratować klub potrzebujemy następne 3,8 miliony 

złotych. Mam pytanie, jeśli dzisiaj zdecydujemy się na to, bo przypominam, że 

w momencie kiedy odbywała się debata dotycząca przekazania tych kwot, 

czterech milionów złotych, później ośmiuset tysięcy złotych, dyskusje cały czas 

trwały, dlatego, że Kielce mają wiele potrzeb, to jest budownictwo komunalne, 

socjalne itd. Natomiast ja mam do pana takie pytanie, czy to nie jest aby tak, że 

tak, jak zarząd klubu, rada nadzorcza, która tan naprawdę jest powoływana 

jednoosobowo przez pana i pan o tym wie, to nie jest tak, że są to ludzie, którzy 

tego budżetu po prostu, najzwyczajniej w świecie nie doszacowali, albo czy to 

nie jest tak, że okazałoby się, że gdyby pan zawnioskował o przeznaczenie 

dziewięciu lub dziesięciu milionów złotych, wtedy kiedy rozmawialiśmy 

o czterech, to odium społeczne i niezadowolenie Kielczan, już wtedy mogłoby 

zacząć zadawać pytania, czy to faktycznie jest tego warte. To jest jedno moje 

pytanie. Drugie pytanie dotyczące kapitału spółki. Chciałbym się dowiedzieć 
jaki w tym momencie jest kapitał zakładowy? Dlatego, że dążymy do sprzedaży 

klubu a mam wrażenie, że poprzez ciągłe podnoszenie kapitału zakładowego, 

niedługo wartość Korony Kielce będzie zbliżona do wartości Realu Madryt. Czy 

to jest dobry sposób na to, żeby ten klub ratować? Oczywiście żartuję, bo to 

w ogóle nie te jednostki pieniężne. Moje ostatnie pytanie. Czy, panie 

Prezydencie, nie jest tak, że na przykład na sesji wrześniowej, kiedy już 
rozpocznie się runda jesienna dowiemy się, że żeby „ratować klub”, nie jest 

potrzebne następne trzy miliony złotych, pięć milionów złotych, bo się okaże, że 

te 3,8 miliona złotych to za mało? Wie pan, wyrażę z bólem jeszcze jedną 
opinię. Jan Gierada mówił o traktowaniu Radnych, rozmawiamy o Koronie od 

wielu, wielu, wielu lat, boli mnie to, że o tym, jaka jest jej sytuacja, że 

większość odpowiedzi na pytania zadawane przez pana Radnego Kozaka, 

czytam w Echu Dnia z czwartku 17 maja 2012 roku o godzinie 8:30. Dzisiaj 

mamy czwartek 17 maja. Sesja się zaczęła a wszelkie informacje, o które 

wielokrotnie pana prosiliśmy i które ponoć były tajne, uzyskuję z Echa Dnia, 

jeszcze z komentarzem, że jestem niedouczonym idiotą, nie tylko ja ale każdy 

członek Komisji Budżetu i Finansów, który ośmieli się zadać jakiekolwiek 

pytania. Możemy porozmawiać o Koronie Kielce, jako spółce sportowej, jak 



 13

o drużynie sportowej i rozmawiajmy o niej, bo to jest wartość promocyjna, ja 

tego nie dyskutuję, tym bardziej, że pan moje zdanie na temat sposobu promocji 

Miasta Kielce przez pańskich urzędników doskonale zna. Faktycznie Korona 

jest takim motorem napędowym naszej promocji, tak jak uważam nadal, że 

Targi Kielce są motorem napędowym naszej gospodarki, przynajmniej 

w zakresie handlu i usług. Natomiast chciałbym, żebyśmy przystąpili do 

poważnych rozmów o Koronie Kielce. Nie chcę z gazet wyczytywać, że być 
może byłby jakiś inwestor ale na 100% udziałów, nie na 70%, a wcześniej 50%. 

Chciałbym się dowiedzieć, co dzieje się z Koroną Kielce jako drużyną sportową 
i jakie są pańskie plany na przyszłość, ale przede wszystkim, chciałbym się 
dowiedzieć, co dzieje się z Koroną Kielce Spółka Akcyjna? Co tam naprawdę 
się dzieje od strony, która nas interesuje najbardziej? My wydajemy, panie 

Prezydencie, nie tak jak Roman Abramowicz, czy właściciel Wisły Kraków, czy 

Legii Warszawa, klubów z dwoma największymi budżetami w Ekstraklasie 

swoje własne pieniądze, my wydajemy pieniądze kielczan. Oni mają prawo 

wiedzieć, dlaczego je wydajemy, po co je wydajemy i jaki będzie efekt 

wydawania tych pieniędzy. Chciałbym uzyskać odpowiedzi na te pytania i jakąś 
choćby ogólną wiedzę, jakie mają być dalsze tego klubu losy chowania. Liczę 
na to, że właśnie dzisiaj, przy tej okazji, po płomiennych mowach kolegów, te 

informacje otrzymam.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara 
Nie miałam zamiaru zabierać dzisiaj głosu. Szczerze powiedziawszy, jakby ktoś 
niedawno powiedział, że z powodu Korony Kielce, nie będę mogła spać w nocy, 

to bym nie uwierzyła. Ja nie jestem kibicem. Głosowałam przeciwko budowie 

stadionu w centrum Miasta, a tam gdzie miałam możliwość, gdzie była osobna 

uchwał na temat finansowania Korony Kielce zawsze się wstrzymywałam. 

Wstrzymywałam się dlatego, że być może nie rozumiem tego sportu, 

a powinnam rozumieć ludzi, którzy są jego fanami i są mieszkańcami naszego 

Miasta. W naszym Klubie nie ma jedności, panie Prezydencie, więc nie wiem 

jak to głosowanie się potoczy. Jesteśmy wszyscy silnymi osobowościami 

i w Klubie Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie dyscypliny 

głosowania. Powiem tak, i tu moja koleżanka Klubowa, poddała mi taki pomysł. 

Kiedyś głosowaliśmy na temat dodatkowych pieniędzy, znowu głosowaliśmy na 

temat dodatkowych pieniędzy, dzisiaj głosujemy na temat dodatkowych 

pieniędzy, a wszystko się opiera na tym, czy Korona Kielce ma istnieć czy nie. 

Może, panie Prezydencie, powinien pan zdjąć tą uchwałę z dzisiejszej sesji i na 

najbliższą, może specjalną sesję, wprowadzić uchwałę pod tytułem” likwidacja 

Klubu Korona Kielce”. Wtedy zobaczymy, kto z Radnych zagłosuje. To jest 

ryzyko. Kto z Radnych jest za likwidacją, a kto z Radnych nie jest za likwidacją. 
Wtedy, ci Radni będą się mogli, przed swoimi wyborcami w jakiś sposób 

wytłumaczyć. To jest tak, jedni zagłosują dzisiaj za, bo tak uważają, drudzy 
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zagłosują za tak na wszelki wypadek, trzeci nie wiedzą co zrobić, to się 
wstrzymają, a część z osób, które zagłosuje przeciw, będzie tak głosowało, bo 

będzie miało czyste ręce, wiedząc, że uchwała najprawdopodobniej przejdzie. Ja 

mam czyste ręce, a na mecz chętnie pójdę. To jest ta nieuczciwość. Taka jest 

moja, jako Alicji Obary propozycja. Niech pan to dzisiaj zdejmie i na najbliższą 
sesję wprowadzi uchwałę na temat likwidacji Korony Kielce. Zobaczymy 

wtedy. Każdy będzie mógł uczciwie zagłosować. Ja dzisiaj nie wiem co mam 

zrobić. 
 

Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Chciałem się zwrócić ad vocem do mojej koleżanki koalicji Obary. Pani Radna, 

to co  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara (z sali) 
Alicji. Mam na imię Alicja. 

 

Radny Mariusz Goraj  
Przepraszam, przejęzyczenie. Jakoś tak mi się skojarzyło. Przepraszam jeszcze 

raz. Zwyczajne przejęzyczenie, wynikające ze zwyczajnego przemęczenia.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara (z sali) 
To widać. 
 

Radny Mariusz Goraj  
Proszę panią, wie pani, wypraszam sobie takie uwagi i proszę się powstrzymać 
jednak. Pani Alicjo, pani Radna, ja jestem absolutnie przeciwny dokonywaniu 

manipulacji, której pani się w tym momencie poddała. Kto powiedział, że nie 

przeznaczenie tych trzech milionów ośmiuset tysięcy złotych będzie oznaczało 

likwidację klubu Korona Kielce? Pan Prezydent dzisiaj. To jest zdanie pana 

Prezydenta.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski ad vocem 
Chciałem tylko pewne sprostowanie, żeby Radni nie zostali wprowadzeni 

w błąd. Moja koleżanka z Klubu, koleżanka Alicja postawiła wniosek, który nie 

ma uzasadnienia prawnego. Popieram, czy przypomnę słowa wypowiedziane 

przez Radnego Mariusza Goraja, Korona jest spółką prawa handlowego, spółką 
akcyjną i kodeks spółek handlowych wyraźnie mówi, kiedy może nastąpić 
likwidacja spółki. Nie likwiduje się spółki bo mi się tak przyśni w nocy i jutro 

likwiduję. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Może powtórzę to, o czym już wspomniał Radny Goraj, proszę nie łączmy tych 

dwóch nazw Korona Kielce to klub sportowy, a my dzisiaj dyskutujemy 

o finansach spółki, której stu procent akcji właścicielem jest Miasto Kielce, 

a więc nie bezpośrednio, ale właścicielami tej spółki, Korona S.A. są kielczanie, 

tak więc i kibice. W imieniu kibiców i kielczan pozwolę sobie poprosić o to, 

abyśmy w końcu usłyszeli, my jako właściciele, a Radni jako reprezentanci tych 

właścicieli, jaki jest faktyczny budżet spółki Korona S.A.? Ile pieniędzy jest 

w tym budżecie rocznym spółki Korona S.A. przekazywanych bezpośrednio 

z budżetu Miasta Kielce a ile ten budżet jest zasilany sponsoringiem? I uwaga! 

