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 Protokół Nr XXXVI/2012 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 8 listopada 2012 roku, w godz. 8.00-13.00, 

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

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 

 

Do  pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Otwieram XXXVI sesję Rady Miasta Kielce w dniu 8 listopada 2012 roku.     

Witam Panie i Panów Radnych, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta 

Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, a także kierowników wydziałów 

Urzędu Miasta oraz szefów jednostek organizacyjnych Miasta. W sposób 

szczególny witam serdecznie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego                         

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wraz z jej opiekunem Panem Markiem 

Przygodą. Serdecznie witam Panie i Panów dziennikarzy naszych lokalnych 

mediów oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji.  

Stwierdzam, że zostało osiągnięte quorum, tym samym stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji Rady Miasta Kielce 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, Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku 

obrad dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok. O wprowadzenie do 

porządku obrad dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 

2012-2018 oraz o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały                

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce. 

Czy są jakieś wnioski dotyczące dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę! 

Zatem przechodzimy do ustalenie tego porządku, zgodnie z wnioskiem Pana 

Prezydenta. 

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2012 rok. 
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Głosowanie: 

 

Za – 22 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak 

 

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 Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 21 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.  

 

III. Głosowanie wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały                     

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 21 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Kielce. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 19 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  
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Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.  

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach: 

4 października 2012r., 22 października 2012r., 30 października 2012r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kielce na temat analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za rok 2011. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Mieście Kielce za rok szkolny 2011/2012. 

 

8. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012-2018; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2012; 

5) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 

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

z siedzibą w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze 

spółki; 

6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków; 

8) w sprawie dokonania zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie  

w Kielcach; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w 

Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym w Kielcach, ul. Żniwna 4; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie 
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Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 

4; 

11) w sprawie zniesienia pomnika przyrody; 

12) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Związku 

Komunalnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

14) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Kielce (zdjęty z porządku obrad); 

15) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach urządzeń  

i obiektów wodno-kanalizacyjnych; 

16) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z 

nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku 

Technologicznego; 

17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „ KIELCE ZACHÓD – 

OBSZAR V.9.1 – BIAŁOGON – ul. Fabryczna, ul. Górników 

Staszicowskich” na obszarze Miasta Kielce; 

18) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w 

budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 3/5; 

19) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w 

budynku położonym  

w Kielcach przy ulicy Adama Mickiewicza 5; 

20) w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości gruntowych 

położonych w Kielcach przy ulicach: Zakładowej, Oskara Kolberga, 

Jagiellońskiej, Zagnańskiej i Miłej; 

21) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Górki gmina 

Kije; 

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy 1-go Maja 190; 

23) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Malachitowej; 

24) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Domki (dz. nr 95/4); 

25) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Piekoszowskiej (dz. nr 367/1, dz. nr 368/1); 

26) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 

Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 
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27) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

9. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego                 

o powołanie komisji doraźnej. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski.  

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do  pkt. 3 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie trzy protokoły z sesji Rady Miasta, które odbyły się              

w dniach: 4, 22 i 30 października 2012 roku. 

 

 

I. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która 

odbyła się w dniu 4 października 2012 roku. 

 

 

Głosowanie: 

 

Za – 19 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – 1  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła 

się w dniu 4 października 2012 roku. 

 

II. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która 

odbyła się w dniu 22 października 2012 roku. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 18 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – 1  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła 

się w dniu 22 października 2012 roku. 
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III. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która 

odbyła się w dniu 30 października 2012 roku: 

 

 

Głosowanie: 

 

Za – 20 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – 1 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła protokół z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła 

się w dniu 30 października 2012 roku. 

 

Do  pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje i komunikaty Przewodniczącego 

Rady Miasta Kielce. Ograniczę się tylko do informacji, że interpelacje miedzy 

sesjami złożyli Radni: 

- Joanna Grzela 

- Wiesław Koza 

- Dariusz Kozak  

- Joanna Winiarska 

 

Do  pkt. 5 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Ponieważ wpłynęły informacje z Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego, 

one w treści są podobne i jeśli chodzi o Pierwszy Urząd Skarbowy, Naczelnik 

Pierwszego Urzędu Skarbowego przekazuje informacje dot. analizy danych 

zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych na dzień 31 grudnia 

2011 roku. W tutejszym Urzędzie złożono 17 oświadczeń majątkowych 

Radnych Rady Miasta Kielce, i oświadczenie Przewodniczącego Rady Miasta           

i oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Kielce. Jedno oświadczenie 

majątkowe przesłano zgodnie z właściwością miejscową do Drugiego Urzędu 

Skarbowego, dotyczy to Pana Jana Gierady. Porównano złożone oświadczenia 

majątkowe z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz informacjami 

zarejestrowanymi w bazach danych tut. Urzędu, dotyczącymi zawartych 

transakcji. Jednocześnie nadmieniam, że w złożonych oświadczeniach 

majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Wymienione 

uchybienia, dotyczą Radnych: Jacka Nowaka, Władysława Burzawy i Wiesława 

Kozy. Jakie to są uchybienia? Każdy z zainteresowanych może sobie 

przeczytać, nie będziemy tego analizować. Jeśli chodzi o Drugi Urząd Skarbowy 
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to jest podobna sytuacja i tutaj uwagi do niektórych treści Urząd wniósł                   

w stosunku do Radnych: Witolda Borowca, Jarosława Karysia, Tadeusza 

Koziora i Jerzego Pyrka. Pozostali są rozgrzeszeni w całości, wszyscy razem, 

ponieważ te uchybienia nie stanowiły jakichś problemów z interpretacją                       

i z treścią, informuję, że  Urząd Skarbowy nie wszczął wobec tych osób żadnego 

postępowania. Jedna z nich złożyła już stosowne wyjaśnienia. Wiem, bo ja 

dostałem kopię. I tyle na temat informacji o oświadczeniach majątkowych 

Radnych za 2011 rok. Zamykam ten punkt, myślę, że do tego już wracać nie 

będę. 

 

Do  pkt.  6 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski. 

 

INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

( od 4 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r.) 

