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Protokół Nr XXVIII/2012 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 29 maja 2012 roku, w godz. 17.00 – 18.15, 

w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. 

 

Zgodnie z listą obecności w sesji wzięło udział 22 radnych.  

Nieobecni radni: Pyrek Jerzy, Koza Wiesław, Rupniewski Stanisław. 

 

Do pkt 1 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce w dniu 29 maja 2012 roku.  

Stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte. Tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał . 

 

Do pkt 2 

Zgodnie z wnioskiem wnioskodawców porządek obrad przewiduje następujące 

punkty. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok. 

4. Zamknięcie obrad. 

Co do porządku obrad nie musimy go przyjmować ponieważ jest on zgodnie z 

zapisami statutowymi określony przez wnioskodawcę i nie może się zmienić bez 

jego zgody. Proszę Państwa, zatem przechodzimy od razu do punktu 1 i 2 czyli 

do podjęcia uchwał. 
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Do pkt 3 ppkt 1, 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Do głosu w tej chwili jest zapisanych dwóch radnych, jako pierwszy jest Pan Jan 

Gierada następny w kolejce jest Pan Mariusz Goraj i w takiej kolejności 

dopuszczam do dyskusji w tej chwili uznając, że obydwa projekty uchwał są 
państwu doskonale znane, ponieważ były na poprzedniej sesji i są zawieszone 

na stronie internetowej Urzędu Miasta. Każdy mógł z Was się z nimi zapoznać i 
gdyby były jakieś pytania w trakcie to jest Pani Ewa Wypych, która ewentualnie 

w sprawach rachunkowych będzie mogła państwu odpowiedzieć. 

Poza tym witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie, wszystkich przybyłych 

w tym Pana Senatora Krzysztofa Słonia i oddaje głos Panu Janowi Gieradzie. 

 

Radny Jan Gierada 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, szanowni 

goście. Ja oczywiście dzisiaj będę mówił krótko i na pewno nie będą mi leciały 

łzy. Niektórzy Radni mięli pretensje, że rozczuliłem się jest to osobista sprawa 

widziałem, że to idzie w złym kierunku bo umiem liczyć przed głosowaniem. 

Na ten temat tyle jeśli się komuś nie podoba to życzę każdemu żeby tylko z 

takiego powodu miał jakieś czułości swoje i z całego serca tego życzę.  

Panie i Panowie Radni po tamtej dyskusji na sesji i wynik głosowania znamy 11, 

11 i 2 wstrzymujące się powiedziano bardzo dużo i Prezydent i Prezes Spółki i 

wielu Radnych. Uznałem za normalne taką dyskusję, ta dyskusja, która była 

ostatnio tu w tej sali przy udziale kibiców również wyjaśniła wiele rzeczy. 

Oczywiście możemy w nieskończoność zadawać pytania szukać pewnych 

rementów z lat ubiegłych niektórzy Radni chcieli bilansu od 2008 roku, kto zna 

warunki bilansu wie jak on się odbywa, wie że robią to biegli rewidenci 

niezależni, że muszą wszystkie elementy wyłuszczyć od amortyzacji, płac, itd. 

Od wskaźników finansowych, wskaźnika rentowności i te wszystkie elementy 

można wziąć z Monitora „B” można każdą spółkę sobie prześwietlić. Ja myślę 
w ten sposób dzisiaj, że ludzka uczciwość bez względu na to kto przynależy do 

jakiej partii jakiego klubu nakazuje, aby stanąć po stronie klubu jakim jest 

„Korona”. Powiedzmy sobie wprost. Powiedzieliśmy sobie co nas boli, co nas 

gnębi, powiedzieliśmy sobie że oczekiwalibyśmy od Spółki wiele więcej i ja się 
z tym absolutnie zgadzam. Spółkę należy pod względem finansowym 
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monitorować, spółkę należy oceniać, a jeżeli Zarząd Spółki nie daje rady to 

trzeba po prostu Zarząd zmienić. Ja osobiście uważam, że Zarząd Spółki mógł 

zrobić więcej dla klubu to nie oznacza wcale, że nic nie robi bo nie można mieć 
takich wyników jak się ma, jakby się nie robiło nic. Nie ma dobrego ucznia jeśli 
nie ma dobrego nauczyciela czy dobrego wychowawcy nawet w tym rodzica. 

Zadaje sobie pytanie po raz ostatni w tej dzisiejszej tu wypowiedzi. Mam 

nadzieję z mojej strony, chyba że będę ad vocem zmuszony coś mówić, że 

można tą Koronę nie wesprzeć finansowo, czy to jakiś element pozytywny 

myślę, że nie da tego elementu pozytywnego. Radni by na pewno chcieliby 

wiedzieć czy te pieniądze które by ewentualnie przeszły te 3,8 mln zł. to są 
pieniądze ostatnie w tym roku i Radni by na pewno bardzo chcieli wiedzieć i 
wszyscy by chcieli wiedzieć co w następnym roku. Jest to pytanie bardzo 

trudne, trudne dla każdego Prezydenta, dla każdego Prezesa, dla Zarządu Spółki. 

Nie mniej jednak trzeba odpowiedzieć sobie szczerze nie zabierajmy ludziom 

tego co lubią. Jest kilkanaście tysięcy ludzi, którzy odwiedzają ten stadion 

średnia 8800 ale były czasy że było 13000 czy 14000 ale drugie tyle lub więcej 

ogląda tę telewizję bo nie ma pieniędzy na bilety. Jeżeli chcemy żeby ta Korona 

była na jakimś wysokim poziomie i fali rozwoju i rozkwitu to spróbujmy jej 

pomóc. Jeżeli jej nie pomożemy to oczywiście nie jest to żaden szantaż nikt tu 

nikogo do muru nie przyciska, a może to się okazać zgubne i może ten klub 

jedyny w województwie, który bezwzględnie promuje tak jak Marcin Perz 

powiedział tu na tej debacie, że jest to wszystko policzalne około 17000 000 zł. 

To jest jego wypowiedź a na tym się chyba najlepiej zna z naszych wszystkich 

Radnych, ponieważ w tej profesji jest dobry i pracuje. Zwracam się do  Pań i 
Panów Radnych o poparcie tego klubu. Myślę, że nie będą to pieniądze 

wyrzucone w błoto, a ludzie, którzy lubią kochają sport, a wszyscy mówicie że 

bardzo kochacie lubicie sport zagłosujecie za Koroną. Jak ją kochacie to jej nie 

porzucajcie. Jest takie powiedzenie kochaj albo rzuć ja tu już mówiłem na 

debacie. Myślę, że tamta dyskusja i Radni mówią, że będą dyskutować na inne 

tematy również. To dobrze, że ja rozpocząłem taką debatę może nieszczęśliwą 
bo to dotyczy dużej kwoty dotyczy klubu ale są inne ogromne wydatki, które też 
można dyskutować i jak każdy poprowadzi taką jedną debatę to będzie takich 

debat 25. Trzeba podejść do tego z sercem nie politycznie, większość nawet 

ponad podziały polityczne jak się wznoszą nawet partie przed Euro zapowiadają 
że będzie spokój spróbujmy tej Koronie pomóc ja osobiście bardzo kolegów 

proszę. Jesteście dalej moimi kolegami i koleżankami bez względu na to jak kto 

zagłosuje jeśli zrobi to z przekonaniem, że nie należy pomagać. Sądzę że byłoby 

dobrze żeby Klubowi pomóc, Koronie pomóc. Dziękuję bardzo.  

Radny Mariusz Goraj 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowny Panie 

Prezydencie. Podczas ostatniego miesiąca i na sesjach i poza sesjami i w 
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audycjach radiowych i telewizyjnych i oraz na debacie, o której mówił tutaj Pan 

Radny Jan Gierada zostało tutaj powiedziane w zasadzie wszystko. Ja co prawda 

niewiele się z tego dowiedziałem ale obiecałem Panu Prezydentowi Sygutowi, 

że dzisiaj nie będę powtarzał tych swoich zarzutów po raz kolejny wiec skupię 
w swojej wypowiedzi na czymś co dla mnie jest najistotniejsze. Pan Prezydent 

Sygut na poprzedniej sesji występując z prepotencji Pana Prezydenta 

Lubawskiego powiedział, że może gwarantować Radnym pewne rzeczy. 