Niestety w większości sponsoringiem pochodzącym ze spółek miejskich. Czyli 

spółek, których właścicielami są również kielczanie, a więc i kibice. Więc, może 

po raz pierwszy, wszyscy kibice i kielczanie usłyszą, ile faktycznie wynosi 

budżet spółki Korona S.A. proszę, żeby to przedstawić nam, kielczanom 

i kibicom w podziale na lata od momentu, kiedy klub Korona Kielce, stał się 
poprzez zarządcę jak spółką Korona S.A. własnością Miasta Kielce, czyli 

przypomnę kielczan i kibiców. Chciałabym również podkreślić pewne 

znaczenie, my się tu do znaczenia promocyjnego samej marki, owszem tak, ale 

promocja poprzez mecze klubowe następuje z punktu widzenia publicznego, 

z punktu widzenia publicznego, tylko i wyłącznie w tak zwanych kanałach 

sportowych, dostępnych tylko i wyłącznie w sposób satelitarny. Ja nie wiem ile 

osób ma na tej sali Canal+. Ja nie mam. Myślę, że nie wszyscy w Polsce mają 
Canal+ dostępny i nie wszyscy w Polsce Canal+ oglądają. A to właśnie ten 

kanał, głównie, pokazuje mecze klubowe. Ja nie widziałam osobiście nigdy 

meczu Korony Kielce w Telewizji Polskiej. Nie słyszałam o tym w ostatnich 

latach. Jeżeli takie następowały mam nadzieję, że mi ktoś to przedstawi. Może 

Prezes Rady Nadzorczej spółki Korona S.A., może Prezes Zarządu spółki 

Korona S.A. nie ważne. Proszę o takie przedstawienie. Jaki faktycznie potencjał 

promocyjny mają te mecze. Jakie faktycznie są również dochody. Może ja 

odniosę się do tego, co rozmawialiśmy na Komisji Budżetu, że kluby, kiedy 

coraz lepiej grają, mają również wpływy dodatkowe z instytucji, o których 

wspominał Radny Kozak, ja się na tym nie znam, choć osobiście jestem dumna 

z tego, że Korona coraz lepiej gra, ale klub Korona Kielce.  Kolejne moje 

pytanie, teraz już bezpośrednio do Zarządu i do Rady spółki Korona S.A. Jakie 

działania zostały podjęte aby promować w naszym regionie i zachęcać 
mieszkańców naszego regionu, aby przyjeżdżali na mecze Korony Kielce? Tego 

fantastycznego zespołu sportowego. ja teraz może powiem, jakie mam 

stanowisko i myślę, że wszyscy takie mają. Sportowcy klubu Korona Kielce 

mają się zajmować graniem w piłkę. Co jak widzę robią, a Zarząd i Rada spółki 

Korona S.A. ma zajmować się i dbać o to, aby przede wszystkim były wpływy, 

aby ten klub działał jak najlepiej i po drugie, aby promować również ten klub 

tak, żeby coraz więcej osób na niego chodziło. Również, żeby może te mecze 

stawały się wydarzeniami rodzinnymi. Jest taka akcja, którą prowadzi Zarząd, to 
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są darmowe bilety dla dzieci z powiatu kieleckiego, które mogą przyjeżdżać na 

mecze. Czy Radni wiedzą, gdzie te dzieciaki siedzą? Ja nie raz słyszałam 

informację od ludzi, którzy jako opiekunowie przyjeżdżają z tymi dziećmi na 

takie mecze. Siedzą w miejscu pod tak zwanym „młynem”. Bardzo często 

narażeni na wulgarne zachowania i słowa. Czy to jest właśnie rodzaj promocji 

rodzinnego pobytu na meczach? Jeszcze jedną mam prośbę, teraz publiczną. 
Dzisiaj przeczytałam, jak pewnie większość Radnych komentarz o tym co 

możemy a czego nie możemy. Kieruję teraz głos do mediów, a szczególnie do 

jednego. Myślę, że my jako Radni, mamy prawo w imieniu kielczan, właścicieli 

tej spółki i kibiców, zadawać pytania, które, miejmy nadzieję wyjaśnią całą 
sytuację spółki Korona S.A. Mamy prawo również wiedzieć, czy dobrze jest 

zarządzana ta spółka. Właśnie dla dobra tej spółki, dla dobra. Może coś trzeba 

zmienić, może coś trzeba rozwinąć, może o coś trzeba zawalczyć. W takim razie 

mam jeszcze jedno pytanie. Jakie działania zostały podjęte przez Zarząd i Radę 
Nadzorczą spółki Korona S.A. aby znaleźć innych sponsorów niż sponsorów 

w postaci spółek miejskich, bo to jest akurat proste? Czy mamy tam jakieś 
niemiejskie spółki, które sponsorują ten klub? Jeszcze jedno mnie ciekawi, bo 

ten komentarz w mediach był dzisiaj mocno niesprawiedliwy, tak mi się wydaje 

i taki bardzo jednostronny, może zadajmy kielczanom pytanie czy decydują się 
na podniesienie podatków i z podniesienia tych podatków, finanse, które 

zdobędziemy, przekażemy na działalność nie klubu sportowego, a spółki 

Korona S.A. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa ad 

vocem 
Chciałem pani Wiceprzewodniczącej przypomnieć, że to nie tylko w Telewizji 

Polskiej są te mecze puszczane. Pani nie jest kibicką, więc pani nie wie, że 

można je oglądać w internecie. Jest kilka stron internetowych, gdzie można te 

mecze oglądać. Każdy Polak może je oglądać na całym świecie. To jest 

naprawdę duża promocja. Jeśli chodzi o to, gdzie te dzieci są usytuowane. 

Nawet gdybyśmy je przenieśli na drugi koniec stadionu to też by usłyszały coś 
nieprzyjemnego. Pewnie połowę dzieci z rodzin trzeba by było wyprowadzić, 
ponieważ ich rodzice też używają brzydkich słów. 

 

Radny Robert Siejka 
Moje stanowisko w sprawie finansowania komercyjnego sportu przez Gminę 
jest znane od lat i od momentu, kiedy pan Prezydent zaproponował Radnym 

i Rada się na to większością głosów zgodziła, zakupił Koronę Kielce. To 

stanowisko jest znane i nie będę tych argumentów przytaczał po raz kolejny, bo 

ta dyskusja trwa już od kilku lat. Niemniej jednak, co kilka miesięcy, pan 

Prezydent stara się dosyć skutecznie stawiać Radnych pod ścianą, żądając 

dodatkowych pieniędzy na tą spółkę. Zawsze ta argumentacja jest ta sama: „albo 

dacie, albo tego klubu nie będzie”. W ślad za tym nie będzie piłki, nie będzie 
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niczego, jeśli chodzi o piłkę nożną w Kielcach, dzisiaj słyszymy że również 
w Świętokrzyskim. Sprawia pan takie wrażenie, że to Radni, tak naprawdę są 
najważniejszymi osobami dzisiaj, jeśli chodzi o przyszłość tego klubu i jego 

finansowanie. Dzisiaj nawet nie jest pan osamotniony, bo Radny Jan Gierada 

i lokalny dziennik bardzo skutecznie pana w tym wspierają. Tak na marginesie, 

chcę zapewnić panią, która jest autorką tego artykułu, że wziąłem sobie to do 

serca, może trzecia kadencja, którą tutaj spędzam to faktycznie jest za mało 

i z pokorą będę się uczył, żeby chociaż w połowie dorównać wiedzy na temat 

Miasta, temat sportu, temat promocji, którą pani posiada. Obiecuję, że będę się 
starał. Panie Prezydencie, pan już wspomniał dzisiaj, bo pewnie pan się 
domyślał, że ja wyciągnę ten protokół z sesji 28 lipca 2011 roku, z przed 

dziesięciu miesięcy o tych czterech milionach, kiedy to pan mówił, że klub ma 

świadomość tego i ma zapowiedziane, że cztery miliony złotych i nic więcej. 

Pan mówił jeszcze parę innych rzeczy wówczas. Mówił pan że „jest to 

skutecznie i konsekwentnie realizowane”. Tu brakuje tej skuteczności 

i konsekwencji. Z drugiej strony cytuję: „Znalezienie inwestorów lokalnych. 

Jesteśmy chyba na najgorszym miejscu w kraju, jeżeli chodzi o wsparcie 

biznesu dla klubu. Zrobimy wszystko, by pozyskać firmy. Myślę, że pozyskanie 

kilkudziesięciu firm, spowodowałoby zupełne odwrócenie sytuacji i zupełnie 

inną sytuację ekonomiczną. Pracujemy nad tym, mamy umowę z mediami by 

rozpocząć kampanię, która zmieni stosunek bardzo roszczeniowy niektórych 

właścicieli firm, niewiele dających od siebie.”  Chciałem się zapytać, co przez te 

dziesięć miesięcy pan, jako właściciel, Zarząd klubu, który jak rozumiem 

również jest odpowiedzialny, a może przede wszystkim, za to aby takich 

lokalnych sponsorów pozyskiwać i aby ten budżet klubu wspierali w sposób 

bardziej znaczny niż do tej pory? Co przez te dziesięć miesięcy zrobiono aby ich 

pozyskać? Jaki jest procentowy udział środków finansowych wpłacanych przez 

prywatnych sponsorów w stosunku do całego budżetu klubu? To jest ciekawe. 

Dzisiejsze Echo Dnia pokazuje pewne kwoty, o które Radni od wielu miesięcy, 

żeby nie powiedzieć lat prosili. Dzisiaj uzyskaliśmy je za pośrednictwem 

lokalnych mediów. Ja tam wyczytałem, że to jest w sumie, jeśli chodzi 

o sponsorowanie tego klubu poza kwotami z Miasta, telewizji komercyjnych, 

ligi itd. to jest około dwa i pół miliona złotych. Z tym, że w tej kwocie na pewno 

mieszczą się pieniądze przekazywane przez miejskie, komunalne firmy, spółki. 