 

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

4 października  2012 r. wydałem: 

 

I. 49 zarządzeń dotyczących: 

 

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

–
Nr 408/2012, Nr 415/2012,  Nr 417/2012, Nr 421/2012

, 

2. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 rok  

–
 Nr 398/2012

,  

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów                         

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok –
 Nr 

397/2012,Nr 399/2012, Nr 409/2012, Nr 416/2012, Nr 418/2012, Nr 422/2012
,  

4. ustalenia zasad udostępniania obiektów Ogrodu Botanicznego                           

i Podziemnej Trasy Turystycznej w Jaskiniach Parku Kadzielnia                       

w Kielcach –
 Nr 419/2012

, 

5. utraty mocy zarządzenia  w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego 

zasobu Miasta Kielce lokalu przeznaczonego na wynajem  jako lokal 

rotacyjny –
 Nr 400/2012

 , 

6. powołania komisji: 
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a) egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego –
 Nr 405/2012

 , 

b) do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku 

ruchomego należących do Miasta Kielce – 
 Nr 411/2012

 , 

c) do ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo 

zarządzającym nie jest Gmina Kielce oraz określenia standardów tych 

obiektów – 
 Nr 420/2012

, 

7. zmiany zarządzeń w sprawie: 

a) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali 

przeznaczonych  na wynajem jako lokale socjalne – 
Nr 404/2012,

 

b) określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników                    

i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 

podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach – 
Nr 414/2012

, 

c) wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji 

kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum 

zakładowego w Urzędzie Miasta Kielce – 
Nr 423/2012

, 

d) zakwalifikowania składników majątku ruchomego należących do 

Gminy Kielce – 
Nr 438/2012

, 

8. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

współwłasność Gminy Kielce na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Kielcach, położonej w Kielcach przy 

ulicy: 

a) Jagiellońskiej – 
Nr 389/2012, Nr 390/2012, Nr 391/2012, Nr 396/2012, Nr 426/2012

, 

b) Hożej – 
Nr 392/2012, Nr 393/2012, Nr 394/2012

, 

c) Tytusa Chałubińskiego – 
Nr 395/2012

, 

d) Młodej – 
Nr 424/2012

, 

e) Piotrkowskiej – 
Nr 427/2012

, 

f) Piekoszowskiej– 
Nr 425/2012, Nr 428/2012

, 

g) Podklasztornej – 
Nr 429/2012

, 

h) Ignacego Paderewskiego – 
Nr 430/2012

, 

i) Galenowej, Kalcytowej, Kryształowej – 
Nr 431/2012

, 

j) Kryształowej – 
Nr 432/2012, Nr 434/2012

, 

k) Kalcytowej – 
Nr 433/2012

, 

l) Karczówkowskiej– 
Nr 435/2012

, 
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m) Chęcińskiej – 
Nr 436/2012, Nr 437/2012

, 

9. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej 8L                               

– 
Nr 407/2012

, 

10. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Ignacego Paderewskiego– 
Nr 401/2012

, 

b) Jerzego Szajnowicza Iwanowa – 
Nr 402/2012

, 

c) Lecha– 
Nr 403/2012

, 

d) Przelot– 
Nr 410/2012

, 

e) Południowej – 
Nr 413/2012

, 

oraz  Alei  Na Stadion– 
Nr 412/2012

, 

II. Wydałem 14 decyzji i 4 postanowienia w sprawie umorzenia, rozłożenia na 

raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 

budżetu Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 27 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Do  pkt. 7 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Przechodzimy zatem do następnego punktu. Informacja Prezydenta Miasta 

Kielce o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za rok szkolny 

2011/2012. Ta informacja wisiała od dłuższego czasu na stronach internetowych 

Rady Miasta, w związku z tym chciałem zadać pytanie: czy ktoś z Państwa ma 

jakieś uwagi lub też chce wyjaśnić treść, która została przekazana Radnym? Nie 

ma chętnych!  

 

Do  pkt. od  8.1   do 8.2  

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W pierwszej kolejności jestem 

zobowiązana Państwu przedstawić informację o tym, że mam w ręku 

stanowisko z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które się odbyło                       

6 listopada br. i wniosek ten dotyczy zmian w projekcie uchwały zmieniającej 

budżet Miasta Kielce na 2012 rok i jest związany z przeznaczeniem 25 000 zł, 

na promocję Miasta poprzez sport dla Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego 

tj. piłka ręczna kobiet. O kwotę tą miałaby być zgodnie z tym wnioskiem 

pomniejszona kwota, którą proponujemy przeznaczyć na promocję Miasta 

poprzez sport dla klubu Effectora. Informuję Państwa, że projekt, który za 

chwilę przedstawię wraz z autopoprawką, nie uwzględnia tej propozycji 

zawartej w  stanowisku Komisji Budżetu i Finansów. Proszę Państwa projekt 

uchwały proponuje zwiększenie planu dochodu budżetu o kwotę 536 539 zł. Na 
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kwotę tą składa się plan dochodów bieżących o kwotę 513 586 zł oraz zmiany 

planu dochodów majątkowych o kwotę 22 953 zł. Propozycje zawarte                        

w projekcie powodują zmniejszenie planu wydatków Miasta o kwotę 369 622 zł,               

i na kwotę tą składają się propozycje zwiększenia planu wydatków bieżących, 

łącznie o 2 790 999 zł, oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych                     

o kwotę 3 160 621 zł. Projekt zawiera w sobie również propozycję zmiany planu 

przychodów budżetu o kwotę 906 161 zł. Propozycje dokonania zmian                   

w programach i projektach rocznych realizowanych w roku 2012 ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej dokonuje zmian w zadaniach inwestycyjnych 

w 2012 roku oraz zmianach w limitach wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku. Wszystkie te zmiany    

są uzasadnione w dokumencie, który jest zawieszony na stronach internetowych 

dlatego proszę Państwa również o to, żeby przyjąć te proponowane zmiany                

w projekcie uchwały jak również propozycje zmian, które są zawarte                             

w autopoprawce do tego projektu budżetu, a one dokonują zmian również                

w planie wydatków inwestycyjnych rocznych, inwestycyjnych planie wydatków 

inwestycyjnych majątkowych w limitach na wieloletnie programy zawarte                 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. I może również od razu poproszę 

o uchwalenie zmian, które są zawarte w projekcie zmieniającym uchwałę                   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018 

wraz z autopoprawką. Zmiany, które proponujemy są konsekwencją tych 

wszystkich propozycji, które są zawarte w projekcie uchwały zmieniającej 

budżet Miasta w roku 2012 łącznie z autopoprawką. Bardzo proszę o przyjęcie 

proponowanych zmian. Dziękuję.   

  

Radny Rady Miasta Dariusz Kozak 

Chciałbym, aby Pani Skarbnik uzasadniła merytorycznie, dlaczego wniosek 

Komisji Budżetu i Finansów nie został uwzględniony? Wniosek, o którym Pani 

mówiła, czyli przesunięcie środków z Effectora na KSS. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Ja powiem tylko tyle, że ta merytoryczna ocena tego wniosku nie należy do 

Skarbnika Miasta, a zatem poproszę moich kolegów o wyjaśnienie tej zmiany. 

 

Zastępca Prezydent Miasta Andrzej Sygut 

Panie Radny! Decyzja dotycząca 300 000 zł, była pewnym zobowiązaniem                 

i ta kwota nie podlega dyskusji, więc z tego punktu widzenia, że tu 

zmniejszymy, a tam dodamy. Problem jest klubu KSS i chciałbym przedstawić 

Państwu sytuację w roku 2011 i 2012 aby Państwo mogli sobie wyrobić pogląd 

na całą tą kwestię. Otóż klub Vive, w ramach tego samego typu wsparcia 

otrzymał w 2011 roku, kwotę 1 570 000 zł, w roku 2012 otrzymał kwotę 

1 160 000 zł. Klub Fart w roku 2011 otrzymał kwotę 900 000 zł, w roku 2012 

otrzymał kwotę 400 000 zł. Klub KSS otrzymał w 2011 roku kwotę 335 000 zł, 
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w 2012 roku otrzymał 360 000 zł. Czyli jest to jedyny klub, który w roku 

bieżącym otrzymuje wyższą kwotę niż w roku ubiegłym. W tej kwestii, poza 

tym została zawarta dżentelmeńska umowa pomiędzy Panem Prezydentem                

a Panem Prezesem na początku roku co do zasad finansowania. I ta umowa po 

stronie Ratusza została wykonana. I rzecz trzecia, klub oczekuje wsparcia na tak 

zwany wyjazd na tak zwany challenge. Są to rozgrywki w których biorą udział 

wyłącznie bardzo bogate kluby bo jest to w gruncie rzeczy, wyjazd                            

ze sportowego punktu widzenia zupełnie nie istotny. To nie jest rywalizacja typu 

Liga Mistrzów czy liga Europejska futbolu, jest to jednorazowy wyjazd.                   