Przypominam państwu, że Rada Miasta nie tylko za pośrednictwem Komisji 

Rewizyjnej ale sama w sobie ma również funkcję kontrolną i ma sprawować 
kontrolę nad tym jak Prezydent Miastem zarządza, jak zarządzają również w 

jego imieniu, które również na różne funkcje są powoływane i wywiązuje się z 

tego raz lepiej raz gorzej. W mojej ocenie zupełnie przyzwoicie. Pan Prezydent 

Sygut obiecał nam iż my jako Radni z Komisji Rewizyjnej ale również państwo 

również taką wiedzę będą posiadać będziemy mieli dostęp, bieżący dostęp do 

wszystkich dokumentów i informacje na temat wszelkich posunięć zarówno 

właściciela Miasta zmierzających do zbycia udziałów Korony Kielce SA jak i 

Zarządu Klubu dotyczących poszukiwania sponsorów. Ta deklaracja padła 

publicznie w związku z powyższym nawet nie wymagam Panowie Prezydenci 

potwierdzenia dlatego, że jest na to kilka tysięcy świadków i widzów, którzy 

oglądali wczorajszą debatę. Ja chciałbym usłyszeć również deklaracje  z 

państwa strony idącą trochę dalej. Mówiłem cały czas o tym, że dzisiaj mamy 

przekazać sporą, ktoś powiedział jak na Miasto niezbyt dużo. Dla mnie są to 

gigantyczne pieniądze 4 mln zł, prawie 4 mln zł to są olbrzymie pieniądze. 

Chciałbym usłyszeć deklaracje, która idzie dalej. Chciałbym Panowie 

Prezydenci usłyszeć. Panie Prezydencie przepraszam bardzo, ale jest na sali Pan 

Prezydent Lubawski. Panie Prezydencie chciałbym usłyszeć od Pana deklaracje, 

że w przyszłym roku budżetowym żadne obciążenia fiskalne, które podlegają 
gestii Prezydenta i Rady Miasta takich jak podatki i opłaty lokalne nie zostaną 
zwiększone, że nie padnie w debacie nad budżetem Pańska propozycja aby 

podnieść podatki chociażby o jedną setną procenta. Jeśli dzisiaj mamy podjąć 
decyzję że 200000 mieszkańców Kielc również za pośrednictwem 

podwyższonych podatków od nieruchomości. Pan radny Gierada mówił tutaj o 

tym, że na stadion nie przychodzi pełen komplet bo ludzie nie mają na bilety, 

być może dlatego nie mają na bilety bo podnieśliśmy im podatki, może warto się 
nad tym zastanowić. Chciałbym usłyszeć taką deklarację, że tak właśnie się 
stanie. Tych 200000 osób ma finansować bo przecież robimy to z ich pieniędzy. 

Szanowni państwo to nie są nasze pieniądze to są pieniądze kielczan. Jeśli 
200000 kielczan ma sponsorować de facto Korona Kielce S.A. czyli Spółkę 
Akcyjną pomińmy tutaj argumentacje, że jest naszą dumą, chlubą, reklamą 
obliczenia i wszelkie inne argumenty padały z ust wszystkich państwa 

siedzących tutaj na sali łącznie z przedstawicielami środowiska kibiców są 
bardzo rozsądnymi argumentami. Ja chciałbym mieć gwarancję, że jeżeli 
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kielczanie naszymi głosami dzisiaj bo my ich reprezentujemy zgodzą się na to, 

aby kwota, której podobno miało nie być w budżecie taka była argumentacja 

przy podwyżce podatków została przekazana na podwyższenie kapitału 

zakładowego jednej ze spółek komunalnych chciałbym usłyszeć taką deklarację 
jasną i wyraźną – nie będzie żadnych podwyżek podatków w przyszłym roku i 

liczę na to Panie Prezydencie, że deklaracja złożona przez pana Prezydenta 

Syguta w pańskim imieniu w stosunku do nas wszystkich i na debacie i na sesji 

zostanie zrealizowana. Państwo nie będą zasłaniać się kodeksem spółek 

handlowych, dokumentami wewnętrznymi i mówić, że to nie nasza sprawa bo 

spółka ma Radę Nadzorczą i ma swój Zarząd. Biegłych audytorów i Krajowy 

Rejestr Sądowy do którego składa dokumenty rozliczeniowe. Wiec liczę że tak 

się stanie. Ja nie będę pytał jakie są dalsze plany ja myślę, że ten rok pokaże  

jakie będą dalsze plany i jakie będą intencje Miasta i Zarządu co do tego klubu. 

Jeszcze raz gratuluję kibicom i jesteście wspaniałymi ludźmi i widzę te oprawy i 

nie zgadzam się, że na stadionie oprawy są nie potrzebne. Widziałem waszą 
oprawę z flagami wyszło to przeznakomicie. Cieszę się, że jesteście z tą 
drużyną. Na pewno nie jestem takim kibicem piłkarskim jak wy, ale doceniam 

Wasze starania, doceniam to, że w jakiś sposób opiekujecie się tą młodzieżą z 

którą mogłoby być nieciekawie, tą która nie trenuje, która po prostu jest z Wami 

jak ze środowiskiem kibiców. I liczę Panie Prezydencie na to, że ta deklaracja 

do której ja Pana nakłaniam „no new taxes” jak powiedział jeden z Prezydentów 

Stanów Zjednoczonych żadnych nowych podatków będzie za chwilę przez Pana 

złożona bo myślę, że ona się po prostu należy kielczanom. Dziękuje Państwu 

bardzo.  

 

Radna Agata Wojda 

Szanowni Państwo, Pan Radny Mariusz Goraj wspomniał już o podatkach. Ja 

bardzo bym chciała przypomnieć dość szczegółową sytuację z grudnia 

ubiegłego roku, kiedy tutaj na tej sali kiedy kilkakrotnie toczyła się zaciekliwa 

batalia o to czy podnosić kielczanom podatki. Ja chciałabym Państwu 

przypomnieć, zacytować jaką dramatyczną wizję nakreślał nam Pan Prezydent i 

urzędnicy miejscy między innymi mówiąc, że to może oznaczać koniec sportu w 

Kielcach, nie będziemy dofinansowywać piłkarzy ręcznych Vive Targów Kielce 

i siatkarzy Farta, ograniczymy pomoc społeczną a Pani Skarbnik wtórowała i 

twierdziła, że zostanie zlikwidowana  szósta darmowa godzina dziecka w 

przedszkolu, nie będzie bezpłatnej nauki języka angielskiego i rytmiki w 

przedszkolach itd. itd. Nagle po kilku miesiącach, a mówiliśmy wtedy o kwocie 

5000000 zł. Nagle po kilku miesiącach znajduje się prawie tożsama kwota na 

dofinansowanie Korony Kielce. Ja nie chcę w tym momencie wnikać w 

mechanizmy finansowe, Pan Prezydent i Pani Skarbnik są w stanie precyzyjnie 
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je wyjaśnić. Ja się tylko zastanawiam jeżeli nie pojawi się kolejny, a potrzeba 

przekazania na Klub Korona Kielce bo takowa zapewne się pojawi, a nie wierzę 
w deklaracje z lipca zeszłego roku że nie będziemy dotować tego klubu, że się 
okazuje że te deklaracje Pana Prezydenta między bajki można włożyć, to czy 

Pan Prezydent zobowiązuje się podnieść podatki czy zastosować cięcia w tych 

newralgicznych obszarach. Panie Prezydencie ja bardzo żałuję że Pan takiej 

determinacji w pozyskiwaniu pieniędzy nie miał w przypadku Szpitala 

Miejskiego, bo w tedy Pana deklaracja w przekazywaniu ani złotówki na Szpital 

okazała się bardzo prawdziwa i bardzo skuteczna. A chce przypomnieć, że 

ochrona zdrowia jest w zadaniach własnych gminy a utrzymywanie 

profesjonalnego klubu piłkarskiego już nie. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz 

czy w momencie kiedy zapisywaliśmy kwotę na Koronę Kielce w budżecie na 

2012 rok dlaczego wtedy nie mówiliśmy o tych 9 mln zł, które Klubowi są już 
potrzebne. Naprawdę nie wierzę, że osoby, które planowały ten budżet wiem, że 

Pan Prezes był kiedyś doradzą ekonomicznym Pan Wojewody Lubawskiego nie 

był w stanie oszacować tego budżetu i że wykazał się taką niekompetencją. 
Zastanawiam się czy to nie była celowa manipulacja. Panie Prezydencie 

chciałabym złożyć taką deklarację, że jeżeli pojawi się próba przekazania 

dodatkowych pieniędzy Koronie w tym roku, to ja deklaruję, że będę się starała 

żeby ta decyzja nie odbyła się bez referendum miejskiego i wyrażenia w tej 

sprawie głosu mieszkańców. Dziękuję bardzo.  