Chciałbym się dowiedzieć ile, tak naprawdę, prywatni sponsorzy na ten klub 

w Kielcach łożą i czemu tak mało? Czemu tak niewiele się zrobiło, bo 

podejrzewam, że  przez te dziesięć miesięcy, jeśli pan będzie uprzejmy mi 

odpowiedzieć, czy pan Prezes Chojnowski, który jest obecny, ile tych firm, 

przez te dziesięć miesięcy przyciągnął klub i jakie to są pieniądze, to będziemy 

wiedzieli o czym rozmawiamy. Pan pokazywał tabelę jeśli chodzi o budżety 

poszczególnych klubów. Myślę, że przydałaby się nam też tabela, która 

pokazywałaby procentowy udział wspierania miast czy gmin w tych klubach, 

jeśli chodzi o całość budżetu. Ja się zgadzam, że praktycznie wszystkie te miasta 
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wspierają piłkę, wcale się nie dziwię. Kielce też powinny wspierać ten sport, 

zawsze za tym byłem, ale nie w sposób taki, że jesteśmy jedynym właścicielem 

klubu i wprost z budżetu finansujemy ten sport i tylko dzięki wyłącznie 

decyzjom Rady i pieniądzom przekazywanym przez Radę ten klub istnieje. 

Jestem przekonany, że gdybyśmy popatrzyli na te budżety Ruchu, Śląska i na 

udział procentowy zaangażowania Miasta, to zobaczylibyśmy, dopiero wtedy 

mielibyśmy skalę porównawczą, jak to wygląda, nie kwotowo a procentowo. 

Pan, panie Prezydencie, co jakiś czas, gdzieś podróżuje i z każdej z tych 

podróży przywozi pan jakieś, może nie dobre informacje, ale nadzieje na 

sprzedaż Korony. Tym razem był pan w Dubaju. Dzisiaj też pan o tym 

wspominał. Przypomnę, byliście panowie z Prezesem w Londynie, też padały 

deklaracje, że jest jakieś zainteresowanie. Gdzieś w Stanach, może w Chinach. 

Można podróżować latami. Ja się pytam, dlaczego cały czas, z uporem maniaka 

twierdzicie, że ten klub, czy 70% akcji tego klubu sprzedacie za 16 czy 17 

milionów złotych, jak dobrze pan wie, że za tyle pan nie sprzeda tych akcji? 

Pytam jeszcze raz, dlaczego nie sprzedać tego klubu za złotówkę, czy dwa złote 

plus VAT i nie dokładać do niego więcej? Czy na pewno nie ma inwestora, 

nawet kieleckiego, który zdecydowałby się odkupić od Miasta te udziały po to 

tylko, żeby już Miasto nie musiało kolejnych milionów złotych, co roku 

wydawać na utrzymanie tej piłki, a mogłoby się skoncentrować na utrzymaniu 

piłki młodzieżowej i wspierać ewentualnie ten klub, jak wspiera szereg innych 

klubów z innych dyscyplin sportowych? Na koniec chcę powiedzieć, panie 

Prezydencie, że tak naprawdę jest pan w bardzo komfortowej sytuacji. Namówił 

pan kilka lat temu Radnych na to, żeby się zgodzili i dzisiaj jeśli Radni będą 
dawać pieniądze na funkcjonowanie klubu, to jest pan ojcem sukcesu dla 

kibiców, dla tych wszystkich, którzy uważają, że Miasto musi się angażować. 
Zresztą często pan to ogłasza w mediach lokalnych. Jeśli Radni nie dadzą tych 

pieniędzy, nie zgodzą się to pan powie: „Ja nic nie mogę zrobić. To źli Radni 

nie dali pieniędzy, nie chcą już piłki. Są winni końca piłki w Kielcach 

i Województwie Świętokrzyskim.”. Ja nie chciałbym być stawiany pod ścianą, 
myślę, że potrzebna jest dyskusja na temat dalszego funkcjonowania tego klubu 

i nie dyskusja tylko przy okazji przekazywania kolejnej transzy trzech, czterech 

milionów złotych. Pan kiedyś zapowiedział, niedawno pan to zapowiedział, że 

po tym sezonie będzie pan chciał podjąć taką dyskusję na temat przyszłości 

funkcjonowania tego klubu. Ja nie chcę, żeby to była dyskusja, gdzie będziemy 

mieli wybór albo dajecie i jest piłka albo nie dajecie i jesteście winni końca tego 

sportu w Kielcach. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada ad 
vocem 
Drogi kolego Robercie. Gdyby to było takie wszystko proste, to dzisiaj nie 

byłoby tej dyskusji. Ja nie wiem, czy jest na tej sali człowiek, czy się nazywa 

Prezydent, czy Wiceprezydent, czy Radny, który by nie chciał. Ja jestem 
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zbudowany ta dzisiejszą dyskusją, wszystkich Radnych. Nie wierzę, żeby ktoś 
był, kto by nie chciał. Może jest rozwiązanie, żeby sprzedać za złotówkę, tak jak 

kupiliśmy za złotówkę. Tylko ktoś musi chcieć wziąć. Kupić za złotówkę 
a utrzymywać dalej klub, czy spółkę, to są dwie różne rzeczy. Pamiętajmy 

o takiej sytuacji również, o czym nie mówiono tu dzisiaj, że ponad sześćset 

dzieci trenuje piłkę. W innych klubach może więcej, ale to jest sześćset dzieci. 

Jeśli my nie będziemy mieć klubu, bo możemy go nie mieć i świat się nie 

zawali, oczywiście te sześćset dzieci będzie trenowało w domu. 

 

Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Chciałbym tylko sprostować jedną część wypowiedzi Janka Gierady. Drogi 

Janku, te sześćset dzieci, o których mówisz, które trenują piłkę nożną 
w Kielcach, są utrzymywane z zupełnie innych środków, niż środki budżetu 

Korona Kielce S.A. i trenują w stowarzyszeniu Korona Kielce. Corocznie, 

Miasto Kielce, o ile dobrze pamiętam przekazuje na ten cel prawie milion 

złotych. Bardzo bym prosił, żebyśmy znowu nie mieszali tych dwóch materii, 

My nie rozmawiamy o tym, że jeśli nie damy tych pieniędzy to nagle rozleci się 
nam cały system szkolnictwa piłkarskiego w Kielcach, bo tak nie będzie. I nie 

wierzę również w to, aby pomimo naszej decyzji, jeśli ona będzie negatywna, 

ktokolwiek w tym Mieście dopuścił do likwidacji tej drużyny. Natomiast może 

wtedy zmieni swoją optykę patrzenia na pewne kwestie ekonomiczne związane 

ze spółką akcyjną Korona Kielce. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony 

Środowiska Witold Borowiec 
Nie będę się odnosił do żadnej z wcześniejszych wypowiedzi, natomiast mam 

pytanie do kolegów, do Radnych siedzących na tej sali, co my jako Radni 

dołożyliśmy dla Korony finansowo? Naprawdę możliwości jest dużo. Są karty 

płatnicze, można płacić. Kibicem się jest nie tylko na stadionie ale też 
w trudnych sytuacjach. Powinniśmy utożsamiać się. Możliwości jest naprawdę 
dużo. Może to nie są duże możliwości finansowe ale są takie możliwości. Po 

wczorajszym posiedzeniu Klubu, nie ma dyscypliny klubowej ale Klub 

Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski w całości będzie głosował za 

podjęciem tej uchwały. 

 

Radny Robert Siejka ad vocem 
Pan Radny Witold Borowiec zadał pytanie wszystkim Radnym, więc ja 

poczuwam się i odpowiem. Otóż kilka tysięcy złotych dołożyłem do Klubu 

Korona, ale to było jakieś dziesięć, dwanaście lat temu, kiedy byłem 

w Zarządzie tego klubu, kiedy była bardzo ciężka sytuacja i do głowy wtedy by 

mi nie przyszło, że można klub finansować wprost z budżetu Miasta. To była 

trzecia liga, więc te pieniądze były dużo mniejsze, ale utrzymywaliśmy ten klub 

na jako takim poziomie trzecioligowym, również za własne pieniądze. Ja te 



 20

pieniądze, własne, wykładałem, więc myślę, że ta odpowiedź powinna Cię 
satysfakcjonować. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony 
Środowiska Witold Borowiec ad vocem 
Kolego Robercie, zakład w którym ja pracowałem też pomagał i my jako 

pracownicy też.  
 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Odpowiem pierw panu Radnemu Dariuszowi Kozakowi. Ostatnia rata, która 

przyszła z telewizji i z Ekstraklasy, pozwoli uregulować wszystkie nasze 

zobowiązania w stosunku do zawodników. Można powiedzieć, że ten sezon 

zamkniemy bez długów. Z Telewizji Polskiej i z Ekstraklasy dostajemy netto 

6 milionów złotych. Jeżeli popatrzymy w materiały, one są dostępne, jest 

podawane brutto, 23% VAT-u trzeba odjąć. To nie są nasze pieniądze. Kapitał 

zakładowy spółki wynosi trochę ponad 30 milionów. Dokładnie 30.900.000 zł. 

Czy we wrześniu postawimy wniosek o dofinansowanie klubu? Nie. To są te 

pieniądze, które są przeznaczone na wrzesień, więc myślę, że nie będzie takiej 

konieczności. Pan Radny Goraj mówi o „tej” Koronie. Może to jest niuans, ale 

dla mnie jest to rzeczywiście coś takiego, co odczuwam jako pejoratywne. Może 

to jest niuans ale wrażliwy na tym punkcie jestem. Co się dzieje ze spółką 
akcyjną? Są robione audyty, jest Rada Nadzorcza. Przypomnę, że Rada 

Nadzorcza nie jest opłacana. Jest pełna kontrola, wszystkie reguły finansowe są 
zachowane, bo muszą być. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć pani Radnej 

Obarze, jak wszystkim państwu, że likwidacja spółki to nie będzie wasza 

decyzja. Dzisiaj spółka ma straty, od kilku lat, które tak naprawdę uzupełnia, 

jeśli chodzi o fiskalizm spółki, uzupełnia swoim kapitałem, czyli tym co 

podnosimy. Jeżeli nie damy tych pieniędzy, to nad Prezesem spółki postawimy 

topór, on po prostu musi złożyć wniosek o likwidację. Po pierwsze ma straty, po 

drugie, nie ma perspektyw wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych. 

Jeżeli by tego nie zrobił, to ma dochodzenie prokuratorskie. Tak to wynika z 

prawa. Ktoś, kto prowadzi firmę to wie doskonale, że są pewne reguły, które 

obowiązują. Likwidacja nie wymaga zgody. Radny Rupniewski mówił o tym, że 

to wynika po prostu z przepisów spółek. To jest spółka prawa handlowego. 

