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Protokół Nr XXX/2012 
z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2012 roku, w godz. 9.00 – 11.50, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. 

Nieobecny Radny Stanisław Góźdź. 
 

Do pkt. 1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Otwieram XXX sesję Rady Miasta Kielce w dniu 21 czerwca 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 panie i panów 

dziennikarzy naszych lokalnych mediów. Zgodnie z listą obecności stwierdzam, 

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 do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018; 

− Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2012 rok. 

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

w porządku obrad: 

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

Za   – 17 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 



 2

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2012 rok. 

Za   – 16 

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   – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce podjętych w 2011 

roku. 

6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w roku 2011. 

7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 

rok. 

8. Prezentacja Opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok. 

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2011 rok. 

10. Prezentacja Opinii Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania 

Finansowego Miasta Kielce za 2011 rok. 

11. Prezentacja Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na 

dzień 31 grudnia 2011 rok. 

12. Prezentacja Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce 

z rozpatrzenia: 

1) Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok, 
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2) Opinii Składu Orzekającego RIO o sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Kielce za 2011 rok, 

3) Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2011 rok, 

4) Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 
31 grudnia 2011 rok. 

13. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia 

absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu 

Miasta Kielce za 2011 rok. 

14. Prezentacja Opinii Składu Orzekającego RIO do wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce za 

2011 rok. 

15. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2011 rok w świetle 

przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji 

Rewizyjnej, w tym: 

1) wystąpienia klubowe: 

a) Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, 

b) Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej RP, 

c) Przewodniczący Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 

d) Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

e) Przewodniczący Klubu Porozumienie Samorządowe Wojciech 

Lubawski. 

2) wystąpienia indywidualne: 

a) Przewodniczący Komisji, 

b) Indywidualni Radne/Radni, 

c) wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce. 

16. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kielce 

za 2011; 

2) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2011 r.; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018  

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2012 rok. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad. 
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Do pkt. 3 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
W dniu 15 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji Związku 

Miast Polskich, które odbywało się w Kielcach. W tym posiedzeniu uczestniczył 

Wiceminister Edukacji Narodowej, podsekretarz w Ministerstwie, pan Maciej 

Jakubowski, który sprawuje tę funkcję od miesiąca i odpowiada w resorcie za 

współpracę z samorządem terytorialnym. Na posiedzeniu omawiane były 

wszelkie problemy, jakie trapią samorządy miast w odniesieniu do 

funkcjonowania i finansowania oświaty. Jeżeli ktoś z państwa jest 

zainteresowany szczegółami to będę mógł przekazać szersze informacje. 

Wczoraj, po południu swoje podwoje otworzył LUDWIK, czyli nowo 

wybudowany obiekt PSS Społem, czego byłem świadkiem, uczestniczyłem 

w tym wydarzeniu. 

 

Do pkt. 4 
 

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 14 czerwca 2012 r. do 21 czerwca 2012 r.)  

 
W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 

14 czerwca 2012 r. wydałem: 

 

I.  19 zarządzeń dotyczących: 
 

1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 rok 

– 
Nr 247/2012

, 

2. zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek 

budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok –
 Nr 246/2012, Nr 248/2012

, 
3. ustalenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów 

w Urzędzie Miasta Kielce dla Projektu „Indywidualizacja nauczania 

i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Nr 249/2012

, 

4. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania 

i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 

wydatków z budżetu Gminy Kielce przez samorządowe jednostki 

organizacyjne i osoby prawne podległe Gminie Kielce oraz zasad 

rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu – 
Nr 250/2012

, 

5. powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji – Nr 251/2012
, 
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6. przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury za 2011 rok – 
Nr 253/2012

, 

7. przyznania w 2012 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce – 
Nr 245/2012

, 

8. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora: 

a) Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach – 
Nr 254/2012

, 

b) Zespołu Szkół Spożywczych w Kielcach – 
Nr 255/2012

, 

c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach – 
Nr 256/2012

, 

d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Kielcach – 
Nr 257/2012

, 

e) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach – 
Nr 258/2012

, 

f) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 w Kielcach – 
Nr 259/2012

, 

9. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach 

przy ulicy: 

a) Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 71, nr 73 i nr 77 – 
Nr 252/2012

, 

b) Barytowej – 
Nr 260/2012

, 

10. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Wincentego Witosa – 
Nr 242/2012

, 
b) Hugona Kołłątaja – 

Nr 243/2012
, 

oraz w Grabowcu gmina Chmielnik – 
Nr 244/2012

, 
II. 1 decyzję i 2 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź 

odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 2 projekty uchwał Rady Miasta 

Kielce.” 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Chciałabym zapytać o wydarzenie, które jest coroczne, czyli Festiwal, który jest 

organizowany przez Bazę Zbożową. Do tego roku, zawsze, każde wydarzenie w 

Bazie Zbożowej było bezpłatne dla mieszkańców Kielc, dlatego, że instytucja ta 

jest dofinansowywana przez nas, przez kielczan. W tym roku, po raz pierwszy, 

pomimo tego, że Miasto cyklicznie przekazuje pieniądze na zorganizowanie 

tego Festiwalu, a to jest Festiwal Hasarapasa. Przypomnę, że organizatorem jest 

pan Kiniorski. Przekazujemy na to pieniążki. W tym roku, ten Festiwal będzie 

biletowany – 30 złotych za wstęp. Mam pytanie, co spowodowało, że 

zmieniamy ideę funkcjonowania Bazy Zbożowej? 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Przypomnę, że my nie zarządzamy tą jednostką. Ta jednostka jest samorządowa, 

można powiedzieć, gdyż jest tam kilkadziesiąt stowarzyszeń twórczych 

i artystycznych. Oni określają pewne reguły. Z tego co wiem, jeżeli impreza jest 

biletowana, to na pewno wpływy z tych biletów nie są przeznaczone dla 
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kogokolwiek, tylko na funkcjonowanie tej jednostki. Widocznie wybrane 

władze postanowiły tak a nie inaczej. To, że jest to biletowane, być może 

uznano również, że darmowa impreza ma swoje wady. Ja osobiście nie wiem 

czy to kosztuje 30 zł, czy jest to inna cena. Powtórzę, Miasto nie jest 

organizatorem tego Festiwalu. Miasto nie zarządza tą jednostką. My 

wspomagamy. Przypomnę również, że nie finansujemy tego zarządzania 

w żaden sposób. To są działania prowadzone przez te organizacje, 

stowarzyszenia artystyczne. Jeżeli my finansujemy, to finansujemy tylko 

dozorcę, energię elektryczną i inwestycje w zakresie remontów. Ten obiekt 

wymaga stałego inwestowania, aby mógł funkcjonować.  
 

Radny Mariusz Goraj 
Mam pytanie odnośnie inwestycji o której pan przed chwilą mówił. Czy można 

do niej zaliczyć wydatkowanie środków na tworzenie klubu Kotłownia? 

Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, tym bardziej, że rozmawialiśmy 

dosyć długo na Komisji Budżetu i Finansów na ten temat. Pani Skarbnik 

obiecała nam obszerną informację. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, na 

pewno ktoś z urzędników będzie wiedział. Przyglądam się tej instytucji, dlatego, 

że w poprzedniej kadencji byłem szefem Komisji, która merytorycznie 

nadzorowała Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, od którego zaczęła się idea 

Bazy Zbożowej, jako takiej. W związku z powyższym mam pytanie, czy to 

prawda, że w tym klubie wystąpiono o zgodę na sprzedaż alkoholu? 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Idea utworzenia tego klubu muzycznego trwała już wiele lat. Jest taka potrzeba. 

Zasada była taka, że rzeczywiście na terenie klubu i całego ośrodka 

obowiązywała zasada: zero narkotyków, zero alkoholu, młodzież która może 

tam funkcjonować musi być wolna od takich zagrożeń. Jednak klub muzyczny, 

żeby nie było wątpliwości nikt tam prywatnego interesu nie będzie robił, tylko 

te stowarzyszenia uznały, że taka działalność pozwoli im zdobyć środki na 

działania artystyczne. Te stowarzyszenia mają swoje oczekiwania, my ich nie 

finansujemy. Z tego co wiem, wystąpili o koncesję, jest tam bar. Została 

wprowadzona zasada przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, że sprzedaż jest 

tylko w godzinach wieczornych, kiedy nie będzie niepełnoletnich, będzie można 

z tego klubu korzystać. Ten klub jest wydzielony. Jest bramka. Ta wolność nie 

przenosi się z tego klubu na cały obiekt. 

 

Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Panie Prezydencie, należy sobie zadać zasadnicze pytanie, czy dalszym 

krokiem, jeśli faktycznie ta idea, bo to jest wypaczenie pewnej idei, która 

przyświecała stworzeniu tego typu miejsca, czy dalszym krokiem będzie to, że 

będziemy uruchamiać dla pełnoletnich podopiecznych czegoś, co wcześniej 

nazywało się domami dziecka, jakiś punktów z piwem na terenie tych obiektów, 
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które będą czynne po godzinie dwudziestej, kiedy tam będą mogli się 
zaopatrywać tylko osoby pełnoletnie? Ja tego nie rozumiem. Rozmawialiśmy 

wielokrotnie, przy okazji różnych dyskusji, debat, białych, niebieskich 

różowych i pomarańczowych wstążek, jaka ma być idea miejsca, które się 
nazywa Baza Zbożowa. W tym momencie, nie dość, że z tego co wiem, Miasto 

wydało kilkaset tysięcy złotych, bo to nie wydało stowarzyszenie, kilkaset 

tysięcy złotych na stworzenie klubu, który w jakiś sposób ma być komercyjny, 

bo jeżeli prowadzi działalność w zakresie imprez biletowanych, tudzież będzie 

sprzedawał alkohol, wiec jest to działalność komercyjna. Nie oszukujmy się. My 

dokładamy, jakimś dziwnym, psim swędem, dwie sesje temu kilkadziesiąt 
tysięcy złotych na koncert, gdzie trzeba było zapłacić wybitnemu skąd inąd 

muzykowi, pan o tym wie i ja o tym wiem, kupę pieniędzy za koncert. 

W zasadzie nie wiadomo jaki był przydział tych biletów, czy one mogły być 
w wolnej sprzedaży? Mam jedno, bardzo proste pytanie do pana i do pana 

Dyrektora Sceliny, jako osób odpowiedzialnych za to, co się dzieje w tej sferze 

w Mieście, jaka jest idea Bazy Zbożowej i jaki jest dalszy pomysł na to? Ja nie 

wyobrażam sobie, żeby pod auspicjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

bez względu na to ilu w międzyczasie będzie pośredników, handlować 
alkoholem, w tym konkretnym miejscu. Założenie było zupełnie inne i moim 

zdaniem to, co w tej chwili się dzieje jest rzeczą zupełnie skandaliczną i nie 

dopuszczam do siebie takich tłumaczeń, że to będzie po godzinie osiemnastej, 

po godzinie dwudziestej, że jest bramka, że można tam wejść, można nie wejść. 
Musimy się na coś zdecydować, albo tworzymy jakieś miejsce, które ma być 
wolne od narkotyków i od alkoholu, albo umożliwiamy komuś prowadzenie 

działalności komercyjnej za pośrednictwem sprzedaży napojów alkoholowych. 

Proszę mi odpowiedzieć, jaki będzie charakter tego miejsca? On się wypacza 

z roku na rok. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada ad 
vocem 
Słuchałem dwa razy wypowiedzi mojego zacnego kolegi Goraja i wydaje mi się, 
że nie ma racji. W końcu żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku, żyjemy 

w państwie unijnym i tak się wzbraniamy, żeby czasami ktoś o godzinie 18, czy 

19 nie napił się lampki wina. Ja bym się chętnie napił lampki wina, pan, myślę, 
też by się napił jakby pan chciał się napić. Ja nie widzę w tym nic zdrożnego. 

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego, woziła chorych i przez wiele lat 

handlowała alkoholem i piwem. Nic się nie stało, nikomu włos z głowy nie 

spadł. Szukają pieniędzy. To, że finansujemy, to zróbmy tak, że finansujemy 

Koronę, to znaczy że Korona nie powinna sprzedać biletów? To będziemy 

więcej ją finansowali. Co jest złego? Byłem w wielu krajach na świecie, nikt 

tam nie robi problemów z tych cholernych odległości sklepów z winem, piwem, 

alkoholem. Jak będzie miał 29 metrów to nie dostanie zezwolenia. Tak się 
bronimy. Kulturalny człowiek, potrafi się kulturalnie znaleźć w każdej sytuacji. 
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Nie widzę tu jakiś wielkich rzeczy, że tam w klubie będzie ktoś mógł się napić 
lampkę wina, czy piwo. Jak się będzie chciał napić za węgłem, to będzie dobrze. 

Będzie chodził koło tego węgła, a nie w tym budynku. Nie widzę w tym jakiś 
rzeczy, które by wypaczały charakter tej instytucji.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała ad vocem 
Janku, ja zgadzam się z twoim podejściem, dlatego zaproponowałam na Komisji 

Budżetu, że skoro mamy tyle pieniążków, żeby dofinansowywać kluby 

rozrywkowe, to spróbujmy zrobić taki program, gdzie Radni i Miasto będzie 

dofinansowało każdy koncert nowo otwartego klubu muzycznego w Kielcach. 

Tak się stało w przypadku Klubu Kotłownia. Żebyśmy dofinansowywali też 
inne koncerty, które organizują kluby muzyczne w Kielcach. Nie wywyższajmy 

tylko jednego klubu muzycznego w Kielcach. Zróbmy program sprawiedliwy, 

otwarty dla wszystkich klubów muzycznych. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Alicja 
Obara 
Komisja Kultury była w Bazie Zbożowej na ostatniej Komisji. Byliśmy również 
i widzieliśmy ten klub, w którym ma być sprzedawany alkohol. Mamy 

zapewnienie, że będzie to w godzinach wieczornych, że będą tam wchodzić 
jedynie osoby, które ukończyły 21 lat. Ale nie o to chodzi. Myślę, że w takim 

klubie uczymy wszelkiej kultury. Nie może ta „starsza” młodzież być 
pozbawiona możliwości zdobywania kultury we wszystkich dziedzinach życia. 