 

Radna Katarzyna Zapała 

Ja może dołączę się do głosu Radnej Agaty Wojdy w sprawie referendum. Ja też 
deklaruję, że zrobię wszystko, aby to referendum nie odbyło. Jeżeli po raz 

kolejny poproszeni zostaniemy o dodatkowe pieniądze na Klub Korona Kielce. 

Ja może teraz, ponieważ zadawałam to pytanie wiele razy na różnych sesjach, na 

różnych Komisjach, zadawałam to pytanie również na debacie i ani razu nikt mi 

nie odpowiedział na to pytanie. Raz twierdząc że nie rozumie, raz twierdząc że 

to ja nie rozumiem. To ja je teraz zadam bardzo konkretnie i nie życzę sobie 

odpowiedzi pod tytułem te informacje można sprawdzić w Internecie. Ja sobie 

życzę te informacje dostać tutaj w tej chwili przed tym jak będziemy głosować. 
Jeżeli nie to stwierdzę, że jednak Zarząd i zarządzanie tą spółką jest zupełnie 

nieudolne. Tak więc bardzo proszę o przedstawienie budżetu spółki Korona S.A. 

w postaci wpływów i wydatków przez wszystkie sezony odkąd Miasto Kielce 

czyli kielczanie są właścicielami tejże spółki. Proszę o podanie takich 

elementów w budżecie jak: dotacje z budżetu Miasta Kielce, wpływy z praw do 

transmisji meczu, wpływy ze sponsoringu z podziałem na kategorie, spółki z 

kapitałem Miasta Kielce i prywatne jednostki, działalność bieżąca, sprzedaż 
biletów i tego typu podobne rzeczy.  W wydatkach bardzo bym prosiła, aby 
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podać takie kwoty jak: wynagrodzenia działaczy klubowych, koszty 

administracyjne Spółki Korona S.A., koszty wynagrodzenia zawodników 

sportowych oraz reklama Klubu Korona Kielce S.A. I teraz szanowni państwo 

przytoczę parę cytatów bo na debacie też cytowałam więc teraz też 
postanowiłam, tak pod rozwagę. „Niskie wpływy z biletów, spadające dochody 

z transmisji meczów a w ślad za tym trzy wpływy od reklamodawców to efekt 

stosunkowo małego zainteresowania rozgrywkami ekstraklasy wśród kibiców. 

Piłka nożna nie jest naszą pasją to raczej narodowy mit pielęgnowany przez 

piłkarskich działaczy, media i niektórych polityków. Z raportu Di Lloyd, chyba 

kibicom nie muszę tłumaczyć co to za raport że w Polsce niespełna 2 osoby na 

1000 są na tyle zainteresowane piłką by obejrzeć mecz na żywo”. Jeszcze jeden 

cytat tym razem zacytuję Sylwestra Cacka „Klub jest w stanie wchłonąć 
właściwie każde pieniądze dlatego ciągłe dofinansowywanie przez właściciela 

to droga do nikąd. Nie motywuje do poprawiania wyników na poziomie 

zarządzania i sportu mówi. Chciałbym żeby drużyna zarabiała na siebie, jak na 

razie Klub a mówimy tu o Widzewie jak pewnie państwo wiecie jest na sporym 

minusie ale przynajmniej jest w klubie świadomość konieczności pokrywania 

wydatków przychodami i ma nadzieję, że może w tym roku, w przyszłym roku 

uda się zrównoważyć budżet”. To jest Pan Cacek. 

Teraz krótki komentarz w jaki sposób oni rozumieją sponsorowanie klubów u 

przedstawicieli innych klubów między innymi Polonii i ŁKS-u. Klub traktują 
raczej jak kosztowną zabawkę a Pan Filipiak mówi wprost: „kupno drużyny jest 

trochę jak wybudowanie pomnika”. Panie Prezydencie ja tak retorycznie mam 

nadzieje, że nie traktuje Pan Klubu Korona Kielce jako kolejnego pomnika tym 

razem własnej osoby. Dziękuję. 

 

Radny Stanisław Góźdź 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni koleżanki i koledzy, 

szanowni państwo. Dzisiejsza podniosła uroczystość, która odbyła się w Pałacu 

Biskupów Krakowskich skłoniła mnie do pewnej refleksji był to historyczny 

moment kiedy wszyscy Radni jak jedna rodzina zgodnie z własnym sumieniem 

zabrała głos, jeden głos w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela dla 

Wiesława  Miśliwskiego. I taka refleksją,  że to tak krótko trwało, że moje, 

nasze Kielce kierowane są w myśl zasady „czyń i rządź” a mnie się marzy żeby 

było tak w Kielcach „jednocz i rządź” i dlatego patrząc w tej chwili na to co się 
dzieje właśnie te podziały, patrzymy, że rzeczywiście sprawa Korony jest 

ustawiona w ten sposób, że są ludzie którzy są przeciwko, Radni którzy są 
przeciwko Koronie. I tu bym chciał zdecydowanie powiedzieć, że tak nie jest. 

Sam głosowałem i wiem ile osób głosowało w poprzedniej kadencji żeby Miasto 

przejęło, żeby Miasto przejęło i utrzymało. Ale wtedy były zapewnienia Pana 
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Prezydenta, że zrobimy wszystko że będzie sponsor, że sprzedamy, a my, że w 

sposób profesjonalny będzie doprowadzone. A co się dzieje, nie możemy tego 

sprzedać. A nie wierzę w to bo jak Pan Prezydent chciał sprzedać szpital to 

sprzedał Pan mimo wszystko i na przekór. Więc jeżeli wiemy i w tej chwili ten 

podział ci którzy mają inne zdanie zadają pytanie są określani szkodnicy, szkoda 

Panie Prezydencie, że tak Pan dzieli, że jest to bardzo szkodliwe dla Miasta.        

A nam też zależy na Koronie żeby ona była, żeby byli kibice żeby się młodzież 
rozwijała tylko chodzi o przyszłość. Bo jeżeli byśmy wiedzieli, że 4800 załatwia 

sprawę Korony nie byłoby problemu wiemy, że tak nie jest, że potrzebny jest w 

końcu sponsor właściciel jak mówił kolega Siejka żeby sprzedać udziały za 

złotówkę żeby w sposób profesjonalny była prowadzona ta drużyna i służyła 

Miastu, reklamie Miasta i była znakomitą jego wizytówką. A tutaj co mamy do 

czynienia dotąd się zwołuje Rady aż się uzyska, pozyska tych nie przekonanych 

różnymi sposobami, nawet działania poprzez inne partie. Mieliśmy to prawda 

przy podatkach, gdzie koledzy zostali wyrzuceni z partii. Teraz mamy listy 

otwarte, osoba która za bardzo nie wie co się dzieje w Kielcach jak wygląda ta 

sprawa Korony, to są takie rzeczy, które nie są smaczne. Wierzę w Pana dobroć, 
w Pana mądrość i jeszcze raz apeluję żeby Pan otworzył dłoń chciał z nami 

rozmawiać. Jeśli ktoś ma inne zdanie to nie znaczy, że jest wrogiem Kielc i 

Pana. Panie Prezydencie tak nie jest. W jedności jest siła niech zwycięża 

argument, a nie jak to ludzie mówią kuglowanie. Dziękuję.  