Pieniądze, to jest państwa decyzja i konsekwencją tego byłoby takie, a nie inne 

zachowanie Zarządu. Pani Zapała pytała jaki jest budżet spółki. Ja już to 

mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, 19.200.000 zł jest planowane. Sezon jeszcze 

nie jest zamknięty, ale powiedzmy, że się w tym zmieścimy. Sezon 2010-2011 

zamknął się w budżecie 25.400.000 zł. Myślę, że to jest duży sukces Zarządu. 

Przypomnę, że najdrożsi zawodnicy musieli odejść z tej spółki, bo nie byliśmy 

w stanie ich finansować. Jeden z nich o połowę zmniejszył swoje 

wynagrodzenie. Takie warunki zostały mu postawione. Rzeczywiście dzieci 

przyjeżdżają do Kielc i to jest praktykowane od lat. Zdarza się, że po dwa 
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tysiące dzieci przyjeżdża. Nie wiem czy jakieś inne potrzeby są w tym zakresie. 

Każdy kto chce, temu finansujemy taki pobyt, szczególnie dzieciom. To nie jest 

prawda, że dzieci siedzą pod młynem. Ja wiem gdzie siedzą dzieci a gdzie jest 

młyn. Młyn nie przychodzi na mecze i tam nikogo nie ma, Te dzieci też znikły? 

Nie, pani Radna. Po prostu one siedzą gdzie indziej i wszyscy, którzy chodzą na 

mecze o tym wiedzą. Ile spółki miejskie płacą: 
PGO – 2.000 zł miesięcznie 

MPEC – 2.000 zł miesięcznie 

PUK – 1.360 zł miesięcznie 

To są te pieniądze, które wpłacają spółki miejskie. Ile jest ze sponsorów? 

Niecałe 2,5 miliona złotych. Udział spółek miejskich nie jest aż taki duży. Co 

zrobiliśmy ze sponsorami. Tak się składa, że ja spotykałem się kilkanaście razy 

z ludźmi, którzy prowadzą biznesy. Niestety na wszystkie zaproszenia, których 

wysłaliśmy ponad sto zaproszeń do różnych firm, z reguły przychodziło 15 – 20 

osób, w większości ci, którzy już płacą. Nowi, jakby nie są zainteresowani. Sam 

osobiście jeździłem, rozmawiałem z ludźmi. Trudny temat. Ja się do tego 

ustosunkowałem w moim poprzednim wystąpieniu. Są w firmach bardzo 

określone sytuacje i mimo że na papierze mają zysk, to jest ciężko. Ile dają 
prywatni sponsorzy. To trzeba by obliczyć. To jest najniższy procent w Polsce, 

jeśli chodzi o Ekstraklasę. Może jest jakaś wina po naszej stronie, że nie 

przekonaliśmy sponsorów. To, że jesteśmy na piątym miejscu w Polsce, 

wyprzedziliśmy Gdańsk, Wrocław w atrakcyjności sportowej. Myślę, że 

jesteśmy coraz wyżej, bo Rzeczpospolita robiła ranking atrakcyjności sportowej 

wtedy, kiedy jeszcze Fart nie był w ekstraklasie, może jesteśmy na trzecim, 

może na czwartym miejscu, ale to musi kosztować. Musi również kosztować tą 
społeczność biznesową. Dzisiaj wiemy, że jakby Bert Servas nie finansował 

VIVE, to z całą pewnością finansowałby Koronę. Przekonalibyśmy go do tego. 

Ilość klubów sportowych powoduje, że są oparte poza Koroną o biznes 

prywatny. To jest nasz wspólny sukces i nie ulega wątpliwości, że sport jest 

wielką szansą. Ile inne miasta płacą? Nie wiemy. Tak naprawdę nie ma takich 

statystyk. Słyszymy. Ja rozmawiałem z Prezydentem Wrocławia, który pytał jak 

to jest w Kielcach. On udzielił pożyczki 12.000.000 zł Śląskowi Wrocław. To są 
pieniądze, których nigdy nie odzyska. On ma tą świadomość. W ogóle prawo 

dotyczące sportu zawodowego w Polsce jest bardzo ułomne. Dzisiaj, można bez 

problemów angażować pieniądze państwowe, czyli nasze wspólne, w spółki, 

które są lokalne. Nie chcę wspominać, ale wiemy, które drużyny są finansowane 

przez spółki państwowe i to nikomu specjalnie nie przeszkadza w kraju. 

Dwanaście na szesnaście klubów jest finansowana również przez miasta 

w różny sposób. Bardzo często wygląda to tak, że piłkarze są na stypendiach. 

Okazuje się, że piętnastu piłkarzy jest na bardzo atrakcyjnych stypendiach. 

Metody są różne, żeby wspierać ten sport, jeżeli się chce go mieć u siebie. 

Zarzucił mi Radny, że jeździmy po świecie i szukamy. Jakbyśmy nie jeździli, to 

by pan powiedział „Co pan robi?”. Próbujemy. Ja nie jeżdżę dla własnej 
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przyjemności. Zresztą nie życzę nikomu wizyty w Dubaju. Generalnie uważam, 

że nie ma innego sposobu. Trzeba się spotykać z ludźmi, rozmawiać. Czy były 

konkretne kontakty? Były. My mieliśmy z Malezji gościa, który już wykładał 

pieniądze. Bardzo się tym emocjonowaliśmy. W pewnym momencie przestał do 

nas dzwonić. Pan Prezes mógłby na ten temat wiele powiedzieć. On też jest 

zaangażowany, mimo tego, że to nie jest problem Zarządu. To jest problem 

Miasta, ponieważ spółka jest własnością Miasta. Prezes wykonuje pewne 

zadania. Czy sprzedamy za złotówkę? Tak. Jeżeli państwo wyrazicie zgodę, to 

ja sprzedam za złotówkę. Jeżeli tylko będzie chętny. Jest takie poczucie, że my 

nie wykorzystujemy pełnej rynkowej szansy, dając tylko 70% do sprzedaży. My 

sprzedamy każdą ilość. Może nie sprzedamy 10%, bo to nie ma sensu. Jeżeli 

ktoś będzie chciał 100% to oczywiście się też zgodzimy. Oczywiście pozostanie 

kwestia pewnych regulacji prawnych, że tego klubu nie można wynieść stąd. 

Pewnie ktoś mógłby kupić klub i przenieść na przykład do Krakowa sprzedając 

licencje Cracovii. Cracovia pewnie dałaby za to parę milionów. Ja nawet 

składam takie propozycje, że pieniądze, które by wpłynęły, będę państwa 

przekonywał, żeby były pieniędzmi znaczonymi, żeby za nie wybudować na 

przykład zaplecze dla młodych piłkarzy na Białogonie. Mamy miejsce. Mamy 

piękny plan ale brak pieniędzy. Ja nie wychodzę z tymi projektami dzisiaj, bo 

rzeczywiście mogłoby być to dosyć trudne do przełknięcia. Ktoś będzie chciał 

100% - bardzo proszę. 30% - możemy rozmawiać. Pytanie dlaczego 70%. To 

doradzili doradcy biznesowi. Powiedzieli, że jeżeli będziemy chcieli sprzedać 
od razu 100%, to kupujący odniesie wrażenie, że chcemy się pozbyć pewnego 

ciężaru. Jeżeli chcemy zostawić 30% to znaczy, że chcemy aktywnie w tym 

uczestniczyć. To rzecz niezwykle ważna, również dla inwestora. W tej chwili, 

po tym całym procesie, kiedy państwo wyrazili zgodę na sprzedaż i po tym 

procesie, który nie okazał się sukcesem, sprzedaży Korony, jeżeli znajdziemy 

chętnego do kupienia, to stanie to na Radzie i będzie to ekstra procedowane. Na 

pewno nie ustajemy w poszukiwaniu. Pan Radny Goraj mówił o tym, że dzieci 

są finansowane z innych pieniędzy. Ma pan rację, dzieci są finansowane 

z innych pieniędzy. Jednak przypomnę historię, która dotknęła nasze Miasto 

jeśli chodzi o koszykówkę. W momencie, kiedy mieliśmy ekstraklasową 
drużynę, kilkaset dzieci ćwiczyło koszykówkę. Jak nie będzie Korony, nie 

będzie tych bohaterów lokalnych, to w sposób naturalny przestanie to 

funkcjonować. Jest to dla mnie oczywiste. Nie wiem czy na wszystko 

odpowiedziałem, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jestem do dyspozycji. 

 

Prezes Zarządu Korona S.A. Tomasz Chojnowski  
Usłyszałem wiele pytań od państwa i pewnych niejasności na temat 

funkcjonowania piłki nożnej i klubów piłkarskich w Polsce. Pozwolę sobie parę 
zdań na ten temat, na początek powiedzieć. Korona Kielce jest spółką akcyjną. 
Dlaczego jest spółką akcyjną? Rozgrywki we niektórych dyscyplinach sportu 

w Polsce są prowadzone na zasadzie ligi zawodowej. Wymogiem formalnym 
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jest, żeby klub Ekstraklasy był spółką akcyjną. Wymogi, które z tym są 
związane od strony prawa handlowego wszyscy znamy lepiej lub gorzej, ale są 
one przede wszystkim jawne. Dostępne w sądzie, dostępne w Biuletynie 

Informacji Publicznej, jeśli to jest spółka komunalne. Takie informacje na temat 

Korony każdy może w każdej chwili uzyskać. Proces licencyjny, czyli 

uzyskania licencji na kolejny sezon gry w Ekstraklasie, wymaga też złożenia 

budżetu i zapewnienia jego możliwości finansowania. Takie prognozy na każdy 

kolejny sezon, każdy klub piłkarski jest zobowiązany złożyć. Jeżeli nie będzie 

miał szans na finansowanie swojej działalności, takiej licencji na udział 

w rozgrywkach nie dostanie. Pozwolę sobie przeczytać jedno zdanie, które 

opisuje co jest celem działalności klubu, a dokładnie spółki Korona S.A.: 