W ubiegłym roku byli. I w sytuacji, kiedy wszystkie kluby w Polsce bez 

względu na dyscyplinę dbają przede wszystkim o wydatki stałe, a więc 

utrzymanie bieżącej działalności szkoleniowej, pensje dla pracowników, dla 

zawodników. Nagle mamy żądanie, aby sfinansować w gruncie rzeczy 

wycieczkę. Z tego względu Prezydent nie może łamać zasad, które przyjął,                 

bo jeżeli tu zostanie złamana ta zasada, to jutro przyjdzie następny klub                            

i wystąpi o sfinansowanie podobnego wyjazdu, a pieniędzy już nie mamy                    

i chodzi tutaj o pewną zasadę, że ustalamy ze wszystkimi klubami na początku 

roku zasady finansowania i ich wielkość i potem nie możemy odstąpić. 

Prezydent temu klubowi jedną rzecz jeszcze obiecał i słowa dotrzymał. Jest                

to Turniej Kowalczyka. Turniej, który jest w tradycji zawodów Kieleckich, był 

wspierany przez Miasto i będzie wspierany. Natomiast wyjazdów, jak 

powiedziałem, w pewnej części turystycznych, finansować nie chcemy. 

Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Dariusz Kozak  ad vocem 

Panie Prezydencie! Ja chciałem tylko zaznaczyć, i Pan doskonale o tym wie, że 

klub KSS na początku roku, nie wiedział, że zakwalifikuje się do Europejskich 

Pucharów. Nie chciałbym do końca dotrzeć do tematu, ale wygląda to w ten 

sposób, że oto dziewczyny z KSS zrobiły wszystkim psikusa i awansowały do 

Europejskich Pucharów. Ja się nie zgodzę, że Challenge Cup jest to mało 

znaczący wyjazd, że to jest wycieczka. Powiem tak, merytoryka Pana 

Prezydenta mi się nie podoba. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  ad vocem 

Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Chciałbym prosić                

o wyjaśnienie dwóch kwestii, ale za nim to zrobię to prosiłbym o poprawienie              

na stronie 4 uzasadnienia oczywistej pomyłki. Ulica Zagórska w Kielcach jest 

na Kielce Wschód na KSM-ie, a jeżeli zapiszemy Zagórska w Kielcach, odcinek 

od Łopuszańskiej do Przegony, to w mojej ocenie chodzi o ulicę Zgórską na 

Zalesiu. Jedna literka, ale w zupełnie innej dzielnicy Miasta. Tak to przy 

uważnym czytaniu wychodzi. I teraz taka kwestia pierwsza. Prosiłbym                      

o rozszyfrowanie, (pomimo ogromnego doświadczenia) mam tutaj pewne 

niejasności. W uzasadnieniu na stronie 3, jest taki duży tytuł w ramach 



 12 

wydatków majątkowych proponuje się przenieść łącznie kwotę 627 000 zł                   

i wymieniony jest szereg zadań na zadania też są wymienione z tym, że część 

się powtarza, zmieniają się kwoty, a nie jasne jest dla mnie te 620 000 zł, ten 

zapis w nawiasie na stronie 7, że wyżej wymienione zmiany, dotyczą wydatków 

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki 

związane z wykonywaniem przez pracowników czynności z zakresu realizacji 

zadań inwestycyjnych. Czy to chodzi, że te 627 000 zł, jest na te wynagrodzenia 

i dla kogo te wynagrodzenia? Czy ja to źle czytam? To jest jedna kwestia                    

i druga kwestia to jest kwestia związana z problemem, o którym tutaj Państwu 

przed chwilą tutaj dyskutowaliście. Ja nie zawieram tutaj opinii merytorycznej 

na temat przekazania kwoty 300 000 zł na promocję poprzez sport. W mojej 

ocenie Miasto znaczące kwoty na tą promocję przekazuje. Natomiast prosiłbym 

o wyjaśnienie, dlaczego z takich źródeł, te 300 000 zł, bo dla mnie jako członka 

Komisji Bezpieczeństwa, zdjęcie 120 000 zł, z działalności bieżącej Komendy 

Miejskiej Policji, czy zdjęcie 60 000 zł, z bieżącej działalności Żłobków 

Samorządowych, wiemy jak wszyscy walczą o te pieniądze, a tu nagle                        

w listopadzie 2012 roku, czyli w przed ostatnim miesiącu roku budżetowego, 

okazuje się że te pieniądze są nie wykorzystane. To są dwie kwestie,                            

co do których, prosiłbym o szczegółowe wyjaśnienie.  

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Jeżeli chodzi o kwotę 627 000 zł, to nie są to (chciałabym z cała stanowczością 

podkreślić), żadne dodatkowe wynagrodzenia. To są wynagrodzenia, które do 

tej pory obciążały wydatki bieżące, a w związku z tym, że ustawa                              

o rachunkowości mówi wyraźnie jakie koszty powinny stanowić nakłady                  

na zadania inwestycyjne. My po prostu parę razy w roku, dwa razy, czy trzy 

razy w roku, analizując koszty ponoszone przez poszczególne jednostki Miasta, 

czy przez Urząd nasz, analizujemy te koszty, które są związane z czynnościami, 

które wykonują pracownicy. Pracownicy zatrudnieni w naszych jednostkach,                   

a którzy ten swój czas opłacony, poświęcają i wykorzystują na wszystkie 

działania, które są związane z realizacją zadań inwestycyjnych przez Miasto.       

To jest takie przeniesienie pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami 

majątkowymi, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami rachunkowości.                   

To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga sprawa wynika z tego, że analiza, którą 

przeprowadzamy wydatków, które są ponoszone przez te poszczególne 

wydziały odpowiedzialne za te określone obszary, wskazują na to, że są pewne 

możliwości jakby wykorzystania oszczędności. Już teraz po 11 miesiącach,                 

są pewne wydatki, które możemy zagospodarować inaczej, niż były 

zaplanowane do tej pory. I tu nie ma jakby negatywnego wpływu                                

na prowadzone działania. My nikomu niczego nie zabieramy z tego, co było 

zaplanowane i na co te środki miały być przeznaczane. Po prostu były 

zaplanowane w kwotach wyższych, a niżeli w rzeczywistości jest potrzeba. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  ad vocem 

Po pierwsze nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi na drugie pytanie, ale ad-vocem 

mam akurat do tej wypowiedzi. Pani Skarbnik nadal nic nie rozumiem, bo Pani 

powiedziała, na tyle wiem, że wynagrodzenia są wydatkami bieżącymi, a tytuł 

mówi: „w ramach planu wydatków majątkowych”, czyli albo jest zły zapis? 