 

Radny Jarosław Karyś 

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. To drugi raz w tym 

tygodniu właściwie w ciągu tygodnia przepraszam spotykamy się w jednej i tej 

samej sprawie, w sprawie dofinansowania Korony Kielce S.A. Trudno 

wyobrazić sobie sytuacje w której głosowanie pierwsze oddzielone kilkoma 

dniami i debatą, która moim zdaniem niewiele wniosła coś zmieni w naszym 

nastawieniu. I uważam, że większość z nas tego nastawienia nie zmieniła 

natomiast postawieni zostaliśmy w sytuacji bardzo nie komfortowej trudnej. Bo 

z jednej strony mamy doskonale grających piłkarzy świetnych trenerów, którzy 

z zespołem osiągnęli wynik jedyny w swym rodzaju chyba nigdy tak daleko nie 

zaszliśmy, wspaniałych kibiców z drugiej strony Zarząd, który nie potrafi 

pozyskać środków we właściwym czasie, który nie potrafi określić budżetu na 

rok obrachunkowy, który żąda od Miasta pieniędzy i nie pokazując właściwie na 

co te pieniądze mają pójść i co będzie dalej z klubem. Chciałoby się powiedzieć, 
że Zarząd powinien dostać żółtą kartkę. Ale rozmawiamy tutaj wszyscy ze sobą 
i na sali i poza salą i myślę, że ta żółta kartka przepraszam ta czerwona kartka 

zostanie zamieniona na żółtą bo z moich tutaj takich wyliczeń jakby prywatnych 

wynika jakby ta uchwała przejdzie dzisiaj. Natomiast chciałbym z całą mocą 
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stwierdzić i z całą mocą powtórzę to jeszcze raz nie możemy bez końca 

inwestować pieniędzy w klub zawodowy. Miasto nie może być jedynym 

właścicielem tego klubu. Nie przekonują mnie argumenty że tego sponsora 

strategicznego raczej właściciela na jakąś część udziałów tak trudno znaleźć. 
Jesteśmy jedynym klubem w Polsce w 100% ten klub jest własnością Miasta, 

Gminy. Ta sytuacja nie może trwać wiecznie bo tak naprawdę są to środki w 

trudnych czasach potrzebne gdzie indziej, dlatego mówiąc jednocześnie o żółtej 

kartce dla Zarządu nie jest to jeszcze czerwona proszę Pana Prezydenta i też 
proszę osoby decydujące o tym co dalej będzie z Koroną, aby nie przerzucała 

kolejny raz odpowiedzialności na Radę. Abyśmy nie musieli naprawiać 
kolejnych błędów popełnionych pół roku temu, rok temu, może kilka miesięcy 

temu. Ja osobiście wstrzymam się od głosu choć wcześniej głosowałem przeciw 

i proszę to potraktować jako swego rodzaju żółtą kartkę dla Zarządu. Dziękuję.  

 

Radny Władysław Burzawa – ad vocem  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem odpowiedzieć panu 

Radnemu Karysiowi, że to pierwsze spotkanie to nie była sesja Rady Miasta 

tylko było spotkanie, to była taka debata zaprosiliśmy wszystkich Radnych. Kto 

chciał się tutaj pojawić to się pojawił. Kto chciał dyskutować na temat Klubu 

Korona to dyskutował. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dzisiejsza sesja 

Rady Miasta została zwołana na prośbę kilku radnych ja zgłosiłem ten wniosek 

zgodnie ze Statutem i ja myślę, że jest warto dyskutować bo sam Pan 

powiedział, że na ostatniej sesji Rady Miasta był Pan przeciw a teraz się Pan 

wstrzyma. Coś się zmienia. Czyli te debaty coś dają. Dziękuję.  

 

Radna Alicja Obara 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie rzeczywiście coś się zmienia. Na 

poprzedniej sesji głosowałam za przekazaniem 3800000 zł Klubowi Korona 

Kielce w tej chwili też zagłosuję za przekazaniem tych pieniędzy, natomiast 

między sesjami otrzymałam ogromną wiedzę od moich wyborców od 

mieszkańców. Wiedzę taką trochę słodko – gorzką spotkałam się lub 

rozmawiałam telefonicznie też. Myślę że z co najmniej setką mieszkańców, 

dzisiaj odebrałam ostatni telefon od mieszkańców Białogonu, którzy byli 

oburzeni tym że chcemy przekazać pieniądze na Klub Korona Kielce. Dzwonili 

do mnie mieszkańcy ul. Wojska Polskiego z pretensją, iż nie byłam w stanie 

załatwić im paru groszy na kawałek chodnika, po którym matki nie mogą 
przejechać z wózkami, i dzwonili do mnie mieszkańcy Ostrej Górki i którym nie 

mogę od kilku lat załatwić nawierzchni i to jest przykre bo oberwało mi się 
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troszkę słusznie. Ale oczywiście te rozmowy były też i przyjemne dowiedziałam 

się, że Klub Korona należy jak najbardziej finansować i to w całości, ale tych 

głosów było bardzo niewiele. Najwięcej głosów takich, że te pieniądze należy 

przekazać te 3.800.000 zł bo jest to w tej chwili jakaś deska ratunku, natomiast 

trzeba zrobić wszystko i do tego zobligowali mnie ci ludzie, aby to nie była 

ostatnia deska ratunku. Myślę Panie Prezydencie jeżeli ta uchwała zostanie 

dzisiaj podjęta powinien bardzo poważnie od jutra zastanowić się nad tym co 

zrobić by znaleźć sponsorów i co zrobić by przynajmniej część udziałów 

sprzedać. Nie jestem w stanie Panu Panie Prezydencie powiedzieć jak będzie 

następnym razem jak będzie tak samo. Dziękuję bardzo.  

 

Radny Jan Gierada – ad vocem 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mówiłem już kilka razy, że trzeba się 
wytłumaczyć każdemu wyborcy jak pyta ale sonda telewizyjna na ulicach 

Miasta co wczoraj pokazała telewizja wskazuje na to, że kielczanie chcą tego 

dofinansowania i to w 90% pytanych ludzi na ulicy. Mi jest bardzo przykro, że 

kolega Karyś mówi, że praktycznie debata nie wiele wniosła. Sam Pan zabierał 

głos, udzielał pan Chojnowski trzy razy prawie po 30 minut na różne pytania 

odpowiadał więc Pan, sam fakt 3,5 godziny było mówione do gabinetu cieni. Ja 

się nie zgadzam z tym być może będą następne debaty w innym przedmiocie 

innego wydatkowania na wydatkowanie innych rzeczy jak będzie Pan prowadził 

ja też będę Panu mówił. Każda debata zawsze coś wnosi i Pan wiele rzeczy też 
się dowiedział o tych o których Pan wcześniej nie wiedział. Zresztą 
powiedzieliście, że te debaty są bardzo potrzebne będę optował, żeby na takie 

grube wydatki takie debaty się odbywały przed sesjami dlatego niech Pan nie 

mówi, że ona nic nie wniosła bo do Pańskiej głowy też wiele, wiele wniosła.  

 

Radny Jarosław Karyś – ad vocem 

Panie Radny, Pan pozwoli że ja będę oceniał czy według mnie ona wniosła dla 

mnie cokolwiek nowego czy nie. I proszę mi wybaczyć ale takie jest moje 

zdanie i nie zmienię i wiele informacji, które chciałem uzyskać i nie uzyskałem i 

dalej mam duże wątpliwości co zresztą powiedziałem dość jasno. Natomiast 

sytuacja klubu jest taka jaka jest być może to co zrobiliśmy na poprzedniej sesji 

i w czasie tej debaty natknie decydentów w tej sprawie, żeby zmienili 

stanowisko wobec ewidentnego w tej chwili braku koncepcji co dalej z tym 

klubem. Dziękuję.  
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Radny Tadeusz Kozior 

Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, szanowna Rado i szanowni Kibice. 

Nie byłem na debacie piątkowej byłem poza Kielcami i też chciałem zadać parę 
pytań więc pozwolą Państwo, że dzisiaj zadam. Rok temu chyba było w lipcu, 

chyba była 28 lipca sesja Korony i też mówiłem i byli tacy drodzy zawodnicy, 

którzy mieli biegać po parkach i mieścili się w składzie i przyszedł nowy trener  

puścił młodzież, o którą to młodzież dopominają się, a poniewiera się po 

okolicznych klubach i całej Polski, ile zawodników wróciło, mniejsze pieniądze 

lepsza gra i to jest jedyny sukces, który uważam. Prowadził nowy trener nie 

wiem czy z pomocą  Pana Prezydenta bo o tym właśnie mówiłem. Pozwólcie 

jeszcze Państwo zadam kilka pytań, które chciałem zapytać właśnie obecnie. 