„Celem spółki jest promocja sportu i prowadzenie działalności na rzecz jego 

rozwoju oraz promocja Miasta w ramach prowadzonej przez spółkę działalności 

sportowej, w szczególności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych zawodach 

sportowych.”. Jak jest finansowana piłka nożna w Polsce? Kluby Ekstraklasy, 

znaczną część swoich budżetów dostają ze sprzedaży praw medialnych. Tu 

padły różne słowa, które myliły pojęcia wpływów z Ekstraklasy z wpływami od 

transmisji telewizyjnych. To jest to samo. Dostępność transmisji telewizyjnych 

wynika z prostej relacji, kto kupi te prawa to je transmituje. W tym roku, po raz 

pierwszy prawa do transmisji uzyskała większa ilość sieci, które zawiązały 

konsorcjum. Jest to Canal+, Polsat i Eurosport 2. Canal+ jest kanałem telewizji 

kodowanej, pozostałe kanały są dostępne w sieciach telewizji kablowej i mają 
w Polsce ponad cztery miliony abonentów widowni. Telewizja Eurosport, która 

transmitowała mecze Korony, pięć w tym sezonie, jest dostępna w 24 krajach 

Europy. Problemem wszystkich klubów piłkarskich jest domknięcie swoich 

budżetów i znalezienie źródeł finansowania. Własność klubów w Ekstraklasie 

jest różna. Są to albo osoby prywatne, albo wprost wspierane przez spółki 

skarbu państwa, albo udziałowcem jest kilku akcjonariuszy. Kiedy byłem na 

spotkaniu z panią Minister Muchą na temat „Co boli Polską piłkę nożną”, padły 

przede wszystkim zarzuty, że od lat Państwo Polskie nie wypracowało sobie 

metody na finansowanie sportu zawodowego. Padło tu wiele słów, dlaczego ten 

inwestor, czy ten przedsiębiorca nie chce zainwestować, a ten inwestuje. Często 

niestety są to decyzje polityczne. W Ekstraklasie piłki nożnej, wiemy jakie 

zespoły mają w nazwie nazwy spółek skarbu państwa. Wiemy, że na przykład 

w rozgrywkach piłki ręcznej jedna ze spółek skarbu państwa jest na koszulkach 

aż trzech zespołów, które grają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie ma 

żadnego systemu wypracowanego dla prywatnego przedsiębiorcy, który by go 

zachęcał do inwestowania w sport. Dla klubów sportowych nie ma żadnych ulg. 

Mało tego, decyzje polityczne, tu zwracam się do państwa, którzy mają 
przełożenie na pracę naszego Parlamentu, jednymi decyzjami pozbawiono 

każdy klub piłkarski, mam na myśli ustawę tzw. hazardową, każdy klub stracił 

ponad dwa miliony złotych wpływów od zakładów bukmacherskich. Wiemy, że 

najsłynniejsze kluby, np. Real Madryt, reklamuje na swoich koszulkach zakłady 
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bukmacherskie. Nas pozbawiono takich wpływów. Kolejna ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych nałożyła obowiązek wykonania systemów 

monitoringu i identyfikacji kibiców. Chociaż ustawa dotyczy wszystkich imprez 

masowych, ten obowiązek nałożono tylko na kluby piłkarskie. Nigdzie więcej 

tego nie ma. Złożono kilka propozycji rozwiązań systemowych, finansowych 

przez Ekstraklasę S.A. do Ministra Finansów i od czterech lat nie ma żadnej 

odpowiedzi na ten temat. To jest problem nie tylko Korony Kielce, to jest 

problem całego sportu w Polsce. Teraz wybór, który klub finansować, czasami 

jest niestety decyzją polityczną i zawsze na wygranej są spółki skarbu państwa, 

które finansują, chociażby w Ekstraklasie, jak państwo wiecie, co najmniej trzy 

kluby. Co do polityki klubu, pani Radna pytała o sektory i zachęcanie kibiców. 

Sektor rodzinny jest po przeciwnej stronie. Pani mówiła, że nigdy nie była na 

stadionie w czasie meczu. Zapraszam. Sektor rodzinny jest po przeciwnej 

stronie w części północno – wschodniej. Mamy kontakt z jedną ze szkół języka 

obcego, też prywatną, która organizuje tam przyjścia i zachęca młodych 

kibiców, żeby na tym stadionie się pojawili. Od dwóch lat, wszystkie dzieci, 

które urodzą się w dniu rozpoczęcia rozgrywek w Kielcach, kolejnego sezonu, 

są uhonorowane przez władze klubu kartą kibica. Odwiedzamy ich w szpitalu 

i zachęcamy, żeby kibicowali już od pierwszych dni życia klubowi Korona 

Kielce. Mniej więcej co tydzień, jesteśmy w każdej szkole, która nas zaprosi 

w województwie. Odwiedzamy i zachęcamy do kibicowania Koronie. Wczoraj 

byliśmy w Przedszkolu na ulicy Orkana. Zachęcam też do oglądania naszej 

strony internetowej. Tam są relacje z tych spotkań regularnie zamieszczane. Co 

zrobiliśmy żeby pozyskać sponsorów dla klubu? Mamy kłopoty, bo nie ma 

rozwiązań systemowych w Państwie Polskim na finansowanie sportu 

zawodowego. W tym roku mamy Igrzyska Olimpijskie, mamy Mistrzostwa 

Europy w Polsce, z których jesteśmy dumni, a Państwo Polskie nie wymyśliło 

jak sfinansować w Polsce sport zawodowy, jak dać szansę biznesowi, żeby ten 

sport wspierał. Nie ma żadnych ulg, nie ma żadnych sposobów, żeby to było 

czytelne, żeby komuś opłacało się zamiast wydawać pieniądze na kolejny 

samochód za miliard złotych, czy za sto milionów, czy posiadłości, żeby 

zainwestował w sport. Nie ma takich rozwiązań. Czy piłkarze dostali pieniądze 

i na co pójdą te pieniądze, które dostaniemy z praw telewizyjnych? Jeśli 
ktokolwiek chce, to te informacje są dostępne. Pisze o tym cała prasa sportowa. 

Wystarczy jedno wejście w internet, jakie są przychody dla każdego klubu 

z tytułu praw telewizyjnych. One w tym roku są mniejsze dla całej Ekstraklasy 

o ponad 30 milionów złotych. Na przykład transmisja meczu w tzw. czasie 

Prime Time, kiedy w zeszłym roku wynosiła 150.000 zł, w tym roku tylko 

90.000 zł. Każdy może o tym przeczytać, każdy może się o tym dowiedzieć. Ja 

rozmawiałem z kilkoma spośród państwa i zawsze jestem chętny do udzielania 

wszystkim informacji i wyjaśnień na temat funkcjonowania i finansowania 

klubu. Kiedy przyszedłem do klubu, poleciłem pierwszą rzecz dyrektorowi do 

spraw marketingu i pracownikom, zebranie wszystkich możliwych inwestorów 
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i potencjalnych firm z województwa świętokrzyskiego i z całej Polski. 

Wysłaliśmy ponad 350 ofert reklamowych, zachęcających do sponsoringu, 

podając cennik i mówiąc, że jesteśmy gotowi na spotkanie. Dla nas liczy się 
każda złotówka. W cenniku mamy na przykład ogłoszenie, że banda na 

stadionie kosztuje ileś set złotych miesięcznie, póki nie mamy tego 

wypełnionego, przyjmiemy każdą złotówkę. Prosimy, chodzimy, i sytuacja, 

w której ja przyszedłem do klubu, jest jak gdyby odzwierciedleniem 

pozyskiwania sponsorów, ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju. Jak pan 

Prezydent powiedział, jeśli ktoś ma kłopoty z płynnością, z wypłatą na 

wynagrodzenia dla pracowników, mówi: przykro mi ale to nie jest ten czas, 

kiedy będzie pomagał Koronie. Chciałem publicznie, jeszcze raz serdecznie 

podziękować zawodnikom Korony, sztabowi szkoleniowemu, wszystkim moim 

współpracownikom za osiągnięty w tym roku sukces. 

 

Radny Dariusz Kozak ad vocem 
Mam tylko pytanie uzupełniające co do konkretnej kwoty 3,8 miliona złotych. 

Miałem wrażenie że nie padło wyjaśnienie. Czy te pieniądze potrzebne będą na 

kolejną rundę, sezon, obóz przygotowawczy, czy do końca roku 2012? I mała 

podpowiedź, prawdopodobnie pan Janusz Wojciechowski, właściciel Polonii 

Warszawa przestał być Prezesem Zarządu, więc może warto by się wybrać do 

Warszawy. 

 

Radny Oleg Magdziarz 
Ile jest klubów w Ekstraklasie o takim statusie jak Korona, czyli w pełni 

miejskich? Czy są jeszcze jakieś inne kluby, które w stu procentach należą do 

miast? 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara 
W imieniu Klubu Radnych SLD proszę o 15 minutową przerwę.  
 

Radny Dariusz Kozak  
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, popieram wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Zanim ogłoszę przerwę proszę o głos Prezydenta Miasta. 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Ja już to mówiłem. Pieniądze, które teraz wpłynęły z telewizji, pozwolą nam 

zamknąć ten sezon bez długów. Pieniądze, o które dzisiaj występujemy, będą 
przeznaczone na sezon jesienny. Jest kilka klubów z częściowym udziałem 

miast, Kielce są jedynym miastem, które w 100% jest właścicielem klubu. 
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki ogłosił piętnastominutową 
przerwę w obradach. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Szanowni państwo, z tej dyskusji wyciągnęłam jeden konkretny wniosek, 

pomimo tego że Klub nie ma kilku sportowców, jak usłyszałam, którzy 

zarabiają najwięcej, fantastycznie wypadł w Ekstraklasie, dzięki temu ma takie 

wpływy, że to pozwoli spółce zakończyć ten sezon z bilansem bez strat, za co 

serdecznie dziękuję i gratuluję piłkarzom.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 - projekt nr 1 wraz 

z autopoprawkami nr 1 i nr 2 (pkt. 9.1); 

Za    – 11 

Przeciw   – 10 

Wstrzymało się  – 3 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2012 rok - projekt nr 1 wraz z autopoprawkami nr 1 

i nr 2 (pkt. 9.2); 
Za    – 11 

Przeciw   – 12 

Wstrzymało się  – 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Państwo dobrze wiedzą że rekomendowane są dwie uchwały nierozłącznie ze 

sobą powiązane. Rekomendowane są uchwały razem, następnie głosowane są 
pojedynczo, pierw uchwałę dotyczącą WPF a potem zmiany w budżecie. Jeżeli 

państwo mają wątpliwości, to możemy zarządzić reasumpcję głosowań. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Ponieważ osobiście uważałem, że pierwsze głosowanie dotyczyło Korony, 

proszę o ponowne przegłosowanie dwóch projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Zarządzam reasumpcję głosowań. Obie uchwały są nierozłączne i powinny być 
jednakowo głosowane. WPF jest konsekwencją zmian w budżecie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 - projekt nr 1 wraz 

z autopoprawkami nr 1 i nr 2 (pkt. 9.1); 
Za    – 11 

Przeciw   – 11 

Wstrzymało się  – 2 

Rada Miasta Kielce nie przyjęła projektu uchwały. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2012 rok - projekt nr 1 wraz z autopoprawkami nr 1 

i nr 2 (pkt. 9.2); 

Za    – 11 

Przeciw   – 11 

Wstrzymało się  – 2 

Rada Miasta Kielce nie przyjęła projektu uchwały. 