Tam jest tak. Każdy pokój to jest stara wykładzina i odrapane ściany. Nie można 

młodzieży dawać wyłącznie tego. Można też pokazać im jak wygląda trochę 
bardziej ekskluzywne życie.  

 

Radny Mariusz Goraj ad vocem 
Drogi Janku, droga Alicjo. Ja nie mam nic przeciwko takiej argumentacji, jak 

państwo prezentują, tylko, że różnica miedzy nami polega na tym, że ja byłem 

jak ten projekt się rodził i z bólem serca obserwuję jak on się dewaluuje 

i z czegoś, co w założeniu było fajne, sympatyczne i faktycznie kulturotwórcze, 

robi się potworek. Coś, czego jest masa w Kielcach i to się utrzymuje samo. 

Może zróbmy tak, jak mówi Kasia Zapała, dofinansowujmy każdy koncert, 

w każdej knajpie, jeżeli ktoś sobie tego zażyczy. 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Nie jestem zdziwiony, bo to już jest tradycją, panie Radny Goraj, pana stosunek 

do działań Miasta i tego, co ja firmuję, jako Prezydent. Myślę, że nie powinien 

pan również podważać wiarygodności tej Rady. To nie było psim swędem, tylko 

decyzją Rady Miasta. Potrzeba w tym trochę rozsądku. To nie jest kościół, ani to 

nie jest szkoła. My działamy zgodnie z prawem. Mamy inne wyobrażenie jak 

tworzyć kulturę i to szanuję. Pana pogląd jest taki, mój jest inny. Ja chcę 
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pomagać ludziom, pomagać organizacjom i stowarzyszeniom twórczym, bo 

sobie na to zasłużyli. Namawiam pana, żeby pan był dumny z tej Bazy 

Zbożowej, dlatego że jest to zjawisko na mapie Polski. Pan Minister Zdrojewski, 

jak przyjechał do Kielc, zażyczył sobie konferencji prasowej właśnie w tym 

obiekcie. Uznał, że jest to przedsięwzięcie absolutnie warte powielania w całym 

kraju. Ta konferencja rzeczywiście odbyła się w Bazie Zbożowej. Ja jestem 

pełen uznania dla tych ludzi, którzy są związani z kulturą, ze sztuką. Nie dostają 
od nas pieniędzy, a robią rzeczy wspaniałe. Będę ich bronił. To jest pod kontrolą 
i pan doskonale o tym wie. Alkohol nie jest żadnym przekleństwem, można 

z niego korzystać w sposób bardzo kulturalny. Mnie osobiście poprawia 

samopoczucie. Wydaje mi się, że ci, którzy są w klubie również mogą się 
dobrze z tym bawić. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała ad vocem 
Panie Prezydencie, zwrócił pan uwagę na wydarzenie, które miało miejsce przed 

zmianami, które zostały wprowadzone niedawno do Bazy Zbożowej. Ja 

wytłumaczę pani Przewodniczącej Komisji Kultury na czym polega szerzenie 

tej kultury. Normalnie w Kielcach, średnio, można kupić drink pod tytułem 

Whisky z Colą, co i tak jest żenujące za 12-15 złotych, a w Kotłowni można 

kupić za 6 zł. Zastanawiam się, czy to nie jest właśnie efekt waszej dotacji. 

 

Do pkt od 5 do 6 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Dokumenty: 

− Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce podjętych w 2011 

roku; 

− Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w roku 2011; 

Były dla państwa dostępne. Każdy z państwa mógł się z nimi zapoznać. Jeżeli są 
jakieś pytania rozpoczniemy dyskusję nad nimi. Pytań brak. 

 

Do pkt. 7 
 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Ta sesja jest takim momentem, kiedy rozlicza się Prezydenta z tego, co zrobił 

z pieniędzmi publicznymi za ubiegły rok. Chciałbym powiedzieć kilka zdań na 

temat warunków, w których przyszło nam funkcjonować. 2008 rok to był ostatni 

rok dobry dla nas. Przyznaję, ze ten 2008 rok trochę nas uśpił w działaniach, 

gdyż za 2009 rok, który był pierwszym rokiem kryzysowym, tak jak później 

2010 i 2011, to jest rok który bardzo mocno dotyka samorządy w wyzwaniach, 

zachowania pewnych relacji. Efektem tego, w 2009 roku było obniżenie ratingu 
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perspektywy ze stabilnej na negatywną. Było to pewnym ciosem, żółtym 

światłem, które się dla nas zapaliło, ale było również mobilizujące. Od kilku lat 

prowadzimy badanie naszego stanu finansów przez firmę ratingową FITCH. To 

jest międzynarodowy koncern z siedzibą w Londynie. Robimy to chyba jako 

jedyni w województwie. Nie wiem czy wiele jest takich przykładów w Polsce. 

Jest parę, ale w województwie, najprawdopodobniej jesteśmy jedynym 

samorządem. To są bardzo trudne badania. Jesteśmy co roku poddawani bardzo 

szczegółowym analizom. W 2010 roku, po roku 2009, podjęliśmy wyzwania 

polegające na tym, żeby te relacje ekonomiczne zmienić. Na początku tego roku, 

oceniając rok 2011, agencja ratingowa podniosła nam perspektywę z negatywnej 

na stabilną, co jest w tym czasie i w tym roku ewenementem w skali kraju, 

dlatego że wszystkie samorządy mają określone problemy finansowe. Czy my je 

mamy? Oczywiście że je mamy, jak każdy samorząd, ale staramy się 
podejmować takie działania, które będą przeciwdziałać przede wszystkim 

wizjom czarnego scenariusza, bo tego trzeba unikać. Podejmowaliśmy cały 

szereg działań oszczędnościowych. Trzeba tu rozpatrzyć dwa obszary. Jeden to 

parametry do których możemy się zadłużać. Tutaj, bariera 60% jest przez wiele 

samorządów w Polsce przekroczona. My, za ubiegły rok mamy 37%. Biorąc pod 

uwagę ilość inwestycji, myślę, że lokuje nas to w tej chwili w czołówce miast 

wojewódzkich, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia. Mamy chyba w tej chwili 

najniższe zadłużenie. Może jeszcze Szczecin i Katowice mają podobne 

zadłużenie. Wiele miast wojewódzkich ma już przekroczony ten wskaźnik 60%. 

Ważniejszą rzeczą jest zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących. Dzisiaj 

samorządy nie mogą sobie z tym poradzić, dlatego że nowe zadania są 
przypisywane samorządom a nie idą na to adekwatne pieniądze. Powoduje to 

trudności. Za 2011 rok udało nam się uzyskać bardzo dobry wynik. Jest to 

spowodowane naprawdę ostrymi zasadami funkcjonującymi w naszym urzędzie. 

Od kilku lat zostały zamrożone wynagrodzenia w urzędzie, nie ma możliwości 

przyjmowania ludzi do pracy. Właściwie każda złotówka jest oglądana 

z wszystkich stron. Pomimo zapisów budżetowych bez asygnaty Skarbnika nie 

można uruchomić, ani podpisać żadnej umowy powyżej 10.000 zł. 

Kontrolujemy to. Również czas wydawania pieniędzy ma istotne znaczenie, bo 

jeżeli wydamy w styczniu, a możemy wydać w grudniu, to lepiej wydać 
w grudniu, bo pieniądz kosztuje. Myślę, że rok 2011 przywrócił nas do elit 

w kraju, jeżeli chodzi o sytuację finansową. Jest to zasługa wielu ludzi, bardzo 

serdecznie dziękuję pani Skarbnik, bo ona na co dzień, bezpośrednio ma do 

czynienia z tymi pieniędzmi. Dziękuję moim zastępcom, dyrektorom, 

pracownikom. To jest nasz wspólny wysiłek. To nie jest efekt Lubawskiego, że 

nam się udało. To jest efekt wszystkich tych, którzy mają do czynienia 

z wydawaniem pieniędzy i kształtowaniem polityki finansowej. Ona w moim 

odczuciu, za 2011 rok jest sukcesem. Czy będzie tak samo w 2012 roku? Nie 

wiem. To jest oczywiście wypadkowa wielu czynników, ale zapewniam 
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państwa, że będziemy się starać by nie pogorszyć relacji finansowych. Bardzo 

proszę Wysoką Radę o udzielenie absolutorium. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak przedstawiła prezentację multimedialną 
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok”. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok 

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2011r. 

 
 

 



 12

Budżet na przestrzeni ostatnich lat 

 
 

 

Dochody i wydatki bieżące 
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Struktura wykonanych wydatków 
według działów klasyfikacji budżetowej w 2011r. 
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Wydatki majątkowe 
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Wydatki majątkowe w ujęciu działowym 

 
 

Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce 
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Struktura finansowania przedsięwzięć majątkowych 

 
 

 

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury 
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Zadłużenie Miasta Kielce 

 
 

 
 

Dziękuję za uwagę. 
 

Do pkt. 8 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki przedstawił Uchwałę 
Nr 39/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach 

z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok (w załączeniu do protokołu): 

 

„Uchwała Nr 39/2012 
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 30 kwietnia 2012 roku 
 

w sprawie opinii o sprawozdaniach  

z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok 

 

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący  - Joanna Marczewska 

Członkowie  - Wojciech Czerw 

- Ewa Midura 

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 

r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 
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z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 30 kwietnia 2012 roku rocznych sprawozdań 
z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok postanawia zaopiniować 
pozytywnie przedłożone przez Prezydenta Miasta Kielce sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2011 rok z uwagami w treści uzasadnienia 

(…)” 

 

Do pkt. 9 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Na Sprawozdanie Finansowe Miasta Kielce za 2011r. składają się: 
− Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który po 

stronie Aktywów i Pasywów zamyka się kwotą 87.817.396,88 zł i jest ona 

o 72,76% wyższa w porównaniu z Bilansem zamknięcia 2010r. 

− Łączny Bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych, który po stronie Aktywów i Pasywów zamyka się kwotą 
l.607.691.134,15 zł i jest ona o 19,37% wyższa w porównaniu z Bilansem 

zamknięcia 2010 r. 

− Łączny Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych (wariant porównawczy), zawierający wynik roku 

2011 tj. zysk netto w kwocie 244.759.452,01 zł; rok 2010 natomiast zamknął 
się zyskiem netto w kwocie 188.123.644,32 zł 

− Łączne Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych 

i samorządowych zakładów Budżetowych. Fundusz roku 2011 zamyka się 
kwotą l.513.277.107,48 zł i jest o 19,99% wyższy w porównaniu 

z funduszem na koniec roku 2010. 

Sporządzając łączny Bilans, łączny Rachunek zysków i strat oraz łączne 

Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych, dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych 

rozliczeń między jednostkami. 

 
Pełna treść Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 2011 rok, zostało 

państwu przedstawione do wglądu (w załączeniu do protokołu). Jeżeli mają 
państwo jakieś uwagi lub pytania, poprosimy o dokładniejsze ich zreferowanie. 

Pytań brak. 

 

Do pkt. 10 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela przedstawiła Opinię 
Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Miasta Kielce za 

2011 rok. (w załączeniu do protokołu) 
„Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla RADY MIASTA KIELCE 
Z SIEDZIBĄ 25-303 KIELCE UL. RYNEK 1 dotycząca sprawozdania 
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finansowego Miasta Kielce za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 
r: 
Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 

obrotowy 2011, na które składa się: 
1) bilans z wykonania budżetu Miasta Kielce, sporządzony na dzień 

31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 
87817 396,88 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset 

siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt 
osiem groszy) oraz deficyt budżetu w wysokości 99 846 880,85 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści sześć 
tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy), 

2) łączny bilans, obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych 

jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie 

aktywów i pasywów sumę 1 607691 134,15 zł (słownie: jeden miliard 

sześćset siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto 

trzydzieści cztery złote piętnaście groszy), 

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków 

zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych wykazujący zysk netto w kwocie 244 759 452,01 

(słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote jeden grosz), 

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzone za okres od 

1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, na podstawie zestawienia 

zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych, wykazujące zwiększenie funduszu o kwotę 252 013195,51 

zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony trzynaście tysięcy sto 

dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy). 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik 

jednostki. 

Kierownik jednostki zobowiązany jest do zapewnienia, aby sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, póz. 1223, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” oraz rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128 poz.861 2. 

późniejszymi zmianami) Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii 

o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 

tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we 
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wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 

finansowy Miasta Kielce oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych 

stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 

postanowień: 
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów w Polsce, 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki 

sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii 

o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 

poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości 

i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób 

wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby 

i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę 
sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia 

miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe 

i objaśnienia słowne: 

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej Miasta Kielce na dzień 31.12.2011 r., 

jak też wyniku finansowego Miasta za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r., 

• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 

z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych,” 

 

Podpisał biegły rewident: 

Janusz Kaczmarzyk 

 

Do pkt. 11 
 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą informacji o Stanie 

Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2011 rok. (Informacja 

w załączeniu do protokołu): 

 

„Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce 

na dzień 31 grudnia 2011 roku 
Najważniejsze informacje dotyczące majątku i istotnych zmian w stanie mienia 

komunalnego Miasta Kielce. 
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Tabela Nr 1. Struktura rodzajowo – wartościowa majątku Miasta Kielce. 