Tytuł punktu pierwszego mówi: „w ramach planu wydatków majątkowych”.       

Nie pisze, że na wydatki bieżące. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Z bieżących przenosimy na wydatki majątkowe. Czyli robimy ruch pomiędzy 

wydatkami majątkowymi, a wydatkami bieżącymi. Wynagrodzenia obciążały do 

tej pory plan wydatków bieżących, a w tej chwili będą obciążały plan wydatków 

majątkowych, czyli zmiany dotyczą planu wydatków majątkowych. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  ad vocem 

Czyli jeszcze raz powtórzmy: wynagrodzenia będą dotyczyły planu wydatków 

majątkowych. Czy 627 000 zł to ja rozumiem, że to są dodatkowe 

wynagrodzenia dla pracowników? Bo pracownicy pracują na określonych 

etatach za określone pieniądze. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Ja powiedziałam, że (położyłam nacisk na tą część wypowiedzi mojej) nie są to 

żadne dodatkowe wynagrodzenia. Te wynagrodzenia to są wynagrodzenia, które 

do tej pory właśnie obciążały wydatki bieżące. Ludzie, którzy pracują czy to              

w wydziale Realizacji Inwestycji, czy na przykład w Miejskim Zarządzie Dróg 

w Kielcach, a którzy swój czas, cały swój wysiłek poświęcają na różne prace 

związane z zadaniami inwestycyjnymi, które są realizowane przez Miasto.                 

Te wynagrodzenia, te koszty utrzymania tych właśnie pracowników, one 

zgodnie z ustawą o rachunkowości mają prawo obciążać wydatki na nakłady 

inwestycyjne jakie są ponoszone w związku z realizacją tych zadań. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Panie Radny! Nie można rozmowy prowadzić we dwójkę. Są pewne zasady. 

Broszę bardzo! Proszę się zgłosić jeszcze raz  ad  vocem. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski   ad vocem 

Chciałbym, żeby to wyraźnie padło na tej sali. Rozumiem, że jest to operacja 

czysto księgowa? 

 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Tak, Panie Stanisławie. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski   

Dziękuję! To chciałem usłyszeć i do protokołu, żeby to poszło! I na drugie 

pytanie jeszcze oczekuję odpowiedzi.  

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Ale ja już odpowiedziałam na drugie pytanie odnośnie KSS. Ja mówiłam, że te 

300 000 zł, biorą się z tego, że analizując plan wydatków, jaki jest uchwalony       

na 2012 rok. Wynika z tej analizy fakt, że kwoty, które zostały zaplanowane                 

na te poszczególne tytuły w roku 2012, są wyższe, aniżeli rzeczywiste potrzeby. 

W związku z tym jakby poszukując pokrycia na te 300 000 zł, my mamy takie 

prawo, żeby przenieść właśnie bez żadnej szkody, bez żadnych negatywnych 

skutków na te działania, które są realizowane w planie pod tymi tytułami. I stąd 

się biorą właśnie takie oszczędności. To są, tak jak w wielu innych przypadkach. 

Zawsze tak robimy, że jeżeli ktoś (czy są to Radni, czy są to potrzeby, które               

są zgłaszane z zewnątrz) poszukujemy tych pieniędzy, analizujemy, gdzie 

można bez żadnych negatywnych skutków, skąd możemy wziąć pieniądze, żeby 

wyjść na przeciw tym oczekiwaniom? I akurat w tym przypadku to są, te tytuły 

wymienione.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki  

Panie Stanisławie! Ale to jest czwarty raz, ad vocem, a można tylko dwa razy. 

Ale, proszę! 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski   ad vocem 

Pani Skarbnik! Oczekiwałem innego pytania, bo to, co Pani powiedziała, to jest 

dla wszystkich oczywiste, zwłaszcza dla Radnego czwartej kadencji.                        

Ja oczekiwałem, czy te wydatki zdjęte, były źle zaplanowane? Czy instytucje, 

które otrzymały źle wydatkowały, że nie wydatkowały? 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Ja bym nie chciała tego nazwać źle zaplanowane, ale jeżeli Pana                                  

to satysfakcjonuje, to ja mogę powiedzieć, że tak, bo trudno jest co do grosza 

(na początku, czy rok wcześniej, prawie rok wcześniej) zaplanować potrzeby na 

poszczególnych tytułach wydatków. Ja gratuluję każdemu, kto sobie, co do 

złotówki, czy nawet do 10 000 zł, potrafi to zrobić, przy miliardowym budżecie. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Jarosław Machnicki  

Ja chciałem powiedzieć, że Komisja Edukacji i Sportu składała taki wniosek, 

prośbę do Pana Prezydenta odnośnie KSS-u i też dziękuję, że Komisja 

Budżetowa też się do tego odniosła. Dla mnie akurat uzasadnienie, że jest to nie 

działanie sportowe, a turystyczne no, troszkę razi, bo pamiętam, że kiedyś tam 

Korona pojechała do Stanów Zjednoczonych, też nie był to challenge, tylko 

jakiś turniej polonijny, czy jakiś inny, ale nie chodzi o Koronę. Vive też 
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wysyłaliśmy naszych juniorów do Teranu na festiwal i to chyba nie tylko raz. 

No i też nie traktuję tego, że była to wycieczka turystyczna, bo za każdym razem 

spotykając się z innymi zawodnikami nabywa się praktyki, techniki, jak również 

jest pewnego rodzaju nagroda za wielki trud. Ja bym jednak prosił, żeby się 

zastanowić nad tym, aby KSS właśnie zapromował nas, bo to jest chyba dobra 

promocja. Klub z Polski, który jedzie na tego typu challenge. Dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia  Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mówimy cały czas o promocji poprzez 

sport. Niewątpliwie Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe osiągając znaczące 

wyniki nas promuje. Natomiast padła tu kwota 360 000 zł, istotnie, ale jest to 

kwota brutto. W związku z tym ona automatycznie się zmniejsza o VAT. 

Natomiast na przyszły rok jest taka propozycja, żeby rozważyć możliwość 

finansowania tego Stowarzyszenia poprzez stypendia. Ustawa o sporcie 

kwalifikowanym daje taką możliwość i wtedy te kwoty przekazane 

Stowarzyszeniu nie będą obciążone VAT-em. No i kolejna kwestia to w tej 

drużynie seniorek, 90 % to dziewczęta z naszego Miasta. No i jeszcze na koniec. 

Wielokrotnie zwiększaliśmy budżet Korony, więc myślę, że nie były to 

precedens gdybyśmy to Stowarzyszenie jeszcze dodatkowo zasilili środkami 

finansowymi. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta    

Joanna Winiarska 

Dziękuję uprzejmie! Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Moim zdaniem nie powinniśmy kosztem Effectora przesuwać tych pieniędzy. 

Może są inne kluby, z których przesunięcia wymaganej kwoty, nie zaburzy 

całego budżetu, tak jakby to miało miejsca w przypadku Effectora Kielce. 