 

Do pkt. 9.3 – 9.4 
 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak zarekomendowała następujące projekty 

uchwał: 

− zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018; (projekt nr 2) 

− zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok. (projekt nr 2) 

Projekty zwiększają plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.335.292 zł. Na 

kwotę tą składa się propozycja zwiększenia planu dochodów bieżących 

o 208.126 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.127.166 

zł. Projekt uchwały zawiera również wnioski zwiększające plan wydatków 

budżetu Miasta, łącznie o kwotę 1.660.032 zł. Na tą kwotę składa się propozycja 

zwiększenia planu wydatków, łącznie o kwotę 185.916 zł oraz zwiększenia 

planu wydatków majątkowych o 1.474116 zł. Projekt zawiera również 
propozycję zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta o 324.740 zł. Projekt 

zawiera propozycje zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012 roku, 

dokonywanie zmian w limitach na Wieloletnie Przedsięwzięcia planowane do 

poniesienia w 2012 roku. Dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków 

wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. 

Przyjęcie tego projektu uchwały spowoduje, że deficyt Miasta wyniesie 

206.786.598 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów 

w wysokości 164.490.727 zł oraz wolnych środków, które pozostały 

z poprzedniego roku w wysokości 42.295.871 zł. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 - projekt nr 2 (pkt. 9.3); 
Za    – 20 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVI/536/2012 z dnia 17 maja 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś 
Chciałem zgłosić do protokołu, że pomyliłem się przy głosowaniu, chciałem 

głosować „za” a nie „przeciw”. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2012 rok - projekt nr 2 (pkt. 9.4); 
Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Proszę państwa o przyjęcie informacji, którą muszę przedstawić. W związku 

z tym, że nie została przyjęta uchwała związana z podniesieniem kapitału 

w spółce Korona, chciałabym poinformować, że będziemy musieli dokonać 
pewnych zmian w przegłosowanych przed chwilą uchwałach. Zmieniony 

zostanie paragraf 7, w związku z tym, że będzie inna kwota deficytu. Zmieni się 
również załącznik nr 11, w związku z tym, że będą w nim inne przychody. To 

samo dotyczy uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 

2012 – 2018. Będziemy zmieniać załączniki nr 1, 2, 7 i 8. To jest konsekwencja 

nie podjęcia projektów uchwał. 

 

Do pkt. 9.5 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Filharmonia Świętokrzyska rozszerza swoją ofertę nie tylko o koncerty ale także 

inne, bardzo interesujące wydarzenia. W ramach projektu: Włoskie wieczory 

filmowe, chcemy wesprzeć kwotą 10.000 zł koncert, z muzyką Nino Roty. Jest 

to wydarzenie artystyczne dużej wagi. Ponieważ korzystać z tego 
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przedstawienia będą korzystać prawie w całości kielczanie, stąd nasze 

współdziałanie z Marszałkiem Województwa w realizacji tego przedsięwzięcia.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVI/538/2012 z dnia 17 maja 2012 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

Do pkt. 9.6 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV) na lata 2012 – 2015. 

Po kilku latach dyskusji, rozmów i kontrowersji związanych z projektem 

szczepień, mamy w tej chwili jednoznaczne stanowisko środowiska 

medycznego. Tego typu szczepienia są aprobowane przez nauki medyczne, 

w związku z tym, jesienią tego roku rozpoczniemy pierwszy etap szczepień 
całego rocznika dziewczynek z ostatniej klasy szkoły podstawowej. Jest to 

bardzo ważny krok w walce z rakiem, bardzo niebezpiecznym dla pań w wieku 

późniejszym. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Ponieważ nie ma Przewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw społecznych 

i Ochrony Zdrowia, kieruję pytanie do członków Komisji, czy ten projekt został 

pozytywnie zaopiniowany?  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Jerzy Pyrek 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.  

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVI/539/2012 z dnia 17 maja 2012 

roku w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012 – 2015. 

 

Do pkt. 9.7 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Marek Scelina 
zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 

Podjęcie tej uchwały jest niezbędne, po to, aby do sieci jednostek miejskich, 

obsługiwanych przez Kuchnię Cateringową włączyć kolejną szkołę. Jest to 

Gimnazjum nr 3 w Kielcach, przy ulicy Toporowskiego. Uchwała zakłada 

przekazanie do Kuchni Cateringowej majątku kuchni i stołówki tej szkoły, jak 

również pracowników, którzy do tej pory obsługiwali to zadanie w szkole.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVI/540/2012 z dnia 17 maja 2012 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 

nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 

 

Do pkt. 9.8 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki zarekomendował projekt 

uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012r. sygnatura akt 

I SA/Ke 109/12 oraz udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego do 

sporządzenia, podpisania i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania 

Rady Miasta Kielce w postępowaniu przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w Warszawie. 

Tą uchwałą dajemy legitymację ustawowo umocowanemu prawnikowi, czyli 

radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej, czyli wyczerpania drogi 

prawnej w celu obrony finansów Miasta. 

 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 4 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXVI/541/2012 z dnia 17 maja 2012 

roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012r. sygnatura akt I SA/Ke 

109/12 oraz udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego do sporządzenia, 

podpisania i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Miasta 

Kielce w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 

w Warszawie. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Ponieważ na sali pojawił się pan Dyrektor Zygmunt Mazur, a między sesjami 

został odznaczony Krzyżem  Wolności Solidarności, chciałem mu pogratulować 
i podkreślić to, że jeden z naszych samorządowców został wyróżniony przez 

najwyższe władze w państwie.  

 

Dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Zygmunt Mazur 
Serdecznie dziękuję, żeście państwo zauważyli ten fakt. Jest mi niezmiernie 

miło. Może nie wszyscy wiedzą co to jest za odznaczenie. Jest to odznaczenie 

przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej i chcę publicznie podziękować 
panu Prezydentowi Komorowskiemu za udzielenie mi tego odznaczenia. 

Otrzymują te odznaczenia ludzie, którzy w okresie 1946-1989 brali czynny 

udział w różnego rodzaju działaniach przeciwko systemowi totalitarnemu, 

komunistycznemu, jaki w kraju w tamtych latach obowiązywał. W czasach 

Solidarności byłem przewodniczącym, zostałem skazany na trzy lata 

pozbawienia wolności i cztery lata pozbawienia praw publicznych. Siedziałem 

rok czasu w więzieniu w Chrubieszowie. Nie były to łatwe czasy. Nie czas 

o tym opowiadać, bo byłoby o czym mówić. Dzisiaj zaczyna do mnie docierać, 
że staję się jakimś kombatantem, bo już starsi nasi koledzy z Armii Krajowej 

i innych organizacji, którzy walczyli o wolność państwa, zaczynają odchodzić. 
Taka jest kolejność rzeczy. My zaczynamy ich pomaleńku zastępować. Dziękuję 
bardzo. 

 

Do pkt. 10 
 
Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Alicja Obara; 
2. Jerzy Pyrek; 
3. Jarosław Machnicki. 
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Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara 
Chciałam się odnieść do odpowiedzi na moją interpelację. Pod odpowiedzią 
podpisał się Prezydent Lubawski. Szkoda że go już nie ma na sali. Chodzi 

o interpelację dotyczącą kursowania autobusów. W odpowiedzi na interpelację, 
dowidziałam się, że nie okłamałam, że autobusy generują opóźnienia, że 

rzeczywiście, jak zostałam wywieziona za Miasto to autobus miał 

dwudziestominutowe opóźnienie, że został uruchomiony system informacji 

pasażerskiej, że jak się pasażerowie nudzą w oczekiwaniu na opóźniony autobus 

to mogą w telefonie komórkowym sprawdzić, gdzie jest w tej chwili autobus, 

więc nie muszą się więcej denerwować, że są znane przypadki niewłaściwego 

zachowania kierowców podczas wykonywanej pracy. Dowiedziałam się, że są 
tak zwane przystanki nieużywane. Nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego jest. 