Panie Prezydencie chciałem się dowiedzieć z iloma potencjalnie sponsorami 

rozmawiano w ostatnich czterech latach bo Pan Prezydent wspominał, że był 

nawet w Dubaju, w Anglii. Na przykład w Chemarze to jest tak jak jeden z 

prezesów wprowadził taki zapis, że jak ktoś jedzie coś załatwiać to musi się z tej 

delegacji rozliczyć co załatwił, w jakim stopniu jaka jest szansa. Chcielibyśmy 

wiedzieć rzeczywiście ile takich potencjalnych sponsorów było. Pan 

Przewodniczący Rady Miasta pokazywał Panu Karysiowi z jakiejś firmy 

dokumenty że rozmawiano. Ale to jest za mało. Chciałbym wykaz widzieć ile 

było. Chcemy właśnie zmobilizować Zarząd do działania i wiedzieć, że są 
poważne rozmowy a nie po prostu coś komuś coś powiedział. Czytałem w 

Internecie że Pan Chojnowski Panu Prezydentowi powiedział, że 5 minut brakło 

do podpisania kontraktu i już by był. Wiec tak nie można to jest poważne 

traktowanie rozmowy albo ich nie ma. Na poprzedniej sesji dowiedzieliśmy się, 
że jesteśmy szkodnikami Miasta. Panie Prezydencie nie wierzę że Pan nie dba o 

pieniążki publiczne kiedy zadłużenie Miasta na koniec roku sięgnie blisko 600 

mln zł i będą je spłacać nasze dzieci i wnuki i nie wiem kto jeszcze więc tak to 

wygląda. I chcielibyśmy żeby znaleźć sponsora Pan Prezydent powiedział, że 

jest bardzo trudno bo jest kryzys. Oczywiście jest kryzys bo wiem to ze spółek 

chemarowskich sytuacja jest bardzo dramatyczna i wielu przeżywa wielki 

kryzys. Ja się zastanawiam jak to robią, jak to robi VIVE też te spółki dotyka 

kryzys ale pozyskuje te spółki. I wczoraj pan Prezydent Sygut wspomniał o 

debacie telewizyjnej albo radiowej że spółka VIVE jest lepiej zarządzana, czy 

odpowiedź mamy na pytanie co się ma do Zarządu Korony że jest źle 

zarządzana. Podam taki przykład Orląt to jest klub bliski, nie ten poziom nie ta 

liga ale taki przykład. III Liga była w 2010 roku uzyskaliśmy z taką młodzieżą, 
chcieliśmy żeby ta młodzież zagrała bo szkoda było tego awansu zmarnować. 
Zagrali sezon przekonała się młodzież w którym miejscu są i przyszli Urząd 

Miasta prosić o parę groszy żeby wystartować, bo rzeczywiście był problem z 

wystartowaniem. Dowiedziałem się że Orlęta nie są logiem i będzie bardzo 

trudno o pieniążki. Dostaliśmy 30.000 zł. Ten sezon nas kosztował, jeden sezon 
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131000 zł cały sezon wszystko razem łącznie. Najniższy budżet z klubów III-

ligowych to małopolska i świętokrzyskie trudno sobie wyobrazić i to są 
wszystkie wręcz śmieszne pieniądze. Może jak by była współpraca między 

Koroną a klubami ościennymi tak jak Orlętami bo to jest najwyższy poziom po 

Koronie. To zawodnicy, którzy nie mieszczą się w Koronie czy drużynach 

rezerwowych by mogli grać w drużynie i mogli trenerzy obserwować więc 

byłby to efekt podwójny. Ale ta współpraca na tej linii się nie układa. Ja tylko 

wspomnę że tylko młodzież gra w Orlętach a 90% młodzież wychowanków gra 

w lidze świętokrzyskiej gdzie Orlęta są po KSZO i Koronie i wygrali mistrza 

ostatnio, więc taki klub jest zapomniany. Wiele sobie tutaj ludzi zadawało 

pytanie a ja podam, przez wiele lat w Chemarze potrącano mi z pensji 50 zł. Jest 

to między innymi jakaś furtka na społeczną pomoc i rzeczywiście pytam się 
pracowników, dzwonię w różnych spółkach czy by na takie coś poszli. Głosy 

były bardzo podzielone w tej debacie na temat takiej pomocy czy 

opodatkowaniu się. Są kibicami, a jeśli chodzi już o jakieś dobrowolne wpłaty to 

już tu jest pewien opór. Ludzie mówią dajcie. I taka mała dygresja do kolegi 

Jacka Nowaka. Tak Jacku chodzę na Koronę nie musisz tego mówić bo to widać 
to nie jest tajemnicą od dziecka kocham piłkę nożną i boks. Ja Jacku trenowałem 

6 lat, chodziłem na „Błękitnych” od istnienia odprowadzałem składki, chodzę na 

Orlęta od 10 lat i ciebie Jacku nigdy na meczu nie widziałem choć często 

przejeżdżasz koło tego klubu i jest to twój okręg wyborczy. Może jakbyś  trochę 
z drogi zjechał to byś zobaczył że tam jest dziurawy dach, a w Mieście brak parę 
tysięcy na pokrycie dachu. A w sali klubowej ćwiczy ponad 200 młodzieży w 

dwunastu częściach Kielc więc to jest jakieś bogactwo a chyba mówimy ciągle o 

Koronie. Są jeszcze Rodzina, Crocowia, Czarnowia. Chciałbym też kiedyś 
podziękować władzom Miasta jak to czynią Radni Porozumienia Lubawskiego 

za wykonanie jakiejś czynności lub pomoc Miasta, myślę że może się 
doczekamy. To tyle, dziękuję.  

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta  

Za nim oddam głos Robertowi to chce powiedzieć Panie Radny, że Panu nic nie 

pokazywałem. Pan cały czas mówi o (…), nie pokazywałem nic. Absolutnie. 

Proszę nie wprowadzać w błąd, przynajmniej mnie w to nie mieszać. Dziękuję 
uprzejmie.  

 

Radny Robert Siejka 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni Radni. Ja przez ostatnie 

cztery lata już tyle mówiłem na ten temat i używałem tylu argumentów 
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zwłaszcza w ostatnim okresie, że myślę, że nie będę ich powtarzał to jest 

bezcelowe dzisiaj. Chciałbym się odnieść do niektórych wypowiedzi Radnych i 

uświadomić im że tak naprawdę mówiąc że oni dzisiaj zmieniają zdanie i liczą, 
że to są ostatnie pieniądze do końca tego roku. Ale w przyszłym roku to już nie 

damy i oczekujemy od Prezydenta i władz Miasta konkretnych działań bo teraz 

trzeba klubowi pomóc, ale w przyszłym roku to już nie dam tych pieniążków to 

przypomną nie używając kolokwializmów szukacie sobie państwo tylko 

usprawiedliwienia, a określoną presją części mediów i naciskiem klubu czy 

władz klubu i środowisk określonych żeby dzisiaj zmienić zdanie i zagłosować 
trochę inaczej bo chce wam powiedzieć, że w zeszłym roku przyjęliśmy budżet 

Miasta na ten rok, gdzie był zapis o 4200000 zł dla tej spółki. Za tym budżetem 

ja głosowałem czyli za tymi pieniędzmi na Koronę głosowałem a to dlatego, że 

Pan Prezydent był uprzejmy powiedzieć w lipcu ubiegłego roku że 4000000 zł 

tak zapowiedziałem władzom Klubu na 2012 rok to są wszystkie pieniądze na 

jakie Klub może liczyć muszą zacząć szukać sobie lokalnych sponsorów i 

zaktywizować te środowiska to słowa Pana Prezydenta mam przy sobie protokół 

z tej sesji. Nagle się okazało, że z 4 robi 9. I co się dzieje dzisiaj mówicie że to 

są wszystkie pieniądze po tym jak Pan Prezydent Sygut stwierdził, że działając z 

upoważnienia Pana Prezydenta Lubawskiego może nam zagwarantować, że w 

przyszłym roku w przyszłym budżecie na Koronę miasto nie wyda więcej niż 
7000.000 zł. No to powiedzcie mi 7 000000 a 4200000 bo tyle było na ten rok 

zapisane to jest mniej czy więcej. Więc miejcie świadomość tego że miasto ma 

określoną politykę do tej spółki. Ja niestety w dalszym ciągu uważam, że 

Miasto, które nie jest zbytnio zainteresowane strategicznego sponsora twierdząc 

już dzisiaj, że na przyszły rok zaplanuje 7000000 zł. Dziękuję serdecznie.  