Dziękuję bardzo. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! My żeśmy długo debatowali nad tym 

punktem i nad tą poprawką do uchwały budżetowej. Ja po raz kolejny nie 

zgadzam się z argumentacją Prezydenta Syguta, iż jest to wyjazd turystyczny. 

Dlatego, że wyjazdy turystyczne na ogół nie są obarczone pewną 

odpowiedzialnością, która na tym klubie będzie spoczywać. Warto wiedzieć, że 

jeśli KSS w tych rozgrywkach nie weźmie udziału to z tego, co ja wiem (tutaj 

moim ekspertem klubowym jest Darek Kozak, jeśli chodzi o sport bo ja się na 

nim słabo znam), grozi temu klubowi dyskwalifikacja na dwa lata i kara 

finansowa w wysokości 10 000 euro to jest ponad 40 000 zł. Teraz warto się 

zastanowić, czy nie wesprzeć ich wzorem tego, co tutaj wcześniej w dyskusji 

było podnoszone, że jednak inne kluby mogły liczyć na gratyfikacje. To jest 

drużyna, ja rozumiem, że to może nie jest tak popularna dyscyplina sportu jak 
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piłka ręczna mężczyzn, czy piłka nożna. No, ale jest to drużyna, która odnosi 

realne sukcesy dlatego, że w latach 2008-2011, trzy razy była Mistrzem Polski. 

W tym roku jest na drugim miejscu tabeli i jeśli stać nas na to, żeby                          

(z olbrzymim szacunkiem do chłopaków, bo ja naprawdę cenię 

profesjonalistów) żeby ufundować nagrody (również pieniężne) dla 

zawodników, którzy zdobywają najwyższe laury w rozgrywkach krajowych                 

i sięgają po trofea w rozgrywkach kontynentalnych, to może spójrzmy na to jak 

na formę promocji,  bo Asiu masz rację. Effector nas będzie promował tutaj                 

w kraju. Natomiast no, daj im Panie Boże, żeby ich przy ich obecnej pozycji                  

w tabeli zaprosił na jakiekolwiek rozgrywki poza granice naszego kraju. Kwota 

nie jest duża, to jest 25 000 zł Pani Skarbnik. Jeśli nawet nie możemy Panie 

Prezydencie zrobić tego tym trybem, który Państwo nam nakreślili, że są pewne 

zobowiązania w stosunku do Efektora. Ja je szanuje i rozumiem, ponieważ 

umów należy dotrzymywać. To może jednak postarajmy się wyskubać z tego 

naszego dosyć biednego, jak na ten rok budżetu, te 25 000 zł i odrzućmy jakieś 

swoje prywatne sentymenty i resentymenty. Uważam, że warto ich jest wesprzeć                

i może rozważmy to w tych kategoriach. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta    

Joanna Winiarska   ad vocem 

Owszem poszukajmy tych pieniędzy, ale jak wspomniałam nie kosztem 

Effectora. To nie jest, tak duża kwota. Może znajdzie się praktycznie                           

w budżecie taka kwota, aby wzmocnić KSS, ale nie kosztem Effectora. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja myślę, że tej dyskusji nie powinno 

być. Bo my zastanawiamy się ile dać jednemu klubowi. Na kolejnej sesji 

będziemy się zastanawiać ile dać następnemu klubowi i na następnej sesji, 

następnemu klubowi. Ja mam syna, który gra w klubie, gra w kosza (całkiem 

nieźle gra) oni są teraz na trzeciej pozycji w kraju. I rodzice, którzy się 

dowiedzieli, że mój syn ma tatę Radnego, od razu zaproponowali, żeby iść do 

Pana Prezydenta Syguta, żeby dał więcej pieniędzy no, bo wiecie, rozumiecie, 

załatwimy to. I tu się okaże tak. Ja mam jeszcze dwóch synów, którzy też chcą 

grać i za niedługo będziemy przychodzić i załatwiać sobie, no wiecie, no trzeba 

ich wspomóc, bo są trzeci na liście. Jadą w ten piątek do Nowego Targu. Też 

ładnie chłopaki grają, stawiamy na młodzież itd. Każdy z nas ma gdzieś 

znajomych w jakimś klubie i każdy z nas będzie chciał im w jakiś sposób 

pomóc. Ja się na to nie godzę z oczywistych względów. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Dariusz Kozak 

W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości proszę o 10 minut przerwy. 
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Rozumiem, że jest poparcie innego klubu? Jest. Ogłaszam 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Wznawiam sesję Rady Miasta Kielce. 

 

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski 

Szanowni Państwo! Odpowiem ogólnie, bo co do poszczególnych tutaj 

elementów, trudno się tutaj odnosić, bo za długo by to trwało. Tu chodzi tylko     

o (w moim odczuciu) zwykłą porządność i jakby uczciwość. Ja Państwu powiem 

(w paru zdaniach) jaka była historia. Mianowicie, na początku tego roku 

(przykładem ubiegłego roku) myśmy tak kapali te pieniądze dla KSS-u                         

i oczywiście tam sytuacja była trudna, bardzo trudna. Przypomnę, że to nie jest 

nasz klub, my nie jesteśmy jego właścicielem. Tam jest trzydziestu paru 

(przynajmniej tylu naliczyliśmy) sponsorów i te Panie (tzn. zawodniczki i chyba 

Pan Rolak) zjawiły się u Pani Joasi Grzeli, no i przedstawili tą całą trudną 

sytuację. Pani Joanna Grzela była u mnie i rozmawialiśmy długo na ten temat                  

i że prosiłem Pana Rolaka i powiedziałem tak: dobrze, Panie Prezesie, 

umawiamy się tak, ja Panu daję deklarację, że będzie Pan dostawał 30 000 zł, 

miesięcznie. I to są wszystkie pieniądze. Dziękuję bardzo jestem bardzo 

zadowolony. Wyszedł ode mnie. Kilka tygodni temu (może 3 tyg.) przyszedł do 

mnie i powiedział, że bardzo potrzebne mu są pieniądze, 10 000 zł na turniej 

Andrzeja Kowalczyka. Ja powiedziałem, Panie Prezesie, umawialiśmy się, że 

więcej pieniędzy nie będzie trzeba było po 1000 zł sobie odkładać. Przecież Pan 

ma tylu sponsorów, można było sobie odkładać na ten turniej. Ja Panu więcej 

nie dam, bo nie mam. Nie mniej jednak (chyba po drugiej wizycie) złamał mnie. 

Powiedziałem dobrze. Znajdę te 10 000 zł, na ten turniej i to był chyba mój błąd. 