Sprawdzono, czy napisałam prawdę. Dziękuję, że pan Prezydent przyznał mi 

rację. Chciałam powiedzieć, że autobusy nie są po to, by pasażerowie mieli 

możliwość kontrolowania w internecie ich opóźnień i nie po to, by można było 

składać uwagi na kierowców, którzy się źle zachowują. Nie wiem co znaczy 

„nieużywany przystanek”, nie ma chyba takiego określenia. Przystanki są po to, 

żeby się na nich zatrzymywać, a wydaje mi się, że zatrudnieni w Zarządzie 

Transportu ludzie są po to, by dostosowywać rozkłady jazdy do obecnej sytuacji 

drogowej. Głównie spóźniają się autobusy, które jeżdżą ulicą Czarnowską 
i ulicą Żytnią. Ja znowu się spóźniłam w zeszłym tygodniu piętnaście minut ale 

koleżanka moja była lepsza bo autobus nr 10 opóźnił się 10 minut a kolejnego 

dnia, co zgłosiłam do pana Dyrektora Mariana Sosnowskiego, autobus linii 25 

nie przyjechał w ogóle. Jak zadzwoniłam, dowiedziałam się, że jeżeli są 
opóźnienia i spóźni się jedno 25, potem drugie i trzecie, to czwarte wypada 

z kursu. To jest niedopuszczalne. Powiedziałam panu Dyrektorowi i mówię to 

w tej chwili oficjalnie, że jeżeli jeszcze raz, chociaż teraz zrobiło się ciepło 

i chodzę pieszo na takich dużych odległościach jak Telegraf i ulica Szkolna, bo 

lubię chodzić, ale czasami jak pada, muszę jeździć, obiecuję, że jeżeli jeszcze 

raz będę czekała na przystanku piętnaście minut, wezmę taksówkę i przedstawię 
Dyrektorowi rachunek za taksówkę. Chciałam powiedzieć, że będzie to sprawa 

precedensowa, bo jestem gotowa sądzić się z Miastem i nie będę jedyna. Jeżeli 

zrobię to ja jedna, to zrobi to więcej mieszkańców w Mieście. Jeżeli dowiaduję 
się, chyba od pani Wicedyrektor, żebym ja jej powiedziała co ona ma zrobić, to 

odpowiadam że ja nie wiem co ona ma zrobić, bo ja za to pieniędzy nie biorę. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Jerzy Pyrek 
Pani Radna Obara odnosiła się, że pana Prezydenta po raz wtóry nie ma. Wiem, 

że w regulaminie punkt interpelacje i zapytania są na końcu, może pomyślimy 

wspólnie, większością nad zmianą tego porządku obrad i na początku, kiedy to 
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my, jako reprezentanci Miasta wyrażamy pewne opinie, oczekiwania 

i powinniśmy mówić do pełnej sali, a tak niestety nie jest. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Porządek jest zapisany w Statucie i istnieje pewna trudność ze zmianą. Należy 

się jednak mocno zastanowić nad tym co pan powiedział – co wytłumaczę panu 

w kuluarach. Proszę również zobaczyć ilu Radnych jest na sali. Mówimy o Panu 

Prezydencie. Łatwo bić się w piersi cudze, a w swoje trzeba się też uderzyć 
czasem. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia Jerzy Pyrek 
Więc myślę, że warto na ten temat porozmawiać. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Przepraszam panie Jerzy, nie powinienem tak mówić. 
 

Do pkt. 11 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Góźdź 
Tak to się składa, że ta nasza misja Radnych, to jest też prezentowanie tego, co 

przekazują nam nasi wyborcy. Taką jedyną formą, jedna z form to są właśnie 

zapytania i interpelacje. To jest w tej chwili, u nas, w kolejnej kadencji 

zepchnięte na ostatni punkt, kiedy nie ma już dyrektorów, pana Prezydenta, 

wiele osób i tak się utarło, że to w zasadzie jest punkt nikogo nie obchodzący. 

Tak nie powinno być. Dlatego to, co pan powiedział panie Przewodniczący, 

w tym momencie zgłaszam wniosek formalny, żeby dokonać zmiany w Statucie, 

żeby interpelacje i zapytania były na początku, kiedy jeszcze są wszyscy, żeby 

można było porozmawiać. Widzieliśmy prezentację, że w tym okresie Kielce 

zostały ukamienowane, wycięta zieleń i tu ma wielką satysfakcję pan 

Hajdorowicz, pan Prezydent, a zieleni nie ma. To jest tragedia. Akurat tych 

osób, które są za to odpowiedzialne i z taką determinacją i Plac Najświętszej 

Maryi Panny został ogołocony, ale to my możemy sobie po prostu mówić, sobie 

a muzom. Traktuje się nas jak maszynki do głosowania. Jeżeli są jakieś 
uchwały, które zależy panu Prezydentowi, to są na przedzie, przemiana, 

wszystko, dyscyplina, wszystko i każdy może mówić ile chce. Ale jeżeli coś 
jest, to co by człowiek powiedział jako Radny, to co chcą mieszkańcy, to nie 

można. Dlatego proszę o dokonanie zmiany w Statucie, żeby interpelacje 

i zapytania były na początku. Chyba zgodzimy się, że Statut nasz to nie Biblia 

i takich zmian można dokonać. Jeżeli będzie wola też i pana Przewodniczącego. 
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
To nie zależy od woli Przewodniczącego. Muszę się w tej chwili odnieść do 

dwóch kwestii. Jest procedura dotycząca zmian w Statucie i według tej 

procedury, jeżeli chcą państwo zmienić Statut, proszę zgłosić wniosek, 

wypełniający wymogi formalne. Po drugie, nikomu dzisiaj nie ograniczałem 

czasu wystąpień, chociaż według przepisów tak powinno być. Uważałem, że 

żeby nie było żadnych wątpliwości co do najważniejszych spraw, trzeba dać 
możliwość pełnej wypowiedzi. Jeżeli państwo uważają, że coś trzeba zmienić, 
proszę według procedury złożyć wniosek o zmiany w Statucie. Z mojego 

doświadczenia, w większości Miast polskich interpelacje i zapytania Radnych 

były na początku i przeniesione zostały na koniec z jednego, prostego powodu, 

jak były na początku i wszyscy dziennikarze również, to dwie godziny trwały 

interpelacje, bo wszyscy Radni mieli płomienne wystąpienia, które potem były 

przenoszone na medialne zapisy. Interpelacje to są wnioski i zapytania do 

Prezydenta Miasta i pan Prezydent musi się do nich ustosunkować. Radny ma 

możliwość, jak to zrobiła dziś pani Alicja Obara, nie zgodzić się z odpowiedzią. 
Zabrakło mi tylko wniosku czy pani Alicja chce aby odpowiedź była 

poprawiona i wyczerpująca według niej, czy też nie. Jest taka możliwość. 
Przepraszam, że próbuję państwu przypominać oczywiste oczywistości. 

 

Radny Oleg Magdziarz 
Trudno się troszeczkę nie zgodzić z panem Radnym Góździem, ale może 

zamiast próbować od razu robić rewolucje, może byłoby to w gestii pana 

Przewodniczącego, żeby zachęcić ławy dyrektorskie do pozostania z nami, bo 

my chcemy im coś przekazać, jako ci, którzy przekazują głos wyborców. Jeżeli 

kilku dyrektorów może z nami zostać i dwóch prezydentów, to może w ramach 

godzin urzędowania, ta pełna sala, która tam była, mogłaby z nami, którzy ten 

czas poświęcamy i chcemy to robić, mogłaby z nami być.  
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Zachęta jest możliwa, natomiast chcę od razu powiedzieć, że jest zarządzenie 

Prezydenta, które obowiązuje wszystkich urzędników, że na sesję przychodzą 
tylko te osoby, które mają wnioski do budżetu lub referują sprawy związane 

z porządkiem sesji. Jeżeli nie ma Prezydenta, to zastępuje go pierwszy zastępca 

lub drugi zastępca. Strona Prezydenta jest reprezentowana i czy będzie 

w obecności pana Prezydenta Lubawskiego mówione czy nie, to i tak wszystko 

do niego trafi i on będzie wszystko wiedział. Co do tego, kto ma być na sali, to 

ze strony organu wykonawczego decyzję podejmuje Prezydent, ja mogę tylko 

apelować, nic poza tym. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Chciałam uzupełnić wypowiedź Radnej Alicji Obary. Ponieważ Alicja Obara 

jest Przewodniczącą merytorycznej Komisji, my jako Komisja Budżetowa, 
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również zajmujemy się promocją i muszę przyznać, że to nie jest kwestia tego, 

że kwoty nie są zaplanowane wcześniej, tylko tu jest zwykły brak strategii 

promocyjnej Miasta. Lekką ręką, w sposób ad hoc przekazujemy 100.000 zł na 

wydarzenia, którego nikt nie ogląda. Przekazujemy 28.000 zł na prywatny 

koncert, 35.000 zł na wydarzenie, które do niczego nie prowadzi, a nie jesteśmy 

w stanie jako Miasto, służby Prezydenta nie są w stanie, jako te służby, 

przygotować prawdziwego, porządnego planu promocji Miasta i wydarzeń po 

kolei. My, jako Radni, może jeszcze za mało o to zabiegamy. Na Komisji 

Budżetu wspólnie z Komisją Kultury, może kiedyś doczekamy się takiego 

planu. Mówię o tych kwotach, które wymieniłam, dlatego że Radna 

wspomniała, że Festiwal Harcerski potrzebuje 200.000 zł. Z wymienionych 

kwot, o których wspomniałam, których pewnie nikt z państwa nie widział, jak 

mniemam, już mamy około 160.000 zł. Proszę sobie wyobrazić na co my 

przekazujemy pieniądze i na co one są zagospodarowywane. Korzystając 

z okazji, że jestem przy mikrofonie, powiem, bo cała sesja jest dość mocno 

sportowa, więc otrzymałam pismo, jak całe prezydium, pochwalę jeden 

z klubów sportowych, kielecki, to jest akurat Szkoła Tańca Step by Step. Na 

mistrzostwach Polski nasza reprezentantka, Miasta Kielce, zdobyła Mistrzostwo 

Polski. Z tego klubu kilkanaście osób, dzięki swojej pracy, wieloletniej, 

a szczególnie w ostatnim roku i przystępowania do turnieju pod tytułem 

Mistrzostwa Polski, zakwalifikowało się do reprezentowania naszego kraju, 

całego kraju, na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Przypomnę, że 

klub ten nie jest sponsorowany jakoś specjalnie z Miasta Kielce, natomiast 

niestety w tym roku Mistrzostwa Świata odbywały się w RPA, i absolutnie tego 

klubu, ani każdego innego, który może i ma reprezentantów naszego kraju poza 

granicami pewnie nie było stać, ale są Mistrzostwa Europy, na które te osoby 

mogą reprezentować cały nasz kraj i Kielce, ten wyjazd jest do Danii. Proszą 
nas o wsparcie i myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, szerząca i promująca 

Miasto Kielce na arenie międzynarodowej. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 

Obara 
Chciałam się odnieść w dwóch słowach do tego, co powiedziała pani Katarzyna 

Zapała. Ja akurat nie martwię się tym, że dodatkowe pieniądze są przeznaczane 

na dodatkowe imprezy, bo jako Przewodnicząca Komisji Kultury cieszę się, że 

są organizowane dodatkowe imprezy za dodatkowe pieniądze. Natomiast, 

jeszcze raz mówię, cykliczne imprezy, o których wiemy, że będą za rok, 

powinny być szczegółowo zaplanowane w budżecie. One były, są i będą. Nie 

ma tak, że nagle te pieniądze się pokazują i znikają, nie ma ich a potem nagle 

nie wiadomo skąd są. Muszą być zaplanowane. Co do promocji. Jeszcze raz 

apeluję do pana Prezydenta w imieniu Komisji której przewodniczę i w imieniu 

własnym, jest potrzebna komórką, która będzie się zajmowała wyłącznie 

promocją Miasta. Nie sugeruję Wydziału, ponieważ uważam, że nie należy 
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wydawać na utrzymanie stanowisk dyrektorskich pieniędzy z promocji. Nie 

wydział ale jakaś przynajmniej dwuosobowa komórka, która będzie to trzymała 

w jednej ręce i która będzie wiedziała gdzie te pieniądze są, jakie one są, jaka 

jest strategia Miasta, jakie są plany Miasta i jak rozliczyć ta promocję później. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa  
Trzy krótkie sprawy. Chciałbym zaprosić Radnych, których to zainteresuje, 

w poniedziałek, o godzinie 14:00, w biurze u pana Przewodniczącego, chociaż 
tego nie wie, organizuję spotkanie w sprawie wykupu działki na Dąbrowie. 