 

Radny Jacek Nowak 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Chciałem powiedzieć i takie mam 

odczucie, że ta dzisiejsza sesja i ta dzisiejsza debata kolejna nad Koroną to jest 

wbijanie chyba już kolejnego gwoździa do trumny. Bo zakładając hipotetycznie, 

że dzisiaj przegłosujemy kwotę 3800000 zł i na jakiś czas poratujemy tą Koronę 
to pójdzie sygnał w świat, że na tym się to wszystko kończy. Sytuacja może być 
różna i taki wariant też należy przyjąć i mówię to dzisiaj wprost i otwarcie. 

Zakładamy również hipotetycznie że mimo usilnych starań władz klubu, 

Prezydenta nie znajdzie się sponsor, który przyjdzie i wyłoży pieniądze. Nawet 

symboliczną złotówkę, bo za symboliczną złotówkę to się kryją olbrzymie 

pieniądze, które trzeba na ten Klub później wyłożyć. Dzisiaj to nie jest czas na 

inwestowanie w kluby. Dzisiaj firmy mają potężne i poważne problemy żeby 

pokryć swoje różne potrzeby. Dzisiaj trudno o filantropów którzy przyjdą i 

wyłożą pieniądze. Jeżeli nie będzie takiej sytuacji to niestety ale ten Klub 
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polegnie i mówię to dzisiaj wprost i otwarcie. Bo taka sytuacja temu klubowi 

grozi. A teraz zwracając się do kolegi Darka, Tadka, Jarka. Ukazał się 
komentarz bo wiem do czego kolega Tadeusz zmierzał, ukazał się komentarz w 

gazecie, który mówię wprost i odpowiedzialnie że nie był komentarzem 

aranżowanym, autoryzowanym była to moja wypowiedź wręcz żartobliwa bo ja 

już po tym głosowaniu po tym wszystkim wyszedłem i już po prostu śmiałem 

się, miałem po prostu dosyć i nic innego. Przeprosiłem i przeprosiny ukazały się 
w gazecie. Jeżeli nie jesteście Panowie usatysfakcjonowani Darku, Tadku i 

Jarku jeszcze raz was przepraszam. Dziękuję bardzo.  

 

Radny Mariusz Goraj 

Wypowiedzi Pana Przewodniczącego Nowaka zawsze wprowadzają mnie w 

doskonały nastrój, właśnie wróciłem z występów mojej córki w przedszkolu z 

okazji Dnia Mamy i Taty mam coraz lepszy nastrój bardzo się cieszę z tej 

wypowiedzi. Bardzo się cieszę z tej wypowiedzi bo ona idzie w sukurs do tego 

co powiedział Robert Siejka i daje nam pełen obraz tego co Jacek Nowak jest 

prominentnym działaczem Stowarzyszenia Samorząd 2002 i Klubu 

Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski, jest Przewodniczącym 

Komisji Budżetu i Finansów i ze szczególną uwagą wysłuchałem tego co przed 

chwilą nam tutaj objaśnił. Ja rozumiem że Pan stosując tutaj retorykę Ryszarda 

Kapuścińskiego Pan Przewodniczący Nowak ucho cesarza ma częściej niż my. 

No, ale Panie Prezydencie jeśli jest tak jak powiedział nam Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów to ja do tej swojej prośby o deklaracje o 

niepodwyższanie podatków dodam tylko jedno czy prawdą jest to, że faktycznie 

to na co zwrócił Robert Siejka i to przed chwilą powiedział nam Jacek Nowak 

jest prawdą, że budżet planowany i zapowiadany przez Pana Prezydenta Syguta 

na przyszły rok jest już prawie 4000000 wyższy od tegorocznego. I czy prawdą 
jest to, że pomimo cytuję: „usilnych starań Zarządu Klubu i właściciela klubu 

czyli Pana Panie Prezydencie nie udało się i nie uda się znaleźć nie tylko 

sponsora strategicznego ale nawet drobnych sponsorów. Cytuje znowu: ”nikt nie 

wyda ani złotówki bo jest kryzys”. Wiec ja mam takie pytanie jeśli 
najpopularniejszą i to pytanie moje kierowane do kibiców, bo tak jak mówię wy 

się lepiej w tym orientujecie jeśli najpopularniejszą dyscypliną sportu w Polsce 

jest piłka nożna w roku Euro 2012 sztandarowej imprezy która będzie się 
odbywać w naszym kraju, która będzie niepowtarzalna przez następne no daj 

Panie Boże żebym się mylił 10-lecia. Będzie to największa impreza sportowa, 

która odbyła się w Polsce to moje pytanie jest następujące. Jeśli w tym roku nikt 

nie jest zainteresowany wyłożeniem nawet złotówki na futbol to dlaczego VIVE 

Targom Kielce udało się zgromadzić od sponsorów i z biletów ponad 

13 000.000 zł z 17.000.000 budżetu. Jeśli ktoś na futbol nie jest wstanie tych 
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pieniędzy wydać to dlaczego sponsoruje w takiej kwocie dyscyplinę o wiele 

mniej popularną. Dziękuję.  

 

Radna Katarzyna Zapała – ad vocem 

Szanowni Państwo ja do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetu, tak 

mamy kryzys mam tego świadomość. Ja rozmawiałam kilka razy w ciągu tych 

kilku dni z różnymi osobami również z kibicami. Pytałam się ich czy wiedzą 
jaki jest budżet Korony i czy kiedykolwiek wiedzieli jaki jest budżet Korony 

żaden nie powiedział prawidłowego. Ja myślę, że świetnie ocenimy sposób 

zarządzania tą firmą jeżeli ktoś odpowie na moje zapytania. Na zapytania 

Radnych Prezydent może odpowiedzieć w czasie sesji, ja mam nadzieję że już w 

tym momencie. Ja mam nadzieję, że już w tym momencie ktoś pracuje nad tym i 

dowiemy się dzisiaj jakie są budżety sezonów spółki Korona SA. Dziękuję. 

 

Radny Oleg Magdziarz 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni koledzy i koleżanki. Dużo 

już powiedziane zostało, myślę że prawie wszystko. Ja chciałbym zauważyć że 

nastała moda na deklaracje a ja tak naprawdę chciałbym odpowiedzi deklaracji 

nie od Pana Prezydenta Lubawskiego bo tak naprawdę wydaje mi się, że Pan 

Prezydent Lubawski jest wykonawcą pewnego zapotrzebowania, które zostało 

mu zgłoszone. Jest na sali Pan Prezes ja chciałbym usłyszeć od Pana Prezesa, 

którego zadaniem jest śledzić, budżetować znać się na tym. Chciałbym usłyszeć 
jednoznaczną odpowiedź: Panie Prezesie czy przedmiot dzisiejszej sesji to 

wszystko w tym roku czy nie? Dziękuję.  

 

Radny Jarosław Machnicki  

Ja nie miałem już dzisiaj mówić, ale koleżanka Ala jakby wywołała moją chęć 
też podzielenia się informacjami z ostatnich dni, a szczególnie ograniczę się do 

tego aby stwierdzić, że do mnie zwrócili się także kibice zarówno piłki ręcznej 

kobiet jak i koszykarzy. I tutaj Panie Prezydencie do Pana taka prośba, abyśmy 

też pamiętali o tych dwóch klubach i tym dwóm klubom pomogli. Ja powiem 

tak drobnymi resztkówkami, które dla nich będą stanowiły ogromny majątek i 

aport do tego, żeby grać dalej bo gdzieś na marginesie egzystują, działają ale też 
rozsławiają Kielce. Oczywiście nie będę zestawiał tego z budżetem Korony bo 

też i nie ma potrzeby. Taka prośba kibiców tych dwóch klubów, aby pamiętać o 

nich i aby im pomóc. Dziękuję.  
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Radna Agata Wojda 

Dziękuję Panie Przewodniczący, ja bardzo krótko. Ja wiem że sesja 

nadzwyczajna rządzi się swoimi prawami. Ja chciałam mieć tą prośbę już po 

głosowaniu i po zakończeniu dzisiejszych obrad sesji. Ja mam taką prośbę 
korzystając z okazji że jest Pan Prezes i przedstawiciele klubu, czy Pan Prezes 

bądź Pan Rzecznik mogliby już po zakończeniu sesji wytłumaczyć 
zainteresowanym Radnym jak działają karty płatnicze bo tak naprawdę nikt mi 

nie przekazał tej informacji i ja się dowiedziałam na piątkowej debacie, że ja 

taką kartę posiadam. Wiec taka ogromna prośba, żeby tak krok po kroku 

wytłumaczyć co mamy z nimi robić jak ich używać. Dziękuję.  