Dlatego, że 2 tygodnie później, przyszedł i powiedział, że teraz my jedziemy do 

Grecji i potrzebujemy 15 000 zł. Ja mówię, że nie dostanie Pan już więcej 

pieniędzy, bo musiałbym komuś zabrać, żeby Panu dać. Jest taka między nami 

dżentelmeńska umowa. A on mówi: to zobaczymy. No i zobaczyłem bardzo 

szybko w gazetach, kiedy się okazało, że KSS nie jedzie do Grecji, bo Miasto 

nie daje mu pieniędzy. Przepraszam bardzo takich klubów jest naprawdę 

dziesiątki. A dzisiaj przepraszam na sesji również i to myślę, że to jego 

zobaczymy, to jest efekt dzisiejszej również atmosfery odnośnie tego tematu. Ja 

szanuję i KSS i szanuje wszystkie kluby sportowe. Są kluby, dla których 5 000 

zł miesięcznie byłoby ogromnym wsparciem. Klub, który dostaje 30 000 zł 

miesięcznie i to jest historycznie najwięcej. My (nie sponsor) jako Miasto 

dopłacamy do tego klubu i nie usłyszałem jednego słowa dziękuję, nie dla mnie, 

dla Miasta. Tylko usłyszałem, że zobaczymy. No i widzimy. 
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Radny Rady Miasta Robert Siejka  ad vocem 

Panie Prezydencie! Pan tutaj nam opowiada o jakichś prywatnych swoich 

rozmowach, w których rozumiem nikt inny nie uczestniczył, więc trudno                   

to zweryfikować, jak ta rozmowa wyglądała. Ja też, mógłbym opowiedzieć,                   

co usłyszałem od Pana Prezesa Rolaka, że wysocy urzędnicy w Ratuszu 

namawiają go już od dwóch miesięcy, żeby sobie dał sobie spokój z ekstraklasą 

z tą piłka ręczną, zajął się szkoleniem tylko młodzieży. Po co ci ten garb 

chłopie. Takie rzeczy ja przynajmniej słyszę. Myślę, że nie jest to najlepsze 

podejście do rozwoju tej dyscypliny sportu. Chciałem jeszcze się odnieść do 

wypowiedzi Pana Prezydenta Syguta. Myślę, że to jest nie na miejscu i to jest 

krzywdzące, jeśli Pan twierdzi, że to jest wyjazd turystyczny. Ja chciałem 

powiedzieć, że i oprócz nie zaprzeczalnego efektu promocyjnego dla naszego 

Miasta, bo chyba Pan tutaj nie zaprzeczy, że jeśli drużyna z Kielc jedzie gdzieś 

na turniej czy na nie wiem puchar zagraniczny. To jest to jakiś efekt 

promocyjny. To szukają w tym klubie oszczędności. Oni rozgrywają dwa mecze 

po to, żeby było właśnie taniej. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj  ad vocem 

Czy na pewno tutaj są dwie strony tego samego medalu? Bo jeśli jest prawdą,       

co mówi Pan Prezydent Lubawski, a nie śmiem podważać jego wiarygodności,  

to na pewno tego typu procedury ubiegania się o jakieś dotacje miejskie nie są 

najskuteczniejsze i najsensowniejsze. Ja też się zawsze im przeciwstawiam                 

i warto to rozważyć w tym głosowaniu. Natomiast jeszcze druga sprawa,                    

ta o której  mówiłem w poprzedniej swojej wypowiedzi. To nie jest kwota,                 

ja wiem, że to może stworzyć jakiś precedens niedobry. Natomiast, Panie 

Prezydencie, zwracam się i do Pana Prezydenta Lubawskiego i do Pana 

Prezydenta Syguta, zwłaszcza. To my będziemy tą decyzję podejmować i to my 

bierzemy na siebie odpowiedzialność. Rozumiem, że Panowie, tutaj są przez nas 

postawieni też w niezbyt komfortowej sytuacji dlatego, że to wy musicie czuwać 

nad tym budżetem i wy negocjujecie tego typu umowy dżentelmeńskie o 

których tu mówił Pan Prezydent Lubawski. Natomiast jeszcze raz podkreślam. 

My mamy do wyboru w tym momencie, być może to nierozsądne było z punktu 

widzenia naszych dzisiejszych rozważań ze strony Pana Prezesa Rolaka, że                

w ogóle zdecydował się zgłosić drużynę do tych rozgrywek. Tak jak tu mówię, 

nie znam się, aż tak dobrze na tej dyscyplinie sportu, nie znam tych wszystkich 

układów rozgrywek i tabel, ale jeśli prawdą jest, że pomimo tego, że ta drużyna 

została zgłoszona i ona na ten turniej nie pojedzie. Będzie obłożona karą 

finansową w wysokości 10 000 euro, czyli ponad 40 000 zł. Może to zakończyć 

w ogóle istnienie tej dyscypliny sportu. Tak jak mówię być może nie 

najpopularniejszej w Polsce, w Kielcach. Bo ja nie wątpię, że przy obecnych 

zaległościach tego klubu, o czym też warto powiedzieć w stosunku do Miasta                 

z tytułu chociażby dzierżawy, czy wykorzystanie infrastruktury. Chociaż 

funkcjonowanie tych drużyn w rozgrywkach. Tutaj jak mówię, być może za 
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chwilę podejmiemy decyzję o zlikwidowaniu tej dyscypliny sportu w Kielcach. 

Ja przypomnę Państwu dyskusję o Koronie. W momencie, kiedy żeśmy 

podejmowali decyzje o przeznaczeniu kolejnych i kolejnych i kolejnych 

milionów złotych na tą spółkę. Te argumenty również padały i to argumenty               

ze strony władz Miasta, że jeśli my tej decyzji nie podejmiemy to skończy się 

futbol w Kielcach, więc ja Państwu daję pod rozwagę. Jeśli tej decyzji dzisiaj 

nie podejmiemy to być może skończy się kobieca piłka ręczna w Kielcach. Taki 

jest ciężar tej decyzji. Tu nie chodzi o jakieś 25 000 zł. Tu nie chodzi                         

o dżentelmeńskie umowy. Bo być może obydwie strony popełniły błąd i my 

musimy być tym arbitrem elgantiae, który je pogodzi. Absolutnie się Panie 

Prezydencie, z Panem zgadzam. Nie ma miejsca na szantaż w stosunku                    

do  Miasta Kielce. Ja będę pierwszy, który stanie z szablą za Pana plecami, żeby 

się temu przeciwstawić, ale może rozważmy taką proszę potraktować poważnie 

to co mówię, bo swada w mojej wypowiedzi ma służyć tylko temu, żeby 

Państwo zrozumieli jaki jest mój tok rozumowania. Być może warto zastanowić 

się nad tym czy za chwilę nie zlikwidujemy piłki ręcznej. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu  Jarosław Machnicki   ad vocem 

Ja tutaj do Pana Radnego Burzawy. Ja zrozumiałem z wypowiedzi, którą Pan 

tutaj przed chwilą przedstawił, że była to wypowiedź w pewnej sposób w formie 

zarzutu do Radnych, że jakby mówimy o KSS-ie, to znaczy, że albo nasze dzieci 

tam trenują albo to jest po znajomości realizowane. Ja chciałem powiedzieć 

drogi kolego, że żadne z moich dzieci, a szczególnie syn nie trenuje w KSS-ie,  

a że aplikuje o te pieniądze to po prostu dlatego, że uznaję, że warto to 

dofinansować. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus  

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Koleżanki i koledzy Radni! Ja tak 

naprawdę mam żal do Komisji Budżetu i Finansów dlatego, że moim zdaniem 

poszła jakby najłatwiejszą drogą. I oczywiście oba kluby są ważne, i KSS i 

trzeba mu pomóc, ale słuchajcie, obcięcie z pieniędzy przeznaczonych dla 

Efektora, no to jest niestety chwyt poniżej pasa, bo z tego, co wiem, wiele 

tygodni temu już były te negocjacje prowadzone. Klub wiedział, że  dostanie 

300 000 zł dotacji, oczywiście po przegłosowaniu przez Radnych, ale planował 

jakieś wydatki. Większość z Państwa prowadzi jakieś przedsiębiorstwa, biznesy 

i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że takie obcięcie dotacji, gdzie już 

zaplanowane były wydatki, może doprowadzić do poważnych zaburzeń w 

funkcjonowaniu tego klubu. W związku z tym, jeżeli już, to trzeba się było 

zastanowić nad tym, skąd, z jakiego innego źródła znaleźć dla KSS-u te środki. 