Kiedyś głosowaliśmy ta sprawę, właściciel chciałby się spotkać z Radnymi. Jeśli 
ktoś z Radnych chciałby się z nim spotkać, zapraszam w poniedziałek 

o godzinie 14:00.  

Druga sprawa. Coraz częściej słyszę, że Miasto zostało wybrukowane, 

ukamienowane itd. Zapraszam w przyszłym tygodniu, będę jechał do kuzyna do 

Krakowa, pójdziemy tam na Rynek, odpoczniemy w cieniu drzew, razem, tam 

jest dużo cienia. Jakby ktoś chciał ze mną jechać do Krakowa to jest takie stare 

miasto, bardzo ładne, zabytkowe i jakby ktoś chciał tam odpocząć w cieniu 

drzew to zapraszam. Będę się wybierał.  

Jeśli chodzi o to, że będą nas reprezentować tancerze, szkoda że nie pojechali do 

RPA. Nie stać ich. Właśnie oni reprezentowali Polskę. Myślę, że pan Premier 

Donald Tusk również mógł coś dorzucić i na przykład, gdy będą jechać do 

Danii, gdzie również będą reprezentować Polskę, myślę, że to jest bardzo duża 

promocja, warto w taki sposób poprosić, bo to jest promocja Polski. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela 
Mam wniosek, który kieruję na ręce pana Przewodniczącego. Kiedyś był taki 

zwyczaj, że sesje były tematyczne. Od jakiegoś czasu, Spotykamy się tylko po 

to, by podejmować decyzje w sprawach przygotowanych przez pana Prezydenta 

uchwał, natomiast nie ma takiej części, która mogłaby być poświęcona, 

w trakcie naszych spotkań, jakiejś problematyce. Panie Przewodniczący, na 

pańskie ręce kieruję wniosek i prośbę o wzięcie tego pod uwagę, byśmy jedna 

z najbliższych sesji poświęcili sprawom związanym z budownictwem 

mieszkaniowym w Kielcach, z budownictwem komunalnym, socjalnym i ze 

stopniem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w naszym Mieście. Myślę, że 

czynię to także w imieniu swoich koleżanek pracujących w Komisji 

Mieszkaniowej, bo chyba w tej chwili jest to w naszym Mieście jeden 

z głównych problemów, dotychczas nierozwiązanych. Proszę wziąć to pod 

uwagę. Dodam, że 11 czerwca Komisja Gospodarki Komunalnej będzie 

zajmowała się tą problematyką. Komisja będzie już przygotowana do tego, żeby 

mieć wiodącą rolę w trakcie takiej tematycznej sesji. Oprócz tego, my pracujące 

w Komisji Mieszkaniowej chętnie przedstawimy, ze swojego punktu widzenia, 

jak wygląda ta sprawa.  
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Nie obiecuję że będzie to w czerwcu, być może będzie to w lipcu, ale postaram 

się o to w najbliższym czasie. Ponieważ wszyscy się ustosunkowują do 

wypowiedzi, zapraszam pana Jerzego na spacer, wybiorę się z panem i zrobimy 

zdjęcia przy wszystkich kwietnikach na ulicy Sienkiewicza, ale dopiero 

1 czerwca. Dlatego, że do połowy maja, a tak naprawdę do „zimnej Zośki” nie 

nasadza się niczego ma kwietnikach. Po 15 maja będą robione nasadzenia. Jak 

pan robił zdjęcia, a z całą pewnością były robione przed 15 maja to kwietniki 

były na pewno puste. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Sygut  
Pani Radna Alicjo. To nieprawda. Pan Prezydent Lubawski udał się do 

Wodociągów na otwarcie bardzo ważnej części potężnej inwestycji. Ze względu 

na udział osób, które biorą w tym udział, jego obecność tam była konieczna. 

Jeżeli chodzi o wszystkie państwa uwagi, zostaną Prezydentowi przedstawione. 

Jeżeli chodzi o Festiwal Harcerski. Wszyscy doskonale wiemy, że problem 

Festiwalu to nie jest problem pieniędzy. To jest zupełnie inny problem, on był 

wielokrotnie dyskutowany. W tej chwili nie chcę o tym mówić. Pani Alicja wie 

o co chodzi. Pieniądze na festiwal w kwocie 60.000 zł są każdorazowo zapisane 

w budżecie Zameczku. Te 60.000 zł jest. My nie jesteśmy organizatorami tego 

Festiwalu, tylko Związek Harcerstwa Polskiego. Okazuje się, że co roku, 

w sposób lawinowy, wycofują się kolejne instytucje, które organizowały ten 

Festiwal. Wycofała się już Kwatera Główna ZHP, Minister Edukacji, Minister 

Kultury, Telewizja Polska. W tej chwili stoimy przed dramatycznym wyborem, 

co dalej z tą imprezą w wymiarze merytorycznym. Jest jedna rzecz, z którą się 
wszyscy zgadzamy, że ta formuła, o czym świadczą fakty o których mówiłem, 

wyczerpała się. Harcerze muszą coś zaproponować. W ubiegłym roku, do tych 

60.000 zł dołożyliśmy 60.000 zł. W tym roku, w rozmowach, które mieliśmy 

z harcerzami, oni występowali o kwotę 40.000 zł i te pieniądze będą. Nie ma 

problemu. Jeżeli chodzi o Święto Kielc. Każda jednostka kultury ma swój 

budżet i ten budżet to nie są tylko wydatki na prąd i osobowy fundusz płac. To 

jest także działalność merytoryczna. Informuję państwa, że wszystkie placówki 

kultury, mają pieniądze na Święto Kielc i cały szereg imprez. Natomiast 

dyrektorzy tych placówek, twierdzą, że przychody, które uzyskali są ich 

przychodami. To nie są ich przychody, to są przychody Miasta. To są pieniądze 

Miasta Kielce. Tych pieniędzy, pani Alicjo, zapraszam, pokażę pani ile jest. Jest 

naprawdę dużo. Wystarczy na organizację Święta Kielc.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara 
Panie Prezydencie, wczoraj nie było pana Prezydenta na Komisji. Padło pytanie 

ile pieniędzy wydajemy na Święto Kielc.  Nikt nam nie umiał odpowiedzieć, 
więc proszę się nie dziwić, że ja nie wiem ile pieniędzy jest na to Święto Kielc 
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przeznaczone i nie wiem gdzie one są. Jeżeli pada pytanie na Komisji, która ma 

zajmować się Świętem Kielc i wiadomo od grudnia że taka Komisja będzie 

w miesiącu maju i w miesiącu maju nikt nam nie potrafi powiedzieć ile na 

Święto Kielc będzie wydane, to proszę się nie dziwić, że ja się dziwię. Proszę 
mi nie kazać szukać w każdej instytucji jakiś tam pieniędzy, jak sami dyrektorzy 

nie bardzo wiedzą, które to są pieniądze konkretnie na Święto Kielc, a które na 

inną działalność merytoryczną. Uważam, że powinniśmy, jako Radni, 

zaplanować: w tym roku mamy na Święto Kielc 300 tysięcy złotych i przed 

Świętem Kielc tymi pieniędzmi dysponować. Przekazać je do instytucji, wtedy 

nie będzie problemu, że w maju nikt nic nie wie, a święto w czerwcu. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Zanim zamknę obrady, muszę do protokołu powiedzieć, że w tej chwili, 

o godzinie 12:05, jest 18 radnych na sali. Żebyśmy się wzajemnie szanowali z 

nazwiska i imienia wymienię: Stanisław Góźdź, Jerzy Pyrek, Oleg Magdziarz, 

Agata Wojda, Joanna Winiarska, Alicja Obara, Joanna Grzela, Katarzyna 

Zapała, Renata Wicha, Tadeusz Kozior, Wiesław Koza, Jarosław Karyś, Marcin 

Perz, Witold Borowiec, Władysław Burzawa, Jacek Nowak, Regina Zapała 

i moja osoba, która tą sesję prowadziła. To jest świadectwo, jak my również 
traktujemy siebie nawzajem. Ja bym bardzo chciał, żeby Rada w całości również 
zapoznała się z problemami, które przedstawiał Jerzy Pyrek, dlatego że one są 
ważne. Nie są nieważne, są ważne. Jeżeli będziemy zawsze, stale, od początku 

do końca, to czy to będzie na początku, czy na końcu, to wszyscy będą to 

słyszeć i wiedzieć. Jak widać, dziennikarze zostali do końca i byli do końca. To 

nie są sesje, jakie bywały osiem lat temu, kiedy kończyliśmy sesję o czwartej 

w nocy. To są sesje krótkie, na tyle krótkie, że każdy z państwa, jak jest 

obdarzony mandatem Radnego, czyli szczyci się zaufaniem swoich wyborców, 

to powinien na sesji być od początku do samego końca. 

 

Do pkt. 12 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 26 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 17 maja 2012 roku. 
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