 
 
WYKRES Nr 1. Struktura wartości brutto i netto aktywów Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 
 
WYKRES Nr 2. Struktura wartości brutto aktywów Miasta Kielce w układzie 

podmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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TABELA Nr 2. Wartość rzeczowych aktywów trwałych  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 
 
WYKRES Nr 3. Struktura wartości brutto rzeczowych aktywów trwałych 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 
TABELA Nr 3. Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych)  
 w okresie od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku  
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WYKRES Nr 4. Zmiany w wartości środków trwałych 
 w okresie od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

 

TABELA Nr 4. Sprzedaż nieruchomości Miasta Kielce, prawa własności na 

rzecz użytkownika wieczystego i przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (bez lokali komunalnych i garaży 

komunalnych) 
 w okresie od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku  
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TABELA Nr 5. Nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

 

TABELA Nr 6. Sprzedaż lokali komunalnych oraz garaży komunalnych  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Miasta Kielce 
 

TABELA Nr 7. Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Miasta 

Kielce wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

 

WYKRES Nr 5. Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach 

Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku i dzień 31 grudnia 2011 roku 
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TABELA Nr 8. Wartość udziałów lub akcji posiadanych przez Miasto Kielce 

w pozostałych spółkach  
 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

WYKRES Nr 6. Wartość udziałów lub akcji posiadanych przez Miasto Kielce 

w pozostałych spółkach  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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TABELA Nr 9. Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

Informacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce 

 

TABELA Nr 10. Oddawanie nieruchomości Miasta Kielce w użytkowanie 

wieczyste  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

TABELA Nr 11. Powierzchnia nieruchomości Miasta Kielce oddanych w trwały 

zarząd  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku  
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TABELA Nr 12. Pozostałe formy gospodarowania mieniem Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

 

 

TABELA Nr 13. Oddawanie nieruchomości Miasta Kielce w dzierżawę  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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WYKRES Nr 7. Zmiana powierzchni gruntów Miasta Kielce oddanych 

w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i będących w bezumownym 

korzystaniu 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku [w ha] 

 

 
 

TABELA Nr 14. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Miasta Kielce 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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C.D. TABELA Nr 14. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

TABELA Nr 15. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Miasta Kielce 

realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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C.D. TABELA Nr 15. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Miasta Kielce 

realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Kielce  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 

 
 

Dziękuję za uwagę” 

 

Do pkt. 12 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  
Koleżanki i koledzy Radni, pozwólcie przed prezentacją opinii na krótką 
osobistą refleksję. Jest to dla mnie pewien jubileusz, będę miał za chwilę 
zaszczyt zaprezentować po raz dziesiąty Opinię Komisji Rewizyjnej 

o wykonaniu budżetu Miasta za kolejny rok obrachunkowy. Niestety prezentacji 

tej Opinii towarzyszy zła atmosfera, wywołana wokół mojej osoby artykułem 

w dzisiejszym Echu Dnia. Mam wrażenie, że nie przypadkowo ten artykuł 

ukazał się w dniu sesji absolutoryjnej. Nie będę się do niego odnosił. Język tam 

użyty jest mi obcy.  

W imieniu Komisji Rewizyjnej w składzie Stanisław Góźdź, Witold Borowiec, 

Mariusz Goraj, Robert Siejka i mówiący te słowa Stanisław Rupniewski, mam 

zaszczyt przedstawić Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce 

o wykonaniu budżetu Miasta Kielce za 2011 rok. Jak co roku, nie będę 
przedstawiał pełnej, dwudziestotrzystronicowej opinii. Jest ona od wielu dni do 

państwa dyspozycji. Postaram się zaprezentować skrót tej opinii. 
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REALIZACJA DOCHODÓW. 
Planowane w uchwale z 30 grudnia 2010 roku dochody zostały zrealizowane 

w kwocie 1.030 mln zł i były o ponad 12 % wyższe od zrealizowanych 

dochodów w roku poprzednim. 

Komisja zwraca uwagę na fakt, iż dochody bieżące wzrosły z 796 mln zł w roku 

2010 do kwoty 834 mln zł w roku 2011 tj. o prawie 5 % a dochody majątkowe 

zostały zrealizowane za 2011 rok w kwocie 196 mln zł tj. o ponad 42 % więcej 

niż w 2010 roku. 

Komisja podkreśla, iż decydujący wpływ na tak znaczący wzrost dochodów 

miały płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie ponad 141 

mln zł. 

 
DOCHODY BIEŻĄCE 
DOCHODY WŁASNE. 
Komisja stwierdza, iż w stosunku do roku poprzedniego dochody własne za rok 

2011 wzrosły o 4% do kwoty 458 mln zł. (2010 – 441 mln, 2009 - 408 mln zł). 

Nastąpiło zatem spowolnienie tendencji wzrostowej tych dochodów. Dochody 

własne stanowiły 55% dochodów bieżących. 

 

Podatki i opłaty lokalne 
Komisja stwierdza, iż wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały 

zrealizowane w kwocie poniżej 96 mln zł tj. na poziomie lat 2009 -2010. 

Podstawowym źródłem dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych 

był podatek od nieruchomości. Komisja stwierdza, iż wpływy z tego podatku 

nieznacznie zmalały z kwoty 84,9 mln zł. w roku 2010 do kwoty 84,6 mln zł 

w roku 2011. 

Komisja podkreśla, iż mimo niezmiennych stawek podatku od nieruchomości 

zmniejszyła się o prawie 1 mln zł kwota podatku od osób prawnych, który 

stanowi strategiczną pozycję dochodów własnych z tytułu podatku od 

nieruchomości. 

 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego. 
Komisja podkreśla, iż po okresie załamanie się tych dochodów, przypadającym 

na lata 2009 - 2010 w roku 2011 nastąpił ponad 7% wzrost tych jakże 

potrzebnych dla rozwoju lokalnego samorządu dochodów, co pozwoliło na 

powrót do poziomu z roku 2008. 

Na w/w kwoty złożyły się dochody: 

1) z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które 

ze 176 mln zł za rok 2010 wzrosły w roku 2011 do kwoty 191 mln zł. 

2) z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

w wysokości 13,8 mln zł. Spadek tych dochodów w odniesieniu do lat 

poprzednich stanowi sygnał ostrzegawczy co do kondycji kieleckich 

przedsiębiorców! 
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Zaległości w dochodach budżetowych 
Na podstawie sprawozdania Rb-27S Komisja stwierdza ponownie znaczący 

wzrost zaległości budżetowych. Na koniec 2009 roku w związku 

z przekształceniem Miejskiego Zarządu Budynków z zakładu budżetowego 

w jednostkę budżetową wyniosły one ponad 38,6 mln zł i były dwukrotnie 

większe niż na koniec 2008 roku. Na koniec 2010 roku zaległości w dochodach 

budżetowych wzrosły do kwoty ponad 41 mln zł a na koniec 2011 roku do 

kwoty ponad 49 mln zł. 

Zmalała w ocenie Komisji skuteczność windykacji przez MZB zaległości 

z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży 

i powierzchni reklamowych w budynkach komunalnych. Nie skutkują eksmisje, 

sprawy sądowe i postępowania komornicze! Komisja z uwagą oczekuje na 

wyniki działań windykacyjnych firmy zewnętrznej, wyłonionej w przetargu, 

zmierzających do odzyskania kwoty 10,6 mln zł, postawionej w stan 

wymagalności od dłużników wobec których został bezskutecznie 

przeprowadzony proces windykacji. 

 

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA. 
W 2011 roku Kielce otrzymały subwencje ogólną z budżetu państwa w kwocie 

o 7,7% większej do roku poprzedniego tj. 244,6 mln zł, co stanowi 29,4% 

dochodów bieżących. 

Komisja stwierdza znaczący wzrost części oświatowej subwencji z 220 mln zł 

w roku 2010 do 235 mln zł w roku 2011. 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE. 
Komisja stwierdza ponownie znaczące zwiększenie się dochodów majątkowych. 

Dochody z tego tytułu wyniosły 196 mln zł i były o ponad 50% wyższe od roku 

poprzedniego. Komisja podkreśla, iż tak wysoki poziom tych dochodów nie 

wynika głównie ze zwiększenia się w stosunku do lat poprzednich dochodów 

uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy ale z pozyskania w roku 2011 

znaczących płatności z budżetu UE. 

O ile w 2009 roku Miasto Kielce pozyskało dotacje rozwojowe w kwocie 23 

mln zł. a w 2010 - 71 mln zł, to w roku 2011 płatności w ramach środków 

europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane ze 

środków UE zostały podwojone i przekroczyły kwotę 141 mln zł. 

W ramach tej kwoty Miasto Kielce pozyskało środki finansowe na realizację 
zadań inwestycyjnych z trzech programów: 

1/ Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

2/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

3/ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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Komisja podkreśla w tym zakresie rangę pierwszego programu, z którego miały 

i mają szanse nadal korzystać tylko nieliczne regiony, w tym województwo 

świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach. 

 

DOCHODY WŁASNE 
W 2011 roku miasto zbyło udziały spółki Szpital Kielecki sp. z o.o. za cenę 
10 mln zł. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów jak również kwota uzyskana za 

te udziały wzbudziły wiele kontrowersji i podzieliły radnych. 

Komisja stwierdza, iż ze sprzedaży nieruchomości komunalnych uzyskano 

w roku 2011 kwotę 14,7 mln zł czyli o 1/3mniej niż w roku 2010. 

Uchwałą z dnia 19 maja 2011 roku radni wyrazili zgodę na wniesienie aportem 

działki o pow. 2 8730 ha położonej przy ulicy Szajnowicza w Kielcach do spółki 

Yu Long Construction. Wartość aportu wyceniono na 6.193.040 zł. 

Przed podjęciem uchwały radni nie zostali jednak poinformowani, iż w styczniu 

2011 roku w wystąpieniu pokontrolnym Delegatura NIK w Kielcach negatywnie 

oceniła przystąpienie Miasta Kielce do spółki Yu Long Construction, 

uzasadniając swoją decyzję nie przeprowadzeniem „analiz dotyczących wpływu 

utworzenia spółki na zaspokojenie potrzeb wspólnoty lokalnej na rynku 

nieruchomości i ograniczenie bezrobocia oraz niezrealizowanie celów 

określonych w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta.” 

Komisja Rewizyjna uznaje, iż powyższe działania, chociaż legalne i zgodne 

z prawem były niecelowe i niegospodarne. 

Komisja zaznacza, iż nie zostały zbyte akcje klubu sportowego KORONA SA. 

W procesie prywatyzacji nie pomógł doradca, wyłoniony w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

 

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
Komisja stwierdza, iż kolejny rok z rzędu nie został zrealizowany plan 

wydatków budżetowych. Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki 

budżetowe zostały wykonane zaledwie w 95% tj. w kwocie 1.130 mln zł. Jest to 

jednakże poziom zdecydowanie większy niż w latach poprzednich.  

Komisja podkreśla, iż wydatki budżetowe w 41% zostały sfinansowane 

dochodami własnymi, w prawie 22% subwencją ogólną na zadania oświatowe 

oraz w ponad 10% dotacjami z budżetu państwa. Płatności w ramach budżetu 

środków europejskich oraz dotacje celowe na programy unijne pokryły 12,5% 

wydatków ogółem. Brakującą kwotę dopełniły kredyty i pożyczki, które 

sfinansowały blisko 6,7% wydatków budżetowych. 

 

STRUKTURA WYDATKÓW 
W strukturze wydatków budżetowych 71% stanowiły wydatki bieżące a 29% 

wydatki majątkowe. 

Komisja stwierdza w 2011 roku polepszenie się struktury wydatków 

budżetowych objawiające się zmniejszeniem dotychczasowej proporcji 



 41

pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi. Udział wydatków 

bieżących w wydatkach budżetu ogółem zmalał z 77% w roku 2010 do 71% 

w roku 2011 i był najniższy od roku. 

 
WYDATKI BIEŻĄCE. 
Komisja stwierdza, iż wydatki bieżące wzrosły z 760 mln zł za rok 2010 do 803 

mln zł za rok 2011 i od kilku lat rosną powyżej inflacji. 

Wydatki bieżące zostały w całości sfinansowane dochodami bieżącymi, co 

zdaniem Komisji świadczy o dobrym gospodarowaniu finansami publicznymi 

w tym zakresie. 

Komisja stwierdza, iż 44,4% wydatków bieżących stanowiących ponad 31% 

wydatków budżetu ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne. W stosunku do 

roku poprzedniego wzrosły one ponad 5%. 

Komisja sugeruję kontynuacje i zaostrzenie restrykcyjnej polityki 

oszczędnościowej w wydatkach płacowych. Jest to zdaniem Komisji działanie 

konieczne w obliczu nadchodzącego kryzysu gospodarczego oraz w sytuacji 

zwiększonych wydatków majątkowych skierowanych na inwestycje 

z wykorzystaniem środków unijnych. 

W 2011 r. miasto wydatkowało ponad 275,6 mln zł tj. 34% wydatków bieżących 

na oświatę i wychowanie. Ponieważ subwencja ogólna wyniosła w tym roku 

244,6 mln zł to miasto dofinansowało ten sektor kwotą 31 mln zł czyli tyle ile 

wyniosła bieżąca działalność przedszkoli samorządowych. 

Ponadto miasto wydatkowało kwotę 31 mln zł na edukacyjną opiekę 
wychowawczą. 
W związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci i nauczycieli w szkołach Komisja 

Rewizyjna wnosi o analizę wydatków w zakresie edukacyjnej opieki 

wychowawczej. 

Wydatki na pomoc społeczną osiągnęły w 2011 r. kwotę 167 mln zł. W połowie 

czyli w kwocie 78,8 mln zł były to środki własne miasta. 

Komisja wskazuje, iż mimo wzrostu wpływów z odpłatności za pobyt 

mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej z 11,9 mln zł w roku 2010 do 13,5 

mln zł. w roku 2011 oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 8 mln 

zł. Miastu coraz trudniej utrzymać te placówki. W 2011 roku na DPS 

wydatkowano łącznie 21,9 mln zł. 