Dziękuję bardzo. 
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Radny Rady Miasta Mariusz Goraj   ad vocem 

Ja tylko krótko. Włodku, ja rozumiem twoją optykę widzenia tego problemu. 

Natomiast zapewniam cię, że jeśli klub przystępuje do rozgrywek już na takim 

poziomie ligowym jak Efektor, to 25 000 zł, to jest nawet nie kropla w jego 

budżecie i gwarantuję ci, że to nie spowoduje żadnych zawirowań. To jest ten 

sam budżet, to jest wydatek na promocję. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby 

łamać tutaj pewne deklaracje Prezydenta w stosunku do władz Effectora. Być 

może poszukajmy tych pieniędzy w budżecie na promocję. Państwo wiedzą, 

jakie jest moje zdanie na temat wydatkowania pewnych kwot na promocję.              

Być może warto dokonać jakichś przesunięć. Mamy jeszcze trochę czasu, mamy 

prawie dwa miesiące. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Jacek Nowak   ad vocem 

Dziękuję bardzo! Włodku, ja też do ciebie. Nie miej pretensji do Komisji 

Budżetu i Finansów jako całej Komisji. Był to wniosek formalny, Radnego 

Roberta Siejki i Mariusza Goraja, który został poparty. Taka jest prawda, czyli 

275 000 zł na Effectora,  a  25.000 zł  na KSS. Dziękuję. 

 

 

Radny Rady Miasta Robert Siejka   ad vocem  

Panie Przewodniczący! Ja chciałem się odnieść do tego, co powiedział Pan 

Jacek Nowak. Oczywiście, że ten wniosek ja zgłosiłem, bo ktoś go w moim 

przekonaniu musiał i powinien zgłosić. Chciałem tylko całej Radzie powiedzieć, 

że ten wniosek został jednogłośnie przez całą komisję poparty, również przez 

Radnego Jacka Nowaka i traktujemy dzisiaj ten wniosek, nie jako wniosek 

Radnego Siejki, tylko jako wniosek Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Jacek Nowak   ad vocem 

Oczywiście głosowałem za. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie.   

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Przechodzimy zatem do głosowania. Przypominam Państwu, że głosujemy 

najpierw projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018. 

(pkt. 8.1) 
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I. Głosowanie: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/641/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2012 -2018. 

 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj  

Panie Przewodniczący! Pan jako wybitny znawca problematyki uchwał 

regulujących prace samorządów na różnego rodzaju poziomie, może mi na to 

pytanie odpowie? Został złożony formalny wniosek Komisji Budżetu                          

i Finansów, czy on będzie głosowany dzisiaj, jako poprawka do budżetu 

uchwały?   

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Nie proszę Pana, z prostego powodu. To jest wniosek, który jest skierowany do 

Pana Prezydenta i Pan Prezydent może go uwzględnić lub też nie. Jest jedna 

rzecz. Teraz druga. Odsyłam Państwa do ustawy o finansach publicznych, w 

której, w pierwszym punkcie dotyczącym finansów samorządu terytorialnego 

jest powiedziane, że do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta, czyli organu 

wykonawczego należy inicjatywa związana ze zmianami w budżecie, więc 

komisja może wnioskować do Pana Prezydenta, a Pan Prezydent może 

inicjować zmiany w budżecie. Ponieważ komisja wnioskowała tylko i wyłącznie 

o konkretne zmiany w budżecie, to te zmiany muszą być zaakceptowane przez 

Prezydenta, żeby można było mówić o zmianach formalnie i do przegłosowania. 

To po pierwsze. Po drugie. W sytuacji, kiedy miałaby być głosowana zmiana w 

uchwale budżetowej to musielibyście Państwo napisać projekt poprawki do tej 

uchwały. A wyście napisali wniosek jako stanowisko z posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. Zwracam również Państwu uwagę na taki fakt (jak już 

merytorycznie do sprawy podchodzimy), że w piśmie KSS z dnia                             

24 października 2012 roku, wnosi Pan Rolak o 19.000 zł. W gazecie 

wyczytałem, że potrzebne mu jest 15 000 zł, a Państwo wnioskujecie                      

o 25 000 zł, więc sytuacja jest, co najmniej trudna do rozstrzygnięcia 

bezpośrednio, jak ma wyglądać poprawka? Zwracam Państwu uwagę, że 

proceduralnie powinienem dostać na piśmie projekt zmieniający uchwałę, która 

jest w tej chwili proponowana przez Pana Prezydenta, żebym ją poddał pod 

głosowanie. Nie inaczej. 
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Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

W świetle przedstawionych przez Pana Przewodniczącego informacji, z którymi 

trudno się nie zgodzić, proszę o 15 minut przerwy. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Jest wniosek popierający? Jest. A zatem 15 minut przerwy. 

 

Po przerwie 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Proszę Państwa! Wznawiam sesję Rady Miasta Kielce. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj  

Poprosiliśmy o tą przerwę nie bez kozery, dlatego, że łatwo jest podjąć decyzję 

pochopnie. Ja tutaj nalegałem na to, żebyśmy rozważyli również kwestię 

przyszłości dyscypliny w Kielcach. I po długich dyskusjach jest pewna próba 

wyjścia z tego impasu i osiągnięcia pewnego konsensusu. My byśmy chcieli 

mieć gwarancję tego, że ta promocja przez sport w Kielcach będzie miała 

miejsce tak jak do tej pory. Ale chcielibyśmy mieć również gwarancję 

(rozumiem, że dla Effectora 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, dla każdego klubu), 