 

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Postaram się tu odpowiedzieć na 

wszystkie tu problemy, które zostały postawione. Ja nie manipulowałem 

podatkami w przypadku Korony bo to są dwa różne budżety. Przypominam cały 

czas my mamy problem ze spięciem wydatków i dochodów bieżących. Podatki 

to są dochody bieżące, a wydatki na Koronę to jest w tej chwili podniesienie 

kapitału to są wydatki majątkowe zupełnie w innej dziedzinie. (…) Nie 

przypominam sobie, aby tu na tej sali padło jak ustaliśmy, jak było w czasie 

debaty o podniesieniu podatków to ja broniłem podwyżki podatków a potem 

znalazłem pieniądze na Koronę to są zupełnie inne pieniądze. Deklaracja, że nie 

będziemy podnosić podatków Panie Radny ja nie mogę składać deklaracji w 

przedmiocie, w  którym nie jestem kompetentny. To Państwo o tym decydujecie 

jako Rada nie Prezydent. Jaki jest budżet Klubu Pani Zapała mnie prosi, to są 
dokumenty co do wielkości budżetu Miasta, tam akurat wszystko jest więc 

musielibyśmy i tyle godzin spędzić i jest to. To jest spółka akcyjna kiedy jest 

zatwierdzony budżet jest to dostępne ogólnie z ostatnich lat nie ma żadnego 

problemu. 

Proszę Państwa pada tutaj takie zdanie, ja bym chciał żebyśmy to wszystko 

zrozumieli czy sposobem na rozwiązania problemów Korony jest inwestor 

strategiczny ? Może tak, ale nie koniecznie. Jeżeli załóżmy taką sobie sytuację 
że sprzedajemy 70% akcji Klubu Korona zostajemy przy 30%. I jak znajdziemy 

dobrego inwestora, taki inwestor który będzie miał ambicje żebyśmy grali 

przynajmniej w pucharach a na pewno super by było gdybyśmy byli mistrzem 

Polski. Przypomnę, że te najbogatsze kluby ich budżety sięgają 80.000000 zł. A 

co się stanie jeżeli my sprzedamy te 70% i będzie wezwanie do podniesienia 

kapitału na przykład. Łatwo sobie policzyć ile moglibyśmy albo musielibyśmy 
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przeznaczyć żeby dalej mieć te 30%. Oczywiście są różne rozwiązania umowne, 

które można ale wtedy bardzo się komplikuje. Myślę, że nie może być tak, że 

my będziemy mniej płacić niż ten, który kupi nawet za złotówkę jak tu 

proponuje co nie jest możliwe z punktu widzenia prawnego. Sprawdziliśmy. 

Pytanie w takim razie czy inwestor byłby lepszym rozwiązaniem moim zdaniem 

nie. Jest lepsze rozwiązanie, które być może uda się zrealizować dlatego że to 

jest pewien proces. Jeżeli mamy świadomość, że z 25 zeszliśmy do 19 000000 

to pytanie czy dalej się da obniżyć koszty. Moim zdaniem tak. Dzisiaj mamy 3-4 

zawodników naszych wychowanków, którzy są zdecydowanie tańsi niż ci 

których się kupuje. Pytanie czy możemy dalej zmniejszać koszty być może tak? 

Chyba nie ma lepszego sposobu niż nałożenie pewnego reżimu na Klub jak do 

tej pory. Ja nie wiem czy się da 6000000 dalej zdjąć, bo jak by się dało dalej 

zdjąć 6000000 to tylko 2000000 musielibyśmy dopłacić do Korony. Chyba to 

będzie trudne i usprawiedliwienie jeszcze raz. Pan słyszał to Panie Radny 

Siejka, Pan słyszał to ale powiem to jeszcze raz. To nie było nasze cwaniactwo 

jak to się tu sugeruje 4400.000 było naprawdę dobrze wyliczone, ale myśmy nie 

przewidzieli że w ekstraklasie dochody z telewizji będą o 30000000 zł mniejsze 

i to jest do sprawdzenia. Kilka milionów nie wiem 2-3 mniej wpłynęło do 

budżetu Korony jak i również pewne wymogi organizacyjne, które kosztowały 

też sporo pieniędzy. Ile potencjalnych sponsorów, ja myślę że było ich 

kilkunastu tylko w większości to jest przy rozpoczętych rozmowach była spółka 

pośrednicząca przypominam Państwu podpisuje się klauzule poufności. To nie 

jest tak, że możemy wychodzić i machać że rozmawiamy z taką czy inną spółką. 
Chciałbym tutaj Panią Radną Obarę uczulić w momencie kiedy pojawia się 
problem to każdy chce to wykorzystać na swój sposób, dlaczego nie ma 

nawierzchni na Ostrej Górce bo sobie nie życzą państwo żeby wchodzić na ich 

działki to jest problem z którym borykamy się od dwóch co najmniej lat. Jeżeli 

chodzi o chodniki to są to znowu wydatki bieżące bo to są remonty. Nie można 

ich traktować jako inwestycje i takich chętnych ja też bym wyłapał. Jak Pan ma 

na Koronę to dlaczego tego czy tamtego nie zrobi. Tutaj trzeba pewnego 

rozsądku. Jak to robi VIVE, ano tak że chociażby z naszych podatków czyli z 

wydatków bieżących za ubiegły rok dostało 2000000 zł decyzją państwa. 

2000000 bardziej są to cięższe i bolesne pieniądze niż to co chcemy dać na 

Koronę. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie mówię ile daje Marszałek 

bo to nie moja sprawa, ale to są też pieniądze też w milionach liczone. I chwała 

mu za to bo to jakby wpływa, my jesteśmy w większości kibicami VIVE i 

uważam że zarówno Korona, VIVE, Fart i wszystkie inne kluby są i sprzyjają 
dobrej opinii o Kielcach i podnoszą nasz prestiż w Polsce to nie ulega żadnej 

wątpliwości. Koszykarze i piłkarki ręczne płacimy ponad 30000 zł miesięcznie 

piłkarkom ręcznym to jest 360000 zł można to również z kosztów bieżących 

jeżeli dołożymy do tego Farta na 1200000 zł to mamy świadomość dlaczego 

sport jest w Kielcach. Tam się nie da podnieść kapitału bo nie mamy ani VIVE, 
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ani w FARCIE, ani KKS-ie, ani u koszykarzy bo nie jesteśmy właścicielem. 

Korona jest wygodna bo my możemy to robić z kosztów majątkowych. 

Koszykarze weszli do I Ligii i mam nadzieję, że uda się znowu wielkim 

wyrzeczeniem z kosztów bieżących wspomóc ich bo inaczej spadną do II Ligii a 

ja na ostatnim spotkaniu życzyłem im żeby byli w ekstraklasie to jest następny 

koszt, który musimy przewidzieć. Musimy się zdecydować czy Kielce mają być 
Miastem sportu. 1,5 roku temu byliśmy na piątym miejscu, byliśmy silniejsi w 

sporcie niż Wrocław i Gdańsk. Wrocław z kasy miasta bardzo mocno finansuje 

swój sport myślę, że to jest dostępne i dowiedzieć się można zresztą większość 
miast. Wtedy nie było Farta myślę, że dzisiaj jesteśmy na czwartym może na 

trzecim miejscu w Polsce to jest powód moim zdaniem do dumy i powinniśmy 

wszyscy chodzić z podniesioną głową bo to jest kwestia prestiżu, to jest kwestia 

promocji, to jest kwestia ponad dwóch tysięcy młodych ludzi trenujących w tych 

klubach i to jest przyszłość. Ja uważam, że to jest przyszłość. Jeżeli nie daj Boże 

przestałby istnieć Klub Korona to tak naprawdę fundament numer jeden się 
zawala nie jesteśmy już Miastem sportu bo dzisiaj piłka nożna jest 