Po kontroli zespołu kontrolnego Komisja wnioskuje o analizę wydatków 

związanych z utrzymaniem ośrodków, będących w strukturze Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

Komisja stwierdza, iż na promocję Miasto Kielce planowało w uchwale 

budżetowej wydać ok. 3,6 mln zł a wydało w roku 2011 podobnie jak rok 

wcześniej sumę ponad 6,1 mln zł. Na wydatki związane z promocją 
przeznaczone zostało bowiem ponad 1,4 mln. zł. z zaplanowanej na 2 mln zł. 

rezerwy budżetowej. 
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Zdecydowana większość w/w środków w kwocie 2,9 mln zł została skierowana 

do kieleckich klubów sportowych. 

Trudno ocenić skuteczność tych działań. Tym bardziej Komisja apeluje do 

Prezydenta i Radnych o oszczędne gospodarowanie tymi środkami. 

Drugą w kolejności co do wysokości wydatków promocyjnych stanowiły 

wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych i sportowych. 

Wyniosły one w 2011r. prawie 1,9 mln zł. 
Komisja uznaje za celowe i zasadne większe niż dotychczas wsparcie finansowe 

dla takich przedsięwzięć jak : 

− Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (dofinansowanie w 2011 

120 tys. zł) 

Zdaniem Komisji część wydatków na promocję jest niecelowych i nie przynosi 

zakładanych efektów promocyjnych. Komisja uznaje za niezasadny wysoki 

poziom wydatków promocyjnych na: 

− zakup i wykonanie albumów, katalogów i folderów pomocniczych - 715 tys. 

zł 

− prezentację Kielc na łamach czasopism i wydawnictw - 178 tys. zł 

− organizację I Świętokrzyskiego festiwalu Dżezowego (pisownia org.) 

− współorganizację festiwalu „Firmament, nowa muzyka, nowe media” 

Komisja uznaje także za niecelowy szereg wydatków z rezerwy budżetowej. 

Zdaniem Komisji interpretacje „nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami 

określonymi w budżecie” zostały zinterpretowane zbyt dowolnie 

a wydatkowanie środków było uznaniowe.  

Komisja podziela stanowisko Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach 

dotyczące negatywnej oceny działań promocyjnych Miasta Kielce, zawarte 

w protokole NIK z dnia 30.XI. 2011r. 

Obsługa długu kosztowała Miasto Kielce w 2011 roku 12,4 mln zł. W tej 

kwocie 1,4 mln zł stanowią odsetki od wyemitowanych w 2011 r. obligacji 

komunalnych. 

 

Komisja postuluje konieczność wprowadzenia niezbędnych i możliwych do 

realizacji oszczędności w strukturze wydatków bieżących. 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE 
Komisja wskazuje, podobnie jak przed rokiem na bardzo duże rozbieżności 

pomiędzy planowaniem a wykonaniem wydatków majątkowych. 

Komisja stwierdza, że w 2011 roku plan wydatków majątkowych określony 

w uchwale budżetowej ambitnie na kwotę 420 mln zł został zmniejszony 

w trakcie roku do kwoty 360 mln zł a i ten został zrealizowany zaledwie 

w 90,6% tj. w kwocie 326 mln zł, co stanowi 29% wydatków budżetowych 

ogółem.  

Komisja stwierdza, iż w w/w kwocie 249 mln zł. stanowią wydatki na 

wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. W roku 2011 na realizację 
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przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami UE wydatkowano 

kwotę 209,8 mln zł a środki pochodzące z Unii Europejskiej, w kwocie 136,7 

mln zł stanowiły ok. 65% wydatków na te przedsięwzięcia. 

Komisja zaznacza, iż na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej miasto zaciągnęło kredyty długoterminowe na kwotę 58,6 mln 

zł. Największe wydatki inwestycyjne w roku 2011 zostały poniesione na 

działania związane z transportem i łącznością. Wyniosły one 160,5 mln zł. Z tej 

kwoty 152,5 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe. 

Komisja podkreśla znaczące opóźnienia w realizacji wydatków na inwestycje 

drogowe. W uchwale budżetowej na zadania drogowe planowano bowiem 

kwotę 253 mln zł. 

Komisja wyraża zaniepokojenie, iż takie zmniejszenie wydatków na wieloletnie 

inwestycje drogowe dotyczyło przede wszystkim inwestycji 

współfinansowanych środkami UE. Opóźnia się nie tylko największa inwestycja 

drogowa w mieście – budowa węzła drogowego Żelazna, 1 Maja, Zagnańska ale 

także węzeł „Żytnia”. 

Inwestycje roczne zostały zrealizowane w 92% tj, w kwocie 52 mln zł 
i sfinansowane zostały głównie dochodami własnymi w kwocie 49,6 mln zł oraz 

dotacjami z budżetu państwa w kwocie 1,7 mln zł. 

Komisja przyjmuje do wiadomości, iż obniżenie kwoty rocznych wydatków 

inwestycyjnych jest spowodowane dyscyplinowaniem wydatków związanych 

z możliwością aplikacji o większe inwestycyjne środki zewnętrzne na najbliższe 

lata oraz priorytetem inwestycji wieloletnich z wykorzystaniem środków UE. 

Komisja podkreśla szczególnie za zasadną i celową budowę infrastruktury 

Kieleckiego Parku Technologicznego. W 2011 r. wydatkowana na ten cel 43 

mln zł w zdecydowanej większości z pozyskanych środków UE O ile 

przebudowa a właściwie budowa nowego Amfiteatru na Kadzielni wzbudziła 

w 2010 r. wiele kontrowersji, zarówno w sferze projektowej jak i wykonawczej 

tak inwestycja Geoparku w Centrum Geoedukacji jest zdaniem Komisji 

działaniem celowym i gospodarnym. W 2011 roku na inwestycje Geopark 

wydatkował kwotę 23,9 mln zł. 

 
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano 

w uchwale budżetowej w wysokości 6,5 mln zł a po zmianach w trakcie roku 

wyniosły 22,8 mln zł i były największe w ostatnich latach. Do wydatków 2011 r. 

dochodzi także aport w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 6,2 mln. zł 

wniesiony do spółki Yu Long Construction. 

Środki te zostały przeznaczone na: 

- objęcie nowych akcji w spółce KORONA SA za rekordowa jak do tej pory 

kwotę 10,8 mln zł. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.700 tys. zł. 

W ocenie Komisji nie został osiągnięty cel zakładany przy dokapitalizowaniu 

spółki, jakim miała być sprzedaż akcji. Spółka dysponując niższym niż 
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w poprzednim sezonie budżetem osiągnęła w sezonie 2011/2012 dobre wyniki 

sportowe. 

 

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I ZADŁUŻENIE 
Komisja stwierdza, że rok 2011 samorząd Kielc zamknął deficytem 

w wysokości - 99.846.880,85 zł większym niż w roku poprzednim. 

Po uwzględnieniu przychodów oraz rozchodów realizacja budżetu dała dodatni 

wynik finansowy w wysokości 61.224.361,24 zł. 

Komisja stwierdza, iż zadłużenie miasta Kielce od lat systematycznie rośnie. 
O ile na koniec 2004 r. wynosiło zaledwie 12 mln zł, 2005 – 64 mln, 2006- 123 

mln, 2007 – 103 mln, 2008 – 93 mln, 2009 – 192 mln, to na koniec roku 2010 

przekroczyło 250 mln zł a na koniec 2011 r. osiągnęło kwotę 386 mln zł. 

W 2011 miasto spłaciło 86 mln zł z tytułu kredytów i pożyczek 

długoterminowych ale zaciągnęło nowe kredyty na kwotę ponad 136 mln zł oraz 

wyemitowało obligacje komunalne na kwotę ponad 86 mln zł. 

Komisja wnioskuje o ograniczenie działań zmierzających do dalszego 

zadłużania miasta. Zakończenie spłaty większości kredytów przypada na lata 

2024 – 2025 a wykup obligacji komunalnych przypadnie głównie na lata 2022 - 

2026. Radni tej kadencji muszą we własnym sumieniu rozważyć czy zasadne 

i celowe jest dalsze zwiększenie zadłużenia i pozostawienie go do spłaty 

następnemu pokoleniu. 

Wskaźnik zadłużenia, będący ilorazem zadłużenia ogółem do dochodów ogółem 

zwiększył się w stosunku do roku 2010 o ponad 10%, do 37,5% na koniec 2011 

r.  

Wskaźnik obsługi zadłużenia zwiększył się z 4% na koniec 2009 roku do 6,4% 

na koniec 2010 roku oraz do 9,6% na koniec 2011 roku ale również w sposób 

znaczący odbiega od dopuszczalnego wskaźnika ustawowego, który wynosi 

15% dochodów ogółem. 

Zdaniem Komisji szans na osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej należy 

szukać nie tylko we wzroście podatków lokalnych – kondycja kieleckich 

podatników a szczególnie kieleckich przedsiębiorców jest słaba. 

Komisja uważa, iż szans na poprawę finansów Miasta Kielce należy szukać 
w rozważnym wykorzystaniu dostępnych środków UE, które zainwestowane 

w poprawę miejskiej infrastruktury zapewnią rozwój lokalnej gospodarki oraz 

co za tym idzie zwiększenie bazy podatkowej. 

 

Do pkt. 13 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  
Komisja Rewizyjna RM w Kielcach, kierując się kryteriami: legalności, 

rzetelności, gospodarności i celowości pomimo wielu uwag wyrażonych 

powyżej opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2011 r. 
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Powyższa opinia stanowi uzasadnienie wniosku absolutoryjnego i została 

przyjęta w głosowaniu wraz z wnioskiem absolutoryjnym. 

 

Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej 

za pracę i współpracę przy tworzeniu tej opinii. Podziękować opiekującej się 
Komisją pani Elżbiecie Pytel. Podziękować pani Skarbnik oraz panu 

Dyrektorowi Dudzicowi za współpracę w tworzeniu tej opinii, za rzetelne 

informacje udzielone Komisji. Chciałem jednocześnie skomentować wniosek. 

Tak się składa panie Prezydencie, że wniosek absolutoryjny dotyczy pana, jako 

organu wykonawczego, ale wielokrotnie pan podkreślał, że budżet jest 

budowany, co jest prawdą, przez Wysoką Radę, że dzisiaj Radni będą głosować 
nad absolutorium dla pana, ale tak naprawdę, co pan podkreślał, to Radni 

również są odpowiedzialni za budowanie tego budżetu ale i za jego wykonanie, 

chociażby głosując częste poprawki na sesjach. We wnioskach Komisji, 

wielokrotnie podkreślaliśmy działania oszczędnościowe, konieczne w obliczu 

zbliżającego się kryzysu. Komisja jednocześnie z tą opinią, aby wyrazić zdanie, 

że nie można mówić o oszczędnościach a nie zaczynać od siebie, złoży na ręce 

pana Przewodniczącego wniosek o obniżeniu wysokości diet Radnych. 

 

Do pkt. 14 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki przedstawił opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku komisji 

rewizyjnej w sprawie absolutorium. (w załączeniu do protokołu): 

 
„Uchwała Nr 56/2012 

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 11 czerwca 2012 r. 

 

l Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodniczący  - Joanna Marczewska 

Członkowie:  - Wojciech Czerw 

- Ewa Midura 

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 55, póz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 11 czerwca 2012 roku wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Kielce za 201 1 rok postanowił: 

 

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium za 2011 rok. 

(…)” 
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Do pkt. 15 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Zanim przejdziemy do dyskusji, w uzgodnieniu ze wszystkimi klubami 

informuję państwa, że jest propozycja wprowadzenia ograniczenia czasu 

indywidualnych wystąpień do jednego, pięciominutowego wystąpienia. Jeżeli 

nie usłyszę sprzeciwu, uznam że Rada wprowadziła takie ograniczenie. 

Sprzeciwu nie słyszę. Otwieram dyskusję nad wykonaniem budżetu Miasta 

Kielce za 2011 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji 

i wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 

Do pkt. 15.1 
 

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Kozak 
Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Kolejny raz w tej kadencji samorządu stajemy przed niezwykle ważnym 

zadaniem. Jest nim ocena wykonania uchwały budżetowej za rok ubiegły. 

W dniu dzisiejszym podejmiemy wspólnie decyzję w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Miasta za rok 

2011. 

Tak jak podczas sesji absolutoryjnej w roku ubiegłym - również dziś uważam, 

że oceniając wykonanie Budżetu Miasta przez Prezydenta Wojciech 

Lubawskiego oceniamy w dużej mierze także naszą wspólną pracę. Przecież to 

Radni pracują nad Budżetem w poszczególnych komisjach a także podczas Sesji 

Rady Miasta. To Rada Miasta większością głosów decyduje czy konkretne 

zmiany dokonują się lub nie w uchwałach budżetowych. 

Wspólnie ocenić musimy czy rok ubiegły był okresem rozwoju czy może 

rokiem stagnacji i mówiąc kolokwialnie swoistym krokiem w tył? 

Odpowiedzmy sobie wspólnie na pytanie - czy potrafiliśmy wspólnie we 

właściwy sposób wykorzystać środki wewnętrzne i zewnętrzne? Wykorzystać 
dla jeszcze szybszego rozwoju naszego Miasta. 

Szanowni Państwo! 
W dniu dzisiejszym wspólnie oceniamy wyniki finansowe Budżetu Miasta za 

rok ubiegły. Dokumenty, które analizowaliśmy, a więc min. Sprawozdanie 

finansowe Miasta Kielce za rok 2011 oraz Opinia Niezależnego Biegłego 

Rewidenta dla Rady Miasta Kielce są jednoznaczne. Uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

Miasta Kielce za 2011 rok jest pozytywna. Także opinia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Kielce o wykonaniu Budżetu Miasta Kielce za rok 2011 jest 

pozytywna. Pozytywna aczkolwiek wskazująca także na szereg negatywów. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale stwierdza, iż przedłożone 

sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno-prawne wynikające 

z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu zostało sporządzone 

przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia. 

