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Protokół Nr II/2010 
z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 roku, w godz. 06.05-16.20, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Głos zabrał Pan Grzegorz Detka Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej, który po złożeniu gratulacji wręczył zaświadczenia stwierdzające 
wybór na Prezydenta Miasta Kielce panu Wojciechowi Lubawskiemu. 
 
Do pkt. 1  
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Otwieram II sesję Rady Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 2 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt porządku 
obrad. 
Czy do porządku obrad mają państwo dodatkowe wnioski lub uwagi? 
Jeżeli nie mają państwo żadnych uwag i wniosków poddaję pod głosowanie 
przedstawiony porządek obrad. 
 
Głosowanie: 
Za   – 25 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Omówienie porządku obrad. 
3. Złożenie ś lubowania przez Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta 

Miasta Kielce. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie sesji Rady Miasta Kielce. 
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Do pkt. 3 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Proszę teraz Prezydenta elekta Wojciecha Lubawskiego o złożenie wobec Rady 
Miasta ślubowania. 
 
Powtarzając treść roty ślubowania za Przewodniczącym Rady Miasta Kielce 
Wojciech Lubawski złożył ś lubowanie wobec Rady Miasta Kielce w 
następujący sposób: 
 
„Obejmując urząd Prezydenta Miasta Kielce, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Tak mi dopomóż 
Bóg.” 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 
Szanowni państwo! Chciałem powiedzieć jedno. Ja mam tylko jeden interes, 
który się nazywa Kielce. Jestem o tym przekonany, że państwo jesteście w tej 
Radzie po to, żeby służyć naszemu Miastu. Być może w ciągu tych czterech lat 
będę się do tego odwoływał. Nie mam żadnych swoich interesów prywatnych, 
klubowych, partyjnych. To jest szansa, która już nigdy się nie trafi następnym 
pokoleniom. Mówię tu przede wszystkim o pieniądzach unijnych. Myślę, że to 
co zrobiliśmy w ciągu ostatniej kadencji, to jest ogromny sukces. Nie ja 
zrobiłem. Myśmy zrobili. To zrobili radni poprzedniej kadencji, to zrobiłem ja, 
to zrobili moi urzędnicy, którym jestem za to bardzo wdzięczny. To jest dopiero 
pierwszy krok, następny krok, zasadniczy, będzie w tej kadencji. Dlatego ja 
deklaruję jedno, to jest nieprawda że nie szanowałem, nieraz ktoś tak mówił, że 
nie szanuję, nie zauważam radnych, może z różnego punktu siedzenia tak to 
może wyglądać. Zawsze szanuję ludzi, szanuję bardzo radnych i zawsze jestem 
do państwa dyspozycji, dlatego, że jestem głęboko przekonany, że będziemy 
służyli wspólnie tej jednej, wielkiej sprawie.  
 
Do pkt. 4 
 
Radny Jan Gierada 
Panie Prezydencie, ja mam specjalną potrzebę, żeby się odnieść do pana 
i pogratulować panu z całego serca wygranej. Byłem pańskim kontrkandydatem. 
Wybory mają swoje różne prawa, raz lepsze, raz gorsze ale one minęły. 
Zgadzam się z panem, że trzeba dalej żyć, trzeba pracować i trzeba pracować dla 
dobra tego miasta. Z całego serca panu życzę, żeby Kielce się rozwijały, a we 
mnie ma pan człowieka, który będzie głosował zawsze wtedy, kiedy będzie 
trzeba pana wspomagać. Bardzo panu gratuluję.  
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Joanna Grzela Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pragnę szczerze 
i z całego serca pogratulować panu Prezydentowi. Powszechnie wiadomo, że 
mieliśmy innego faworyta w tych wyborach ale chylimy czoła przed wynikiem, 
który pan osiągnął, przed tym ogromnym zaufaniem, jakim obdarzyli pana 
kielczanie. Trzymamy kciuki za powodzenie, za realizacje zamierzeń i planów. 
Ufam, że czasem tu pojawiające się uszczypliwości będzie pan Prezydent 
przyjmował z godnością, pochylał się nad nimi i nie denerwował. Że ta 
współpraca będzie miedzy nami naprawdę dobra bo okres sprzyjający ku temu. 
Oby za cztery lata był pan dumny z tego, co pan zrobił dla Kielc, a kielczanie 
zadowoleni z takiego właśnie Prezydenta. Gratuluję z całego serca. 
 
Radny Jarosław Karyś 
Szanowna Rado, Panie Prezydencie. Wybory mają to do siebie, że wygrywa 
najlepszy. Wystawiliśmy swojego kandydata, nasz kandydat przegrał, tak jak 
przegrało kilku innych kandydatów. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
gratuluję zwycięstwa, życzę panu, żeby ta kadencja upłynęła w sukcesach i żeby 
współpraca między panem, panie Prezydencie, a wszystkimi radnymi była jak 
najlepsza dla dobra tego miasta.  
 
Radny Jarosław Machnicki 
Panie Prezydencie, w imieniu Klubu radnych Platforma Obywatelska RP, 
składam najszczersze gratulacje. Nie chcę w słowach wyrażać tego, co być 
może nastąpi przez cztery lata. Myś lę, że czyny będą istotniejsze niż dzisiaj 
piękne słowa i laurki. Dla Kielc i dla tego co pan Prezydent deklarował, 
będziemy mówili tak. 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Na pewno w grudniu spotkamy się jeszcze, co najmniej dwa razy. Jeden raz 
żeby wybrać komisje i załatwić najważniejsze sprawy, które od ostatniej sesji 
poprzedniej kadencji leżą i czekają do załatwienia. Drugi raz, prawdopodobnie, 
mówię to z dużym prawdopodobieństwem 23 grudnia, gdyż od 15 listopada 
zawieszony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta projekt budżetu i gdy 
spotykaliśmy się z przedstawicielami poszczególnych ugrupowań, które weszły 
do Rady, to rozmawialiśmy również na temat tego, żeby pochylić się nad tym 
projektem i wszystkie najważniejsze rzeczy do poprawienia czy też zmiany 
zgłosić i nieco omijając procedurę uchwalania budżetu, dla dobra miasta, 
uchwalić budżet w tym roku. Żeby można było wszystkie wydatki majątkowe, 
szczególnie związane z inwestycjami rozpoczynać od nowego roku, a nie 
działać na prowizorium budżetowym. Zachęcam wszystkich radnych, do tego, 
żeby zajrzeli na stronę internetową, tam gdzie jest budżet, żebyśmy mogli 23 
grudnia podejść do uchwały budżetowej.  
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Również 23 grudnia będzie spotkanie świąteczne, opłatkowe. Dokładną godzinę 
jeszcze ustalimy. W przyszłym tygodniu będzie Konwent Rady Miasta, żeby 
omówić porządek najbliższego posiedzenia Rady, które przewiduję, że będzie 
w 50 tygodniu zwołane. Myślę, że tak jak dotychczas pozostaniemy przy 
czwartku. Jeżeli państwo będą chcieli inaczej, to porozumiemy się między 
klubami. Proszę by przemyśleć i przedyskutować, kiedy mielibyśmy się 
spotykać na sesjach. 
 
Do pkt. 5 
 
Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam II sesję Rady Miasta Kielce 
w dniu 2 grudnia 2010 roku.  
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Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Tomasz Bogucki 
 
 