najważniejsza. Tak, że reasumując proszę państwa tu było do pana Prezesa 

Klubu czy mu wystarczy czy nie. To są pieniądze, które też jakby są dla nas 

ciężkie oczywiście oglądamy to wszystko z każdej strony każdą złotówkę, ale 

powtarzam dzisiaj szachowanie takie, że będziemy mieć inwestora, który kupi i 

nagle będziemy w niebie trzeba to zweryfikować. Lepszym sposobem jest 

rozmowa i nałożenie na Zarząd Klubu takich restrykcji i takich działań 
oszczędnościowych. Co to znaczy, to znaczy że praktycznie ci najdrożsi 

zawodnicy oni odchodzili. Przez cały rok 6000000 mniejszy wydatek z którym 

musieliśmy na to zapracować. Pewnie nie będzie nas stać na tych, którzy są 
najdrożsi. Bo to jedyny sposób podstawowy wydatek na ten klub to są 
wynagrodzenia i pytanie czy wprowadzając takie restrykcje nadal będziemy w 

ekstraklasie ja tego nie wiem. Czy super trener nam wystarczy jeżeli będziemy 

rezygnowali z najlepszych zawodników i najdroższych ja tego też nie wiem. To 

jest granica, którą trzeba przewidzieć. Może jakbyśmy mieli ze 2-3 miliony to 

może bylibyśmy dzisiaj mistrzem Polski, może byśmy w pucharach grali. Bo 

myśmy nie kupowali zawodników, myśmy oszczędzali ja jestem świadkiem i 

absolutnie możemy to udowodnić co w ostatnim roku zrobiono że i publicznie 

dziękuję całemu Zarządowi Klubu bo to co zrobili jest mistrzostwem absolutnie 

Polski pod względem organizacyjnym, pod względem finansowym i myślę że to 

jest niezwykle bolesne że Państwo tak łatwo jakby wieszacie, tym bardziej że to 

nie jest w kompetencji Zarządu szukanie inwestora który wcale powtarzam nie 

musi rozwiązać tych problemów. Dziękuję.  
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Radny Rober Siejka – ad vocem 

Panie Prezydencie po pierwsze to nie wiem czy te 30% to jest coś co nam tak 

bardzo jest potrzebne, bo Pan tutaj wizje roztacza że w przypadku gry o wysokie 

cele i przy inwestorze zewnętrznym też będziemy musieli dokładać. Przecież 
Pan sam mówił, że możemy sprzedać 100% udziałów. A Miasto jak najbardziej 

może i powinno wspierać również i prywatnego inwestora w działaniach jeśli w 

nazwie będzie Korona Kielce i aspekt promocyjny jest jak najbardziej tutaj na 

miejscu i wtedy te pieniądze nie w tej wysokości ale jakieś Miasto może 

dokładać do takiej działalności promocyjnej. To po pierwsze. Po drugie 

przypomnę blisko 5.000.000 zł w tym roku niż zaplanowaliśmy w budżecie 

więc to na pewno nie jest ta kwota ze spadku udziału ze sprzedaży praw do 

transmisji telewizyjnej. I chce Panu powiedzieć, że gdybyśmy mieli na tyle 

pieniędzy i nasze miasto stać by było na to, to ja na pewno bym zagłosował za 

tym, żeby utrzymywać ten Klub pod warunkiem że mamy te pieniądze. Żeby je 

mieć to trzeba jako tako gospodarzyć w tym Mieście. A Pan Prezydent po 

ostatniej sesji wyszedł przed kamery i całemu światu obwieścił cytuję: „a cóż 
my mamy w tych Kielcach Koronę, VIVE i Targi Kielce poza tym nic. Teraz 

nawet Korony możemy nie mieć”. Pan jest 10 lat Prezydentem w tym Mieście i 

po 10 latach mówi ludziom co my mamy w tych Kielcach. Trzy rzeczy Pan 

wymienił: Koronę Klub, VIVE drugi klub i sport i Targi Kielce chwała Panu za 

Targi Kielce i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ale tak Prezydent 

Miasta nie może mówić w trzeciej kadencji po 10 latach bycia Prezydentem 

Miasta. Trzeba dostrzegać parę innych rzeczy nie tylko ten sport. Panie 

Prezydencie pieniądze pewnie by się znalazły na Koronę i na inne sprawy ja 

tylko na marginesie powiem o jednej rzeczy, która na pewno tu wróci jak 

bumerang jak przy okazji innych dyskusji – budowa zakładu w Promniku 

unieszkodliwiania odpadów. Pan temat już zna 275000000 zł chcecie 

przeznaczyć pastwo na budowę tego zakładu podczas gdy Pan wie że są inne 

tańsze propozycje w lepszej technologii i można ten zakład nawet za 100 

wybudować. Proszę się zastanowić nad tym bo to są olbrzymie pieniądze i 

powtarzam to kiedyś wróci nie dzisiaj bo nie jest dzisiaj tematem rozmowy ale 

to są pieniądze. I drugi, którego Pan nie zna załatwili urzędnicy miejscy, jest 

przedsiębiorcą przy ulicy Wojska Polskiego któremu Miasto dwa lata temu 

wydało pozwolenie na budowę potężnych warsztatów. On przez dwa lata te 

warsztaty wybudował, dzisiaj MZD zaplanował tam drogę dwupasmową i 

będzie go wywłaszczał, zapłaci za te budynki prawdopodobnie około 8000000 

zł. Po co dwa lata temu te pozwolenie dostał po to, żebyśmy dzisiaj z tych 

podatków naszych odkupili to co przez dwa lata wybudował. Gdzie tu jest 

rozsądek o którym Pan mówi, logika, gospodarność? Dziękuję.  
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Radny Stanisław Góźdź – ad vocem 

Panie Prezydencie słysząc Pana wypowiedź czuję się troszeczkę dziwnie, 

ponieważ nie kto inny tylko Pan nas przekonywał, że to właśnie sponsor 

strategiczny i osoba, która się na tym zna poprowadzi dlatego żeśmy za tym 

głosowali, a w tej chwili znowu nam się przedstawia, że to jest zupełnie nie 

realne czyli znowu pijar, pijar poprzez pijar nie da się cały czas zarządzać 
Miastem. Pijar nie przykryje prawdy. 

 

Radna Katarzyna Zapała – ad vocem 

Wiele tu zostało powiedziane, myślę, że sposobem na rozwiązanie Panie 

Prezydencie problemów klubu a myślę, że i wiele innych problemów jest 

transparentność w działalności. A tej mi brakuje jeśli chodzi o działalność 
Korony. I proszę, ja prosiłam przy okazji zadawania pytań na piśmie bo o to 

zostałam poproszona. Proszę nie kierować mnie do żadnych internetowych stron 

i raportów, które mają nie wiem ile. Jak dla mnie dobry Prezes to jest taki jak w 

nocy się obudzi to pamięta jak wygląda jego budżet i jakie tam są kwoty. Tym 

bardziej, że nie mówimy tutaj o jakimś fenomenie tylko o czterech 

podstawowych wpływach i wydatkach. Dziękuję.  

 

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski 

Retoryka tutaj stosowana i stwarzanie pewnej takie sytuacji jako to jesteśmy 

bardzo frywolni w wydawaniu pieniędzy i braku kontroli. Panie Radny Siejka 

inwestycja, bo Pan tutaj zarzucił bardzo konkretną rzecz. Inwestycja Fabryka 

Utylizacji Śmieci jest w 100% finansowana przez Unię Europejską. To jest po 

pierwsze. Po drugie jest trzy stopniowy system sprawdzania tego, ostatnim 

stopniem jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych czy wszystko jest w 

porządku. Tak, że proszę nie rzucać publicznie zdań, które mogą świadczyć o 

tym że gdzieś ktoś pod stołem, ktoś tutaj, bo można było tak odebrać.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania wszystkich mówców przechodzimy do głosowania.  

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw - -4  

Wstrzymało – 5 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

 

Głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw - -4  

Wstrzymało – 5 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok. 

 

Do pkt 4  

Wobec wyczerpania przodku obrad zamykam XXVIII sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 29 maja 2012 roku. 

 

 

 

  Protokołowała          Przewodniczący Rady Miasta 

 

Renata Garbarczyk            Tomasz Bogucki  