Przejdźmy do liczb bo te nas w dniu dzisiejszym powinny interesować 
w znaczący sposób. Plan wydatków budżetowych wykonano w 94,9% 

w stosunku do wydatków planowanych. Realizacja planowanych wydatków 

majątkowych wyniosła 90,6%, a wydatków bieżących 96,8%. Wydatki 

budżetowe zostały wykonane w kwocie 1.130 mln zł. Jest to mimo wszystko 

poziom dużo wyższy niż w latach ubiegłych. 

Warto podkreślić, iż polepszyła się struktura wydatków bieżących. Udział 

wydatków bieżących zmniejszył się z poziomu 77% do 71%. Wydatki bieżące 

zostały w całości sfinansowane z dochodów bieżących. 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w kwocie 96 mln zł w tym 

84,6 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. Zmniejszyły się z poziomu 

68,6 min zł do 67,7 mln zł wpływy z podatku od nieruchomości - mimo 

niezmiennych stawek podatku od nieruchomości. 

Nieznaczny wzrost nastąpił w pozycji dochody z tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych - wpływy rzędu 11 mln zł (w roku poprzednim 10,7 mln zł). 

W roku 2011 znacząco wzrosły wpływy z podatku dochodowego – budżet został 

zasilony kwotą 205 mln złotych w stosunku do kwoty 190,7 mln zł w roku 2010. 

Alarmujący jednakże powinien być spadek dochodów z podatku dochodowego 

od osób prawnych. Wpływy w kwocie 13,8 mln zł w stosunku do 14,8 mln zł 

w roku 2010. Świadczy to niewątpliwie o pogarszającej się kondycji naszych 

lokalnych przedsiębiorców - zwraca na to uwagę Komisja Rewizyjna Rady 

Miasta. 

Kolejnym niepokojącym sygnałem jest wzrost zaległości budżetowych. Na 

koniec roku 2011 zaległości te wynosiły już 49 mln zł w stosunku do 41 mln 

złotych na koniec roku 2010. Wspomniana przeze mnie Komisja Rewizyjna 

wskazuje na spadek skuteczności windykacji przez Miejski Zarząd Budynków 

zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz powierzchni reklamowych. 

Wzrosła natomiast i to dość znacznie skuteczność windykacji podatków i opłat 

lokalnych. Zaległości na koniec roku 2011 wynosiły 9,5 mln złotych - od kilku 

lat zauważamy zmniejszenie zaległości w tej pozycji. 

Bardzo duży wzrost nastąpił w tytule - Dochody majątkowe. Wyniosły one 

196 mln zł w stosunku do 122,5 mln złotych na koniec roku poprzedniego. Tak 

znaczący wzrost wynika głównie z tytułu płatności z budżetu unijnego. 

Dosyć znaczące różnice zauważamy w kwotach planowanych i wykonanych 

wydatków majątkowych. Plan został wykonany w 90,6% w kwocie 326 mln zł 

w stosunku do 360 mln zł planowanych po zmianach w trakcie roku 

budżetowego. 

Pierwotnie planowana kwota wynosiła 420 mln złotych. Największe kwoty 

zostały przeznaczone na transport i łączność - 160,5 mln zł. Niepokojący jest 

fakt, iż występują dość znaczące opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych 

na które pierwotnie planowano 253 mln zł. 
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Inwestycje roczne zostały wykonane w kwocie 52 mln zł co stanowi 92% planu. 

Pozytywnie należy ocenić fakt kontynuacji planów dotyczących budowy 

i modernizacji chodników oraz parkingów. Nie są to kwoty znaczące - 1,7 mln 

zł, nie mniej jednak inicjatywy są godne podkreślenia. 

Szczególnie pozytywnie oceniamy inwestycje w infrastrukturę Kieleckiego 

Parku Technologicznego. Kwota 43 mln złotych w 2011 roku - pochodząca 

w dużej mierze ze środków zewnętrznych już zaczyna procentować znaczącym 

wzrostem zainteresowania naszym Miastem ze strony inwestorów. W naszej 

ocenie dzięki działalności KPT w Kielcach już niebawem spadek bezrobocia 

może być zauważalny. Naszemu Miastu potrzebne są nie tylko kolejne galerie 

handlowe lecz przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne z prawdziwego 

zdarzenia i nowoczesne spółki z różnych branż. A takie właśnie powstają 
i powinny powstawać na terenach Parku Technologicznego. Jest to szansa także 

dla wielu młodych kielczan, których powinniśmy zachęcić do pozostania 

w naszym pięknym mieście oraz do powrotu do Kielc po zakończeniu edukacji 

na prestiżowych uczelniach krajowych i zagranicznych. 

Kolejną bardzo zasadną inwestycją jest budowa pięknego Centrum Geoedukacji. 

Inwestycja na którą wydatkowano w roku ubiegłym 23,9 mln złotych ma szansę 
stać się jedną ze sztandarowych w naszym Mieście. Wymaga jednak wg nas 

nieco większej promocji oraz wybudowania drogi dojazdowej – zwracaliśmy 

uwagę na ten fakt w ostatnim czasie. Dbajmy o nasze srebra, a takim 

niewątpliwie jest Centrum Geoedukacji wraz z cudownym Rezerwatem 

Wietrznia. 

Mimo problemów z wykonawcą pozytywnie oceniamy fakt ukończenia budowy 

żłobka i przedszkola „Piekoszowska II”. Obiekt bardzo ładny, funkcjonalny 

i niezwykle potrzebny w tamtej części Miasta. Kwota wydatkowana w roku 

ubiegłym - 5,7 mln zł. 

W roku ubiegłym w naszej ocenie zbyt mało inwestowano w infrastrukturę 
sportową ale zauważamy pewną pozytywną zmianę już w roku bieżącym. 

Wsłuchując się w głosy kielczan oczekujemy wzrostu inwestycji w tzw. 

peryferyjnych dzielnicach Miasta. Mieszkańcy tych dzielnic od lat czekają 
zarówno na większe inwestycje jak chociażby budowę szkół, przedszkoli i boisk 

sportowych ale także mniejsze by wspomnieć tylko budowę i modernizację dróg 

oraz chodników. 

Wracając do kwestii typowo budżetowych z punktu widzenia finansów - 

zauważyć należy bardzo duży wzrost w pozycji Wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego. Planowana kwota 6,5 mln złotych w trakcie roku 

budżetowego wzrosła aż do 22,8 mln złotych. Do wydatków doliczyć należy 

także aport w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 6,2 mln złotych, 
który został wniesiony do spółki Yu Long Construction. Kwoty znaczące 

a w naszej ocenie wymieniona spółka źle wypełniła postanowienia swojego 

statutu i zamierzonych celów. 
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Wg nas władze Miasta powinny dołożyć wszelkich starań celem znalezienia 

poważnego inwestora lub sponsora strategicznego dla spółki Korona S.A. 

Objęcie udziałów w tej spółce w roku 2011 kosztowało Budżet Miasta 10,8 mln 

złotych. Klub jest i zawsze będzie ściśle związany z naszym Miastem. Jesteśmy 

o tym przekonani. Doskonale także promuje Kielce. Ale być może powinniśmy 

teraz właśnie wykorzystać fakt organizacji przez nasz kraj Mistrzostw Europy 

w piłce nożnej EURO 2012 celem bardziej intensywnych działań zmierzających 

do pozyskania poważnego inwestora. Być może dzięki temu Korona będzie za 

jakiś czas grać regularnie w europejskich pucharach czego sobie zapewne 

wszyscy życzymy. 

Obserwując to co się dzieje na naszych oczach podczas EURO 2012 można 

śmiało stwierdzić, że promocja poprzez sport może być korzystna także dla 

naszego Miasta. Należy jednak to robić bardzo umiejętnie. 

Z ubolewaniem stwierdzamy, ze wciąż zbyt małe środki przeznaczane są na 

budownictwo socjalne i komunalne. Potrzeby są ogromne, a temat w zasadzie 

nie istnieje. 

Udziały w spółce Szpital Kielecki sprzedano za 10 mln zł ale jednocześnie saldo 

środków finansowych na koncie Szpitala wynosiło około 6 mln zł.  

Warto wspomnieć o kilku instytucjach kultury, które są lub mają szansę 
w znaczący sposób stać się poważnymi instytucjami na kulturalnej mapie nie 

tylko naszego Miasta ale także kraju. 

Na początek Wzgórze Zamkowe, które już w dniu jutrzejszym zostanie 

oficjalnie otwarte. Większość dotacji celowej z kwoty 8,3 mln złotych zasiliła 

budowę wymienionej jednostki, która niewątpliwie może stać się bardzo 

poważną instytucją chętnie odwiedzaną nie tylko przez kielczan, a więc 

naturalnie doskonale promującą nasze Miasto. 

Kieleckie Centrum Kultury otrzymało w roku ubiegłym kwotę 4,3 mln zł. Nie 

sposób nie wspomnieć o doskonałych imprezach, które organizuje KCK a więc 

przede wszystkim Międzynarodowy Konkurs „OFF FASHION” i Festiwal 

Filmów Dokumentalnych „NURT”. 

Bardzo aktywnie wg nas działają także takie instytucje jak: Muzeum Historii 

Kielc (dotacja - 1,3 mln zł), Dom Środowisk Twórczych - 2 mln zł, Teatr Lalki 

i Aktora „Kubuś” - 2,3 mln zł oraz Dom Kultury „Zameczek” - dotacja 

w kwocie 2,1 mln zł. 
W naszej ocenie nieco niewykorzystany jest duży potencjał Muzeum Zabawy 

i Zabawek (dotacja w roku 2011 - 1,4 mln złotych). 
Z punktu widzenia wydatków budżetowych należy odnotować wskazany przez 

Komisję Rewizyjną duży wzrost dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych. Kwota udzielonych dotacji w roku ubiegłym to 39,8 mln zł 
podczas gdy w roku 2010 była to kwota rzędu 33,7 mln złotych. 
Podsumowując analizy budżetowe - rok ubiegły zamknięty został deficytem 

w wysokości ponad 99 mln złotych. Dług Miasta od lat zwiększa się, na koniec 

roku 2011 wynosi 386 mln złotych co stanowi 37,5% w stosunku do dochodów 
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wykonanych, nie przekracza więc granicy określonej w wysokości 60% 

w artykule 170 ustawy z dnia 30.czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 

stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym 

z uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta w zasadzie nie 

stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. 

Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 254 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych. 

Radni Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” uważają, iż kwestia udzielenia 

absolutorium z wykonania Budżetu przez Prezydenta Miasta powinna mieć 
charakter merytoryczny. Dlatego też Radni Klubu Radnych „Prawo 

i Sprawiedliwość” zagłosują za udzieleniem Prezydentowi Miasta Kielce Panu 

Wojciechowi Lubawskiemu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Miasta 

Kielce za rok 2011. 

 

Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej RP Jarosław Machnicki 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Przybyli Goście,  
Mieszkańcy Kielc! 
Jak co roku przychodzi nam na sesji absolutoryjnej kolegialnie oceniać 
wykonanie budżetu Miasta Kielce za poprzedni rok. Budżet roku 2011, który już 
w fazie planowania był budżetem rekordowym i budził duże nadzieje oraz 

oczekiwania określaliśmy jako ambitny i proinwestycyjny. Wykonanie takiego 

powierzyliśmy Panu Prezydentowi do realizacji. Dzisiaj oceniamy jak Pan 

Prezydent poradził sobie z tym wielkim i odpowiedzialnym wyzwaniem - 

zadaniem. 

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta 

Kielce, chciałem odnieść się do zagadnień związanych z wykonaniem budżetu 

za rok poprzedni. 

Przystępując do dyskusji absolutoryjnej, należy uzyskać odpowiedź na 

następujące pytania: 

− Jak wygląda stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych do ich 

realizacji? 

− Jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem? 

− Czy winą za powstałe rozbieżności można obciążyć Prezydenta Miasta? 

Po wysłuchaniu i zapoznaniu się z: 

− Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok, 

− Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o Sprawozdaniu Finansowym Miasta Kielce za 2011 rok, 

− Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 

2011 roku, 

− Opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce i jej Wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania 

budżetu Miasta Kielce za 2011 
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− Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Kielce z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce za 

2011 rok  

stwierdzam, że opinia i ocena Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP jest 

w ogromnej większości tożsama z w/w sprawozdaniami i opiniami. 

Panie Prezydencie 
Zwracając staranną uwagę na informacje i wnioski zawarte w wymienianych 

wcześniej dokumentach, pragniemy stwierdzić, że mamy szereg uwag, które 

pokrywają się w większości z tymi - wykazanymi głównie w Opinii Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kielce i wystąpieniu mojego poprzednika. 

Planowane w uchwale z 30 grudnia 2010 roku dochody zostały zrealizowane 

w kwocie l.030 mln zł i były o ponad 12 % wyższe od zrealizowanych 

dochodów w roku poprzednim. Jest to głównie zasługą płatności w ramach 

budżetu środków europejskich. 

Nasze główne zastrzeżenia budzą jednak: 

− wzrost zaległości budżetowych liczony, na koniec 2011 r., na kwotę ponad 

49 min zł. 

− wniesienie aportem działki o pow. 2 8730 ha położonej przy ulicy 

Szajnowicza w Kielcach do spółki Yu Long Construction. Wartość aportu 

wyceniono na 6 193 040 zł. – W tym miejscu proszę o odpowiedź na pytanie: 

Czy przez wspólnika zostało dopełnione, kiedy i w jakiej wysokości 

podniesienie wartości udziałów? 

− zaplanowane w budżecie wpływy ze zbycia akcji klubu sportowego 

KORONA SA. Nie zostały osiągnięte i skutkowało objęciem nowych akcji 

w spółce KORONA SA za rekordową jak do tej pory kwotę 10,8 mln zł. 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi blisko 35 min zł. 

− kolejny rok z rzędu nie został zrealizowany plan wydatków budżetowych. 

Zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 95% tj. w kwocie 

l.130 mln zł. Trzeba uczciwie przyznać, że jest to poziom zdecydowanie 

wyższy niż w latach poprzednich, - 44,4% wydatków bieżących stanowią 
wynagrodzenia i pochodne i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły 

o ponad 5 % (tu dezaprobatę społeczną, w trudnej sytuacji finansowej miasta, 

budziły wysokie premie uznaniowe wypłacone w spółkach miejskich, 

jednostkach i zakładach budżetowych, 

− słabą stroną w działaniu Miasta jest promocja. Jak stwierdza Komisja 

Rewizyjna: „Część wydatków na promocję jest niecelowych i nie przynosi 

zakładanych efektów promocyjnych.” Dalej „podziela stanowisko 

Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach dotyczące negatywnej 

oceny działań promocyjnych Miasta Kielce, zawarte w protokole NIK z dnia 

30.XI. 2011”, 
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− plan wydatków majątkowych określony w uchwale budżetowej na 2011 r. 

ambitnie na kwotę 420 mln zł został zmniejszony w trakcie roku do kwoty 

360 min zł (i zrealizowany zaledwie w 90,6%). 

− opóźnienia w realizacji wydatków na inwestycje drogowe. Opóźnia się 
budowa węzła „Żelazna, l Maja, Zagnańska” i węzła „Żytnia”, 

− objęcie nowych akcji spółki Port lotniczy Kielce SA za kwotę 2 mln zł. oraz 

brak wyraźnych efektów przybliżających nas do realizacji od lat planowanej 

inwestycji. 

− wskaźnik zadłużenia zwiększył się w stosunku do roku 2010 o ponad 10%, 

do 37,5 % na koniec 2011 r. a wskaźnik obsługi zadłużenia zwiększył się do 

9,6 % na koniec 2011 r. 

− liczba oddawanych i pozyskiwanych mieszkań komunalnych i socjalnych 

(uległa, w naszej ocenie, załamaniu), 

− złe kalkulacje i konieczność dopłat do szeregu inwestycji. 

Nasze inne, liczne wątpliwości, mające kontekst budżetowy, wyrażaliśmy na 

wszystkich sesjach w poprzednim roku. Były to sprawy duże i małe, ale jakże 

istotne dla naszej lokalnej wspólnoty. 

I na zakończenie kilka myśli wybiegających w przyszłość: 
− Czy Miasto ma przygotowane lub przygotowuje projekty pod nową 

perspektywę. W nowej perspektywie dodatkowo punktowane będą projekty 

na wysokim studium przygotowania. W nowej perspektywie w programach 

krajowych mają być oddzielone osie priorytetowe dedykowane miastom 

wojewódzkim, wiec przygotowanie takich projektów jest bardzo istotne. 

− Czy Pan Prezydent zadba o płynność finansową Miasta w nowej 

perspektywie, kiedy znaczne środki (w tym w programach regionalnych) 

poświęcone będą miastom wojewódzkim. We wcześniejszych wystąpieniach 

Pan Prezydent oświadczał, że nie interesuje go kolejna perspektywa, bo 

w nią nie wierzy, a Miasto i tak nie będzie miało środków na wkład własny. 

Może warto już dziś pomyśleć gdzie znaleźć konieczne środki. 

Reasumując, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta 

Kielce nie będzie przeciwny udzieleniu panu Prezydentowi absolutorium. 

 

Przewodnicząca Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Alicja Obara 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado! 
Dzisiejsza sesja jest sesją szczególną, ponieważ jest to pierwsza sesja absolutoryjna 

tej kadencji, w której Radni dokonają oceny budżetu, który współtworzyli w 

całości i nadzorowali realizację tego budżetu w roku ubiegłym. 

Pozwolicie Państwo, że po wysłuchaniu sprawozdania z realizacji Budżetu Miasta 

za rok 2011, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej jak 

i opinii przedmówców nie będę przytaczała po raz kolejny liczb 

charakteryzujących budżet 2011 roku lecz odniosę się do wybranych, negatywnych 

i pozytywnych, naszym zdaniem, działań finansowych. 
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Największe obawy, jak każdego roku, budzi zła sytuacja mieszkalnictwa 

komunalnego i socjalnego. Jak ocenić rok, w którym nie oddaje się w Mieście 

żadnego mieszkania w użytkowanie, podczas gdy czeka na to 1200 mieszkańców? 

Dla tych ludzi to rok stracony. Każdego roku ta sytuacja nie tylko powtarza się - 
każdy kolejny rok dla mieszkalnictwa komunalnego jest coraz tragiczniejszy. A rok 

temu wydawało się, że nie może być już gorzej. Tę złą sytuację ratuje jedynie 

budowa 17 mieszkań dla starszych potrzebujących pomocy ludzi. Z uwagi jednak 

na to, iż oddano je już w obecnym roku, nie poprawiają smutnej statystyki roku 

2011. 

Ogromny niepokój budzi również, zła ściągalność czynszów od lokatorów 

mieszkań komunalnych i socjalnych. W 2010 roku była to 19 milionowa dziura 

w kieleckim budżecie. Zwracaliśmy na to uwagę podczas zeszłorocznej sesji 

absolutoryjnej. Jaki jest efekt? Jest niewątpliwie - w tym roku to już 21 milionów 

zaległości. Oczekujemy podjęcia w tej sprawie zdecydowanych działań! Za taką 
kwotę zaległości, można by polepszyć sytuację mieszkaniową wielu oczekujących 

na pomoc rodzin. 

Panie Prezydencie, wierzymy w to, iż odbędzie się poważna debata na temat 

problemu mieszkalnictwa w Kielcach. Wnioskowała o taką dyskusję Radna Klubu 

SLD Joanna Grzela. Liczymy na to, iż na problem mieszkalnictwa w Kielcach 

znajdziemy wspólnie jakiś złoty środek. 

Nasze kolejne zaniepokojenie, budzi fakt zmniejszenia wydatków na wieloletnie 

inwestycje drogowe. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji współfinansowanych 

środkami UE. Opóźnia się - budowa węzła drogowego Żelazna, l Maja, Zagnańska 

ale także węzła „Żytnia”. Ta sytuacja powoduje, że Kielce są i jeszcze długo będą 
Miastem zablokowanym dla ruchu kołowego. Tę złą sytuację pogłębia 

niezrozumiały dla nas fakt niemożności przejazdu przez ulicę Paderewskiego. 

Obawiamy się, iż z chwilą rozpoczęcia remontu ulicy Czarnowskiej i kilku innych 

ulic w tym obszarze - będziemy świadkami totalnego paraliżu Miasta. 

Rok 2011 to zastój inwestycyjny w zakresie infrastruktury oświatowej. Kilka lat 

temu zakładaliśmy iż uda nam się krok po kroku wyremontować całą bazę 
oświatową w Kielcach. Nie wiem czy to kroki stawiamy coraz mniejsze, czy to 

marzenia legły w gruzach. 

Kolejny problem budżetowy przysparza nam każdego roku spółka Korona SA. 

Czy aby na pewno stać nas na wyłączne utrzymywanie tego klubu piłkarskiego? 

Zdaniem kielczan nie. Nie w 100%. Chcielibyśmy jasno wiedzieć co dalej? 

Liczymy na to, iż znajdzie Pan wreszcie Panie Prezydencie wyjście z tej budzącej 

zbyt dużo emocji i niezręcznej sytuacji i nie będzie po raz kolejny stawiał nas przed 

tak trudnymi wyborami, zwłaszcza, że w Kielcach są inne, mające wysokie 

osiągnięcia kluby sportowe, które przy okazji przekazywania kolejnych pieniędzy 

Klubowi Korona Kielce czują się i słusznie, niedoceniane.  

Błędem i niegospodarnością okazało się wniesienie aportem miejskiej działki do 

spółki Yu Long Construction. Poparliśmy projekt tej uchwały i dziś odczuwamy 

dyskomfort, gdyż nie zostaliśmy przed podejmowaniem uchwały poinformowani 

o negatywnej opinii pokontrolnej Delegatury NIK w Kielcach. 
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Liczymy na to iż tego typu błędy nie będą powielane w przyszłości. Po raz kolejny 

apelujemy do Pana Panie Prezydencie o przemyślenie utworzenia w Urzędzie 

Miasta jednostki zajmującej się wyłącznie sprawami promocji Miasta, która 

odpowiadałaby za tworzenie i nadzorowałaby realizację strategii promocyjnej 

Miasta, przygotowywał budżet dla zadań promocyjnych i odpowiadała za jego 

realizację. 
Po dokładnej analizie wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

jak i Komisji Rewizyjnej na pozytywną naszym zdaniem ocenę realizacji budżetu 

2011 roku zasługują: 
− znaczne zwiększenie dochodów majątkowych, poprzez między innymi 

pozyskanie płatności z budżetu UE wzrost wpływów z podatków od osób 

fizycznych. 

− dosyć powolna lecz sukcesywna budowa i modernizacja chodników i miejsc 

parkingowych 

− kontynuacja rewitalizacji centrum Miasta sporządzanie w dobrym tempie 

planów zagospodarowania przestrzennego wielu rejonów Miasta 

− dobra kondycja miejskich instytucji kultury, mimo niewielkiego tylko 

zwiększenia dotacji na ich funkcjonowanie 

− niewątpliwy sukces to budowa infrastruktury Kieleckiego Parku 

Technologicznego - w większości finansowanego z pozyskanych środków 

UE Liczymy na to iż z chwilą pozyskania, jak Pan zapowiadał, 

zagranicznych inwestorów, znajdzie w nim miejsce pracy wielu kielczan. 

− strzałem w dziesiątkę, była budowa oddanego w bieżącym roku Centrum 

Geoedukacji. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce przyciągające do Kielc 

wielu turystów i promujące nasze miasto poza granicami naszego regionu. 

Panie Prezydencie pomimo wielu uwag, wyrażonych powyżej, Klub Radnych 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Miasta 

Kielce za 2011 r i udzieli Panu absolutorium. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Włodzimierz Wielgus 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, a przede wszystkim 

Panie Prezydencie, bo to do Pana będę się zwracał w swoim wystąpieniu. 

Dzisiaj będziemy głosować nad udzieleniem Panu absolutorium. Absolutorium 

czyli wg definicji, wyrażenie pozytywnej oceny działalności finansowej organu 

wykonawczego w określonym czasie w tym wypadku w roku 2011. I gdyby 

tylko tak czytać powyższą definicję to należy się Panu laurka. 30 grudnia 2010 

roku, kiedy to uchwalaliśmy budżet na rok 2011 mówił Pan, że jest to drugi rok 

konsumpcji środków unijnych i traktujemy to jako priorytet. Że celem numer l 

jest jak największa absorpcja tych środków, że potrzeba do tego odwagi ale że 

jest to budżet odpowiedzialny. Powiedział Pan, że jest kryzys i jest to 

najtrudniejszy budżet jaki przyszło Panu realizować. I udało się Panu. Jeden 

przykład - dochody były wyższe o 12 % przede wszystkim dzięki płatnościom 

w ramach budżetu Unii Europejskiej tj. 141 mln pln. Gratuluję, udało się Panu. 
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Martwić może oczywiście spadek wpływów z podatku od osób prawnych, co jak 

słusznie zauważyła Komisja Rewizyjna świadczy to o słabszej kondycji 

kieleckich przedsiębiorców ale to już nie do końca zależy od Pana. I w zasadzie 

na tym mógłbym zakończyć swoje wystąpienie ale dla mnie i zapewne dla 

większości, może nawet wszystkich Radnych pojęcie absolutorium jest znacznie 

szersze. Jest to ocena nie tylko wyników finansowych ale całej Pana działalności 

w roku 2011. I tu niestety pewien, niesmak, pozostał. Panie Prezydencie za 

uchwałą budżetową na rok 2011 głosowali wszyscy obecni wtedy na sesji 

Radni. Gdyby Pan sięgnął do protokołu z tego posiedzenia to zobaczyłby Pan, 

że w zasadzie wszyscy Radni bardzo dobrze go ocenili, ba były wypowiedzi i to 

nie z Pana Klubu, które deklarowały wspieranie Pana w jego realizacji. Co więc 

się stało w ciągu tego roku. Co spowodowało, że część Radnych zastanawia się 
czy zagłosować za absolutorium. Wiele przykrych chwil i sytuacji było 

w ubiegłym roku zarówno dla Pana jak i dla Radnych. Każdy menedżer, a Pan 

jest takim menedżerem Miasta Kielce po tylu latach zarządzania tak naprawdę 
przestaje słuchać co się do niego mówi i myśli, że jest nieomylny. Ale nie to jest 

najważniejsze. Nawet nie jest najważniejsze to, że wielokrotnie po 

głosowaniach, które poszły nie po Pana myśli obraził Pan Radnych. 

Najważniejsze jest to, że kilkakrotnie zaufaliśmy Panu, a Pan nie dotrzymał 

danego wcześniej słowa. Mogę tu podać przykłady Szpitala Kieleckiego, kiedy 

mówiono nam, że uchwała o sprzedaży jest tylko kierunkową. Spółki You Long 

Construction, kiedy Radni w dobrej wierze głosowali za przekazaniem działki, 

nie wiedząc, że jest negatywny protokół NIK, czy też dofinansowanie Korony, 

kiedy wcześniej deklarował Pan, że w roku 2011 nie będzie więcej niż 4 mln 

PLN. Nigdy nie przyszedł Pan np. do naszego Klubu i nie powiedział „Panowie 

pomyliłem się, potrzebujemy więcej pieniędzy na Koronę, bo jest to dobro tego 

Miasta”. 

Niestety niektóre te rzeczy przykryte są ciemną zasłoną i my nie mamy dostępu 

do tego co się dzieje w spółce Szpital Miejski, Koronie, You Long Construction. 

Dlatego też niech pan się nie dziwi, nie możemy sobie wyrobić rzetelnej opinii 

na temat tego, czy potrzeba dodatkowych inwestycji, czy potrzeba 

dofinansowania. W związku z tym, jak mamy głosować zgodnie z własnym 

sumieniem, za przekazaniem pieniędzy czy przekazaniem udziałów. Nie chcę 
dalej rozdrapywać ran, choć podobnych przykładów mógłbym wskazywać 
znacznie więcej. O ile z wykonania budżetu możemy być zadowoleni o tyle tego 

co się działo w ubiegłym roku w Radzie Miasta możemy się wstydzić, zarówno 

pan jak i my Radni i myślę, że wstydzą się za nas również kielczanie. Zmieńmy 

to Panie Prezydencie. Mamy jeszcze 2 lata kadencji. Kończąc, jeszcze raz 

gratuluję Panu wykonania budżetu, ale w imieniu Klubu PSL deklaruję dobrą 
wolę i apelujemy do pana o to samo, aby czasami słuchał pan głosów nas 

Radnych, które w naszym mniemaniu są również w interesie kielczan. Mając tę 
dobrą wolę, Klub Radnych PSL zagłosuje za udzieleniem absolutorium. 
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 
Witold Borowiec 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoko Rado, Szanowni Państwo. 

W dniu dzisiejszym Rada Naszego Miasta staje przed jednym z najważniejszych 

zadań własnych wynikającym z przepisów prawa. Jest to akt coroczny 

i jednorazowy, a jego uchwalenie jest swego rodzaju rozliczeniem i akceptacją 
dla działań Prezydenta z wykonania budżetu. 

Przedmiotem głosowania będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok dla Prezydenta Miasta Kielce 

Wojciecha Lubawskiego. 

W dniu dzisiejszym usłyszeliśmy już sporo liczb, procentów, wartości i słusznie, 

bo to debata absolutoryjna dotycząca budżetu 2011 roku. 

Tradycyjnie już służby finansowe przedstawiły nam wnikliwie i przejrzyście 

najważniejsze elementy tego budżetu w formie ciekawej prezentacji. 

W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 

zamierzam zatrzymać się na kilku wskaźnikach oraz dokonać ogólnej oceny 

założeń tego budżetu. 

Z analizy wynika, że utrzymują się one na dobrym poziomie, a na wyróżnienie 

zasługują między innymi: 

− wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w porównaniu do roku 

poprzedniego, 

− wskaźnik wydatków i dochodów majątkowych ogółem oraz wzrost 

wydatków majątkowych na jednego mieszkańca, świadczy to między innymi 

o realizacji wielu ważnych inwestycji unijnych w porównaniu z poprzednim 

rokiem, 

− wskaźnik wydatków bieżących (operacyjnych), utrzymujący się na 

porównywalnym poziomie dochodów bieżących, dzięki działaniom 

oszczędnościowym udało się prawie te wskaźniki zrównoważyć, 
− płynność finansowa dobra, a progi ostrożnościowe pod stałym bezpiecznym 

monitoringiem, dobra polityka finansowa Miasta, korzystne oprocentowanie 

kredytu w rachunku bieżącym oraz skonsolidowanie rachunku bankowego, 

który zapewnia lepszą płynność i niższe koszty obsługi bankowej. 

Na podkreślenie zasługują utrzymujące się na tym samym poziomie wydatki na 

wynagrodzenia. 

Główny kierunek założeń tego budżetu to maksymalne wykorzystanie środków 

unijnych w dostępny sposób. Przykładem tego jest stopień zawansowania 

unijnych inwestycji. W 2011 roku Miasto realizowało 84 projekty z udziałem 

środków zewnętrznych, o wartości od początku realizacji na koniec roku ponad 

956 mln, zł, a planowana wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych to 

ponad 570 milionów zł. Kwota refundacji na koniec roku wyniosła ponad 

214 mln. Wprawdzie zadłużenie Miasta nie jest małe, a w perspektywie 

czasowej będzie jeszcze większe, to jednak niezależny audytor firmy 

ratingowej, jak też współpracujące z Miastem banki pozytywnie oceniają 
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zdolność Kielc do obsługi zadłużenia w następnych latach, co było również 
podstawą dla audytora do podwyższenia oceny perspektywy finansowej naszego 

Miasta z negatywnej na stabilną. 
Dowodem na to jest ilość banków stających do przetargów oraz korzystne 

warunki kredytów, jakie się udaje Miastu osiągnąć w kolejnych przetargach 

w kredytowaniu deficytu, lub kredytów inwestycyjnych. 

Polityka efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi jest 

widoczna we wszystkich obszarach odpowiedzialności Miasta Realizację zadań 
pozytywnie oceniają współpracujące z Miastem banki. 

Wniosek o udzielenie samorządowego absolutorium został sformułowany 

i przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a wcześniej wraz 

z opinią został przyjęty w głosowaniu jawnym jednomyślnie przez Komisję 
Rewizyjną Rady Miasta. Przewodniczący przedstawił również dosyć 
szczegółową i bardzo rzetelną opinię z wykonania budżetu za 2011 rok. 

Wniosek ten został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, gdzie uzyskał 

pozytywną opinię. Z wniosków końcowych jednoznacznie wynika, że Prezydent 

w pełni zasługuje na udzielenie mu absolutorium za 2011 rok. 

Panie Prezydencie! 

Klub Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski będzie w całości 

głosował za udzieleniem Panu absolutorium z wykonania budżetu Naszego 

Miasta za 2011 rok. 

 

Do pkt. 15.2 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Nowak 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni 

Wiele już powiedziano na temat realizacji budżetu za 2011 rok. Ja chciałbym 

dodatkowo przytoczyć kilka danych, o których nie było wzmianki we 

wcześniejszych wypowiedziach. 14 marca 2012 roku Fitch Rating zmienił 

perspektywę ratingu Kielc z negatywnej na stabilną. Zmiana ta odzwierciedla to, 

że władze Kielc kontynuowały i będą kontynuować racjonalizację wydatków 

bieżących, która powinna przyczynić się do poprawy wyników operacyjnych, 

z nadwyżką operacyjną wynoszącą co najmniej 6% dochodów operacyjnych, co 

zapewni odpowiednie pokrycie obsługi długu. Odzwierciedla także poprawę 
zarządzania finansowego, która obejmuje ograniczenie tempa wzrostu 

wydatków operacyjnych oraz racjonalizację wydatków bieżących. Obecna 

polityka finansowa Miasta ma przyczynić się do poprawy wyników 

operacyjnych, co powinno zapewnić Kielcom bezpieczną obsługę długu. 

Dochody operacyjne Miasta w 2011 roku wzrosły o 4,8% i wyniosły 

833 miliony złotych. Wzrost ten wynika przede wszystkim z rosnących 

transferów bieżących oraz wyższych dochodów z podatków dochodowych. 

W 2011 roku wpływy z transferów bieżących, dotacji i subwencji wzrosły o 6% 

z 352 milionów złotych w 2010 roku do 371 milionów złotych i stanowiły 45% 
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dochodów operacyjnych ogółem. W transferach bieżących dominuje subwencja 

oświatowa, która stanowi około 63% transferów ogółem. Wzrost wpływów 

z tytułu transferów bieżących nie poprawia znacząco sytuacji finansowej Miasta, 

gdyż obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa i z unii europejskiej. 

Udział podatków dochodowych PIT i CIT w dochodach operacyjnych Kielc jest 

wysoki i wynosi 25%, co sprawia, że budżet Miasta jest narażony na zmiany 

koniunktury gospodarczej. Jednak pomimo negatywnych skutków spowolnienia 

gospodarczego oraz decyzji Rządu o obniżeniu stawek PIT od 2009 roku, 

dochody Kielc z PIT w 2011 roku wzrosły o 9%, ze 176 milionów złotych 

w 2010 roku do 191 milionów złotych w 2011.  

W 2011 roku dochody Miasta z podatku od nieruchomości stanowiły 10% 

dochodów operacyjnych i nie zmieniły się w porównaniu z rokiem 2010. Jest to 

kwota 85 milionów złotych. Stawki podatku od nieruchomości nie były 

podwyższone od 2009 roku. Gdyby w 2011 roku Miasto zastosowało 

maksymalne stawki tego podatku, to jego dochody mogłyby być wyższe 

o 9 milionów złotych, czyli o około 2,7% dochodów podatkowych. 

Wydatki operacyjne. W 2011 roku wydatki operacyjne Kielc wzrosły o 5,2%. 

W 2010 było to 5,9%, i wyniosły 791 milionów złotych, co oznacza, że drugi 

rok z rzędu wzrost wydatków operacyjnych był zbliżony do tempa wzrostu 

dochodów operacyjnych, podczas gdy w poprzednich latach wydatki operacyjne 

rosły znacznie szybciej. W 2008 roku wynosiły 17%, w 2009 – 16%. Dzięki 

działaniom władz Miasta na rzecz racjonalizacji wydatków podjętych w 2010 

i 2011 roku Kielcom udało się ograniczyć tempo wzrostu wydatków 

operacyjnych. Wzrost wydatków operacyjnych w 2011 roku wyniknął głównie 

z rosnących dotacji, który wyniósł 12%, wydatków na wynagrodzenie 

i pochodne oraz na zakup towarów i usług po 5%. W wydatkach operacyjnych 

Miasta dominowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 

około 46% wydatków ogółem. Wydatki na zakup dóbr i usług stanowiły około 

27% wydatków operacyjnych a z tytułu dotacji bieżących 10%. W podziale na 

działy największym elementem wydatków operacyjnych Kielc są wydatki na 

oświatę, które stanowią 39% wydatków operacyjnych ogółem. W 2011 roku 

wydatki w tym sektorze wyniosły 307 milionów złotych z czego 72% to wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne. Sposób wynagradzania nauczycieli określa karta 

nauczyciela. Karta nauczyciela zobowiązuje dodatkowo samorząd do 

utrzymania płac nauczycieli w każdej grupie zaszeregowania na poziomie nie 

niższym niż średni poziom, określony przez Rząd. Wymogi te powodują silny 

wpływ na budżet Miasta, ponieważ subwencja oświatowa rośnie wolniej, niż 
wynagrodzenia w oświacie.  

W 2011 roku wydatki na pomoc społeczną stanowiły 24% wydatków 

operacyjnych ogółem. Wydatki w tym dziale są kolejnym, niezmiennym 

elementem budżetu Miasta. W latach 2008 – 2011, wydatki Kielc na pomoc 

społeczną rosły o około 8% rocznie. 
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Wydatki w działach transport i łączność, administracja publiczna oraz 

gospodarka mieszkaniowa stanowią łącznie około 24% wydatków operacyjnych. 

W ostatnich latach płynność finansowa Kielc była dobra. Na koniec 2011 roku 

stan wolnych środków na rachunkach Miasta wyniósł 61 milionów złotych. 

Stany na rachunkach Kielc na koniec poszczególnych miesięcy w 2011 roku 

wynosił średnio powyżej 21 milionów złotych. W drugiej połowie 2011 roku 

Miasto regularnie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym. Wynikało to 

z przyjętej przez Miasto polityki, która zakłada finansowanie wydatków 

majątkowych w pierwszej kolejności kredytem w rachunku bieżącym, z uwagi 

na jego bardzo korzystne oprocentowanie, a dopiero później droższymi 

kredytami inwestycyjnymi. Ponadto Kielce korzystają ze skonsolidowanego 

rachunku bankowego, który zapewnia lepszą płynność oraz niższe koszty 

obsługi bankowej. 

Wszyscy jesteśmy świadomi w jakich trudnych warunkach aktualnie żyjemy. Ile 

trzeba niejednokrotnie determinacji i serca w celu zrealizowania postawionych 

sobie celów. Panie Prezydencie, pan te cele sobie postawił i sukcesywnie je 

realizuje. Kielce zmieniają swoje oblicze. Kielce pięknieją. O Kielcach w Polsce 

i na świecie mówi się coraz lepiej. Gratuluję dobrych wyników. Wiele miast 

może nam ich pozazdrościć. Wobec takich faktów, mogę na zakończenie 

powiedzieć jedno – będę głosował za udzieleniem panu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. 

Niejednokrotnie przy konstrukcji budżetu mówiliśmy, ja mówiłem, że nie ma 

dobrego budżetu. Chciałoby się jak najwięcej, chciałoby się uwzględnić 
w budżecie wszystkie inwestycje, wszystkie przedsięwzięcia. Jest to niemożliwe 

w żadnym kraju, w żadnym państwie, żadnym zarządzie czy samorządzie. Nie 

ma takiego absolutorium również, które by nie dawało pewnych podstaw do 

uwag czy wskazówek. Nie ma takiego absolutorium dla nikogo. Ja na przykład, 

bardzo ubolewam, i chyba wszyscy ubolewają, że pracownicy Urzędu Miasta 

nie otrzymali od kilku lat podwyżek płac. Nawet podwyżki inflacyjnej. Mimo 

to, tak dobrze wykonują zadania, a chciałoby się żeby oni lepiej zarabiali. Nawet 

gdyby dzisiaj, oddłużył Miasto jakimś nadzwyczajnym cudem 

i wystartowalibyśmy od zera, to nigdy by tych pieniędzy nie starczyło, żeby 

zaplanować to, co by się chciało zrobić, nawet w jakimś procentowym 

rozmiarze, który by dawał satysfakcję. Mimo wszystko, tylko człowiek źle 

myślący nie zauważy, że w Kielcach naprawdę robi się wiele dobrych, 

pożytecznych rzeczy. Każdemu można wszystko zarzucić, można każdemu 

doszyć łatkę, ale ja jestem przekonany, że za kilka lat Kielce będą pięknym, 

nowoczesnym Miastem, rozwijającym się. Można ubolewać nad bezrobociem, 

nad inwestycjami, nad budynkami komunalnymi czy socjalnymi. Do zrobienia 

jest wiele. Pytanie jest tylko – skąd na to wszystko wziąć? To jest sztuka 
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konstrukcji budżetu. Ta sztuka konstrukcji budżetu przekłada się później na 

absolutorium. Tak naprawdę wszyscy są za ten budżet odpowiedzialni, Radni, 

Prezydent, wszyscy urzędnicy i całe społeczeństwo, cała społeczność Kielc. Ja 

bardzo gratuluję wystąpienia wszystkim moim kolegom klubowym, ale 

gratuluję bardzo wystąpienia Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, za 

autentyczne, dobre, analityczne i merytoryczne wystąpienie. Poświęcił na to 

dużo pracy. Natomiast nie byłbym, sobą gdybym się nie odniósł do wstępu pana 

Stanisława. Powiem tak, artykuł dzisiejszy ma taki sam związek jak ja bym 

powiedział, że był napisany według WPPA – Wieloletni Plan Pisania 

Artykułów. To ma taki sam związek jak dzisiejsza pańska zapowiedź, że pan 

wystąpi z wnioskiem o zmniejszenie diet akurat na moje imieniny które są 
w niedzielę, na 66 lecie urodzin, na 40 lecie pracy w szpitalu i na imieniny Ali 

Obary, które są dzisiaj. Ja panu życzę zdrowia i może pan liczyć na moją dużą 
pomoc, jeśli panu jest potrzebna. Kończmy. Na ten temat będziemy mówić 
w innym miejscu i innym czasie. Na prośbę pana Przewodniczącego Rady 

chciałem złożyć pani Alicji życzenia od nas wszystkich, panów Prezydentów, 

mnie jako najstarszego Radnego. Życzę pani zdrowia pomyślności, braku 

nieprzewidzianych sytuacji w związku z pracą w Radzie. Myślę, że wszystko się 
dobrze ułoży. Żeby pani miała dużo wnuków, żeby za dwa lata wygrała pani 

wybory do Rady, a może i wyżej. Wszystkiego, co pani sobie życzy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Szanowni państwo, wiele słów padło na temat budżetu, tego że wszyscy za 

niego odpowiadamy. Ja tylko chciałabym, nie odnosząc się merytorycznie, bo 

wystąpienie naszego Przewodniczącego przekazało większość uwag 

merytorycznych do bieżącej sytuacji, jaka miała miejsce w roku budżetowym 

2011, chciałabym też przypomnieć, że z jednej strony owszem ten budżet jest 

przez nas uchwalany, jest przez nas głosowany, ja w swoim imieniu, jak i moich 

kolegów przypomnę, że nie raz zmiany, które były wprowadzone do budżetu nie 

były przez nas pozytywnie rozpatrywane. Chciałabym jedno, na jedno zwrócić 
uwagę, każda konstrukcja budżetu, a później, w ciągu roku jego zmiany, to 

przede wszystkim wynik polityki, którą kreuje Prezydent Miasta, jako władza 

wykonawcza w Mieście. Tu muszę powiedzieć, że z punktu widzenia 

technicznego owszem, oceniać wykonanie budżetu możemy pozytywnie, ale 

z punktu widzenia koncepcyjnego, zmian, które w tym budżecie narastają, słów 

i kreowania idei polityki jaką przedstawiał nam Prezydent Kielc, ta ocena już 
pozytywna być nie może. 

 

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski 
Panie Przewodniczący, panie i panowie Radni. 

Wysłuchałem z wielkim zainteresowaniem tych wystąpień. Chciałbym się 
usprawiedliwić z paru rzeczy, bo niektóre z nich mnie zaskoczyły. Kilku 

z państwa powiedziało, że problemem są znaczne opóźnienia drogowe. Ja nie 
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wiem o takich, nie wiem skąd państwo macie takie informacje. Branża drogowa 

generalnie przeżywa w tej chwili zapaść i rzeczywiście były problemy na obu 

największych budowach, ale z mojej wiedzy terminy oddania tych inwestycji 

zostały podtrzymane. To nie są znaczne opóźnienia. Jeżeli państwo coś więcej 

wiecie, to proszę się podzielić ze mną tą wiedzą, chętnie wysłucham. 

Właściwie co roku muszę się tłumaczyć z jednej rzeczy, która jest oczywista 

i państwo to wiecie, ale fajnie jest przyłożyć Prezydentowi za coś, co mu się nie 

należy: zaplanowane było 400 milionów a wykonał 300 milionów, przecież to 

jest skandal. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że żeby rozpocząć proces 

przetargowy, musimy umieścić w nim wartość kosztorysową. Jeżeli 

w kosztorysie mam 100 milionów a przetarg rozstrzygam za 60 milionów, to 

znaczy że jest fatalnie, źle bo 40 milionów jest niewykonane. To nie jest tak. 

Jeszcze raz się usprawiedliwię, chyba dziesiąty raz z rzędu, bo stawiane jest to 

jako zarzut. To tak nie jest. Oczywiście my to weryfikujemy w ciągu roku ale 

nie wszystko się da zweryfikować. Trzeba to głęboko przeanalizować jak to jest. 

Spadek udziału w dochodach z zysku od osób prawnych, to jest problem 

naszego kraju. To nie jest tylko problem nasz. Z wystąpień może wynikać, że 

w Kielcach bardzo się źle dzieje, bo mamy mniej od przedsiębiorstw. Proszę 
popatrzeć jak to jest w kraju, wtedy wyciągniemy wnioski. Myślę, że nie 

odbiegamy tu od średniej krajowej. 

Zwiększyły się zaległości budżetowe, pani Alicja proponowała zdecydowane 

działania. Musimy mieć świadomość, że społeczeństwo ubożeje. Społeczeństwo 

naszego kraju, nie tylko Kielc. Następuje rozwarstwienie i jest taka sytuacja, ja 

to wiem na co dzień bo ci ludzie przychodzą do mnie, nieraz z dziećmi, nieraz 

bez żadnych perspektyw i mówią: „Oni mnie chcą wyrzucić z mieszkania”. 

Tylko pani wie i wiemy wszyscy, że musimy dać zastępcze mieszkanie. Takich 

ludzi liczy się dzisiaj w setkach. To nie są jednostkowe rzeczy. Jakiekolwiek 

byśmy nie dali czynsz to nie ma znaczenia, oni nie zapłacą nic. Musimy sobie 

z tym jakoś poradzić. Nie wiem. Jeżeli wprowadzimy jakieś systemowe 

rozwiązanie, będziemy mieli wtedy jeszcze mniej tych pieniędzy, to jest 

oczywiste. Składam natomiast wielkie podziękowania Miejskiemu Zarządowi 

Budynków, bo robi bardzo dużo w tym zakresie. Moim zdaniem są nieraz zbyt 

rygorystyczni. Na szczęście ja nie mam tu nic do powiedzenia. To nie jest tak, 

że mogę zadzwonić do Aleksandra Słonia i powiedzieć: „Przestań i nie eksmituj 

bo ta pani jest biedna.”. To nie jest tak. Musimy mieć świadomość miejsca 

i czasu w którym jesteśmy bo tak to dzisiaj jest. Możemy oczywiście podjąć 
zdecydowane działania ale chyba to nie przyniesie efektu, a na pewno nie 

przyniesie więcej pieniędzy. Nie mam co do tego wątpliwości. Działania 

urzędników są zdecydowane i ja o tym wiem. 

Yu Long Construction. To nie jest chyba prawdą, albo ja coś znowu nie wiem, 

że nagle ukazał się protokół NIK-u, my go ukryliśmy, ja oszukałem państwa 

i namówiłem do tego, żeby wejść aportem. Wszelkie protokoły są jawne. Jeżeli 

protokół się ukarze i jest do dyspozycji to natychmiast gazety o tym piszą, my 
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zawieszamy w internecie. Proszę mi nie zarzucać, ze ja ukryłem protokół NIK-u 

przed tą decyzją. Pan Przewodniczący Platformy Obywatelskiej pytał czy 

zostało to wyrównane. Tak. Udziałowiec chiński wpłacił ponad sześć milionów 

i zrównoważył udziały. Te pieniądze są w spółce. W tej chwili bardzo poważnie 

traktujemy sprzedaż naszych udziałów. Z tego co wiem, jest decyzja o wycenie. 

Mam nadzieję, że ten proces skończy się. Moim zdaniem szkoda, ale taka jest 

państwa wola. Strona Chińska uważa, że zarzuty narażają również ich. Oni nie 

czują się winni. Może lepiej rzeczywiście się rozstać. 
Czy projektujemy nową perspektywę? Tak. Pracujemy nad tym mocno. Ja nie 

mówiłem że ja nie chcę, Mówiłem, że wątpię czy ona będzie. Jeżeli się 
sprawdzą czarne scenariusze, to pewnie będzie ciężko. Jeżeli one będą, to 

będziemy do tego przygotowani. Przypomnę, że głównym zadaniem Miasta 

w nowej perspektywie będzie rewitalizacja osiedli mieszkaniowych. Chcemy tu 

ratować przestrzeń osiedlową, czyli przede wszystkim budować parkingi, bo 

dzisiaj wszystko jest zastawione, chodniki, trawniki, place zabaw. Wszędzie 

stoją samochody. Jeżeli tego nie uratujemy, to wydamy wyrok. Same 

spółdzielnie mieszkaniowe nie dadzą sobie rady. Musimy pozyskać pieniądze. 

Pracujemy nad tym, pracujemy nad planami miejscowymi, nad znalezieniem 

takich miejsc. Jest jeszcze drugie zadanie, jestem po rozmowach z panem 

rektorem Politechniki, rozpoczynamy proces badania stanu technicznego 

obiektów, które były budowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

One były wybudowane na 50 lat. Naszym obowiązkiem jest stwierdzić, czy nie 

ma tam żadnego zagrożenia, co dalej robić z niektórymi obiektami, bo one już 
się cechują wyczerpaniem technicznym. Do tego są fachowcy i będą to badać. 
To będzie klucz. Rewitalizację centrum Miasta już zrobiliśmy, teraz trzeba 

pomyśleć o dużej części naszych mieszkańców, czyli o osiedlach 

mieszkaniowych i nad tym pracujemy. 

Budownictwo komunalne. Jest za mało czasu, żeby na ten temat dyskutować. 
Myślę, że to bardzo cenna inicjatywa, żebyśmy się spotkali i żebyśmy mogli na 

ten temat rozmawiać, dlatego że to nie jest takie proste. To nie jest tak, że my 

nie chcemy tego robić. Będzie debata, jesteśmy do niej przygotowani. Możemy 

wymienić poglądy i przyjąć jakiś program, który będziemy realizować. Musimy 

mieć świadomość co realizujemy, to jest najważniejsze. 

Pan Włodzimierz Wielgus zarzucił mi, że nie byłem w Klubie PSL. Ja byłem 

w każdym Klubie, który mnie zaprosił. Nawet moi koledzy z Porozumienia 

Samorządowego zapraszają mnie. Ja staram się być delikatny i nie burzyć 
porządku i nie mówić „ a może byście mnie wzięli do siebie”.  Zapewniam pana, 

że jeżeli taka będzie wola, to się zjawię w waszym Klubie i będziemy 

rozmawiać. Z każdego zaproszenia cieszyłem się i byłem obecny. Cieszy mnie 

pana deklaracja i świadomość, że dwa lata przed nami zostało. Z mojej strony 

jest gotowość. Być może nie jestem wymarzonym partnerem, mam pewnie 

jakieś wady, mam tego świadomość, żona mi czasem o tym mówi. Ale 

o wszystkim możemy mówić i daj Boże, żebyśmy następne dwa lata spędzili 
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w atmosferze koleżeństwa, partnerstwa i odpowiedzialności. Ode mnie i od 

państwa wymaga tego społeczeństwo, mieszkańcy Kielc. To jest oczywiste. 

Dziękuję za wystąpienia Komisji Rewizyjnej i szefów Klubów. Odebrałem to 

jako wystąpienia merytoryczne i to mnie cieszy. Dziękuję. 
 

Do pkt. 16.1 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 

2011. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 20 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 3 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Jerzy Pyrek 
Ja głosowałem „za” a system elektroniczny pokazał że byłem „przeciw”. Ja 

głosowałem za. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
W takim przypadki korygujemy ten wynik. Paluszek nie tak poszedł jak 

powinien. 

 

Wyniki głosowania uwzględniające korektę zgłoszoną przez Radnego Jerzego 

Pyrka: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 3 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXX/562/2012 z dnia 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2011. 

 

Do pkt. 16.2 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2011 r. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 4 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Jerzy Pyrek 
Po raz kolejny nastąpił taki sam błąd w głosowaniu. Ja głosowałem „za”. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Skorygujemy po raz kolejny wyniki głosowania. 

 

Wyniki głosowania uwzględniające korektę zgłoszoną przez Radnego Jerzego 

Pyrka: 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 4 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXX/563/2012 z dnia 2012 roku 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Miasta Kielce na 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Panie Prezydencie, Polacy z Winnicy, gdy byli w Kielcach ostatnio, zrobili 

fotografię różnych miejsc, które zrewitalizowano i ponieważ Rynek jest taką 
wizytówką 2011 roku, niech pan przyjmie od Rady za udzielone absolutorium 

obraz olejny wykonany przez jednego artystę z Polonii Winnickiej, który jechał 

przez 20 godzin, żeby na dzień dzisiejszy zdążyć. Miał niewiele czasu, żeby go 

namalować. 
(Przewodniczący wręczył obraz Prezydentowi) 

 

Do pkt. od 16.3 do 16.4 
 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak zarekomendowała następujące projekty 

uchwał: 

− zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018; (pkt. 16.3) 

− zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 

rok. (pkt. 16.4) 

 

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. (pkt 16.3) 

Za    – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXX/564/2012 z dnia 2012 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2012-2018. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2012 rok. 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXX/565/2012 z dnia 2012 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok. 

 

Do pkt. 17 
 

Interpelacje, załączone do protokołu, złożyli radni: 

1. Joanna Grzela; 
2. Oleg Magdziarz; 
3. Agata Wojda. 

 

Do pkt. 19 
 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 30 sesję Rady Miasta Kielce 

w dniu 21 czerwca 2012 roku. 

 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 
 

 