zwłaszcza klubu sportowego, te pieniądze są pieniędzmi szalenie istotnymi                 

i należy docenić odwagę inwestora, że postanowił zainwestować w siatkówkę 

mężczyzn w Kielcach i to wsparcie mu się należy. Wspieramy Vive, wspieramy 

Koronę, wspieramy również Effectora, wspieramy również KSS. Panie 

Prezydencie ja chciałbym mieć od Pana deklarację, że te emocje wszystkie, 

które tutaj wystąpiły na tej scenie dzisiaj. Te emocje, które wystąpiły dzisiaj, 

wystąpiły również w Pana prywatnych rozmowach z władzami KSS-u. Przy 

udziale i przy pomocy Radnych zostaną wygaszone i zostaną przekute na tą stal, 

która zbuduje tą opokę piłki ręcznej w Kielcach. Miasto ma możliwość 

wsparcia, nie tylko finansowego tego klubu. Klub sam, bez pomocy Miasta, 

sobie nie da rady. Żaden z klubów nie da sobie rady, ani Korona, ani Vive Targi, 

ani  KSS, ani UMKS, ani żaden inny klub który reprezentuje sobą jakiś poziom 

w rozgrywkach. Mam taką prośbę do Pana. Czy Pan jest nam w stanie dzisiaj 

zadeklarować to, że Miasto przyczyni się do jakiegoś dalszego (nawet 

niekoniecznie finansowego, bo mamy wszyscy świadomość tego, że te finanse 

Miasta są, jakie są), ale Miasto ma inne możliwości wspierania KSS-u i czy Pan 

jako Prezydent jest nam w stanie dać deklarację, że ten klub będzie wspierany  

w sposób zasadniczy taki, który umożliwi mu przeżycie chociażby następnego 

sezonu? 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
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Szanowni Państwo! Proszę nie odbierać, że ja jestem wrogiem KSS-u. Tu 

zupełnie o co innego chodzi. Ja przyjmowałem niejednokrotnie te piękne 

dziewczyny i z trenerem rozmawiałem również na temat przyszłości klubu. Nie 

ma we mnie żadnej wrogości absolutnie, to mogę zdeklarować. Za to jest 

sytuacja która mnie zdziwiła, delikatnie i myślę, że przestanę się dziwić lada 

moment. Deklaruję absolutnie współpracę i mało tego, to jest taka trudna 

sytuacja dlatego, że tych pieniędzy na przyszły rok będzie bardzo niewiele                

i z jakby do końca, czy w podejmowaniu każdej decyzji to decyzje wszystkie nie 

będą zadawalać praktycznie nikogo, więc jeżeli my dzisiaj będziemy rozmawiać 

na temat przyszłości klubów, to musimy rozmawiać o przyszłości Korony,                  

o przyszłości Vive, o przyszłości Effectora, koszykarzy naszych, dziewczyn               

w piłkę ręczną. To jest wszystko ze sobą powiązane. Mamy określone pieniądze 

bo, żeby w ogóle można było zbilansować dochody i wydatki. A to przypomnę 

są wydatki bieżące, to trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Ja za to 

odpowiedzialność wezmę, ale również gwarantuję, że będę z Państwem 

rozmawiać, nie wiem czy ze wszystkimi, czy być może z wybraną jakby grupą 

Radnych, co do tego, co dalej zrobić ze sportem? Bo ja przypomnę, to jest 

pewna chluba dla Miasta. Miasto Kielce jest piątym Miastem w Polsce, jeżeli 

chodzi o atrakcyjność sportową. Pytanie, czy my to utrzymamy? Nie wiem. 

Mam wątpliwości. Ale żeby nikogo nie skrzywdzić, albo nie potraktować kogoś, 

że Lubawski się na kogoś uwziął. Zapewniam Pana i zapewniam Państwa, że 

takiej możliwości nie ma, wiec jestem gotowy do rozmów z każdym. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

Panie Prezydencie, ale ja rozumiem, że poza możliwościami wsparcia 

finansowego dla klubów to Miasto ma jakieś inne instrumenty wsparcia i może   

z nich skorzystać. Może kosztem obniżenia dochodów Spółek Miejskich czy 

Instytucji Miejskich, ale może w ten sposób również wspierać sytuację, która 

jest niełatwa dla tych wszystkich klubów i ja się z Panem zgodzę, bo widziałem 

na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów pewne deklaracje składane przez Pana 

Dyrektora Tomalę, że w zasadzie wszystkie kluby będą miały obniżone 

finansowanie Miejskie. Ale nie tylko o pieniądze chodzi. Chodzi również                

o życzliwość, taką organizacyjną Miasta i my możemy tą życzliwość wykazać, 

chociażby negocjując stawki korzystania z majątku Miejskiego przez te kluby. 

 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 

Jeżeli, chodzi nie o wsparcie finansowe no to zależy, to jest jeszcze forma 

pewnego wsparcia finansowego. Ja przypominam, że istnieje prawo unijne, 

które nas dotyka i tu istnieje również pomoc de minimis, z którego musimy 

sobie zdawać sprawę, nie możemy traktować jednych tak, drugich inaczej,                  

a wpływy wydaje mi się są równoważone również tymi naszymi dotacjami. To 

wszystko są naczynia połączone, ale jestem gotowy rozmawiać i oczywiście 
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pomagać, jeżeli by to w ogóle było nie materialnie, to oczywiście jestem                   

w stanie wszystko zrobić, można powiedzieć. Ale to się wiąże jednak                      

z pieniędzmi zawsze. Do takich rozmów absolutnie jestem gotowy w każdej 

chwili. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś 

Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam jakieś takie 

nieodparte wrażenie, że przez ostatnią godzinę jesteśmy jakby manipulowani, 

jako Radni. Po pierwsze, Komisja Budżetu i Finansów zgłosiła określony 

wniosek. Wydawało nam się, że procedura została uruchomiona. Po dyskusji, 

tutaj właśnie, na sesji, nagle zrozumieliśmy, że nasz wniosek właściwie nie miał  

żadnego znaczenia. Bo i tak i tak, żadnego wpływu na to nie mamy. Nasza 

decyzja odnośnie przeznaczenia części pieniędzy na KSS, być może nie 

zadawala inne kluby, być może jest decyzją arbitralną. Natomiast wypadałoby 

jakby się nad tym zastanowić, bo była to inicjatywa, która miała na celu                      

w jakimś sensie wsparcie drużyny, która ma sukcesy. Jeżeli teraz po takiej 

dyskusji mówi się nam, że (właściwie nic się nam nie mówi) chcieliście dobrze 

ale to nie jest wasza sprawa. To ja się czuję tutaj lekko manipulowany                     

i oszukany i nie mogę, że tak powiem brać odpowiedzialności za coś, co się                   

w tej chwili tutaj zdarza. Radnych wydaje się, że Radni powinni i zasługują na 

szacunek pewien. Można było wczoraj na przykład, po tym wniosku Komisji 

Budżetu i Finansów poprosić Komisję o zamienienie kilku słów, wyjaśnić 

pewne kwestie. Nie czekać do ostatniej chwili dosłownie, bo tak naprawdę,                 

to większość z nas tutaj była przeświadczona, że ta poprawka (może niesłusznie) 

ma być głosowana i Rada ma decydować ostatecznie, czy i gdzie te środki 

rozlokujemy. Natomiast to się nie stało i myślę, że okrywamy się jakąś 

śmiesznością w tej chwili. Apeluję tutaj o szacunek i mówię osobiście, że jeżeli 

żadna deklaracja nie padła, ja będę głosował na przykład przeciw tej uchwale, 

tej, którą będziemy głosować za chwilę. Właśnie z tego względu. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Nie wiem, do kogo ten apel jest o szacunek. Jeżeli do mnie to ja was wszystkich 

bardzo szanuję i szanuję, również to, co podejmujecie na komisjach. Gwoli 

prawdy, chcę przypomnieć, że zarówno jedna, jak i druga uchwała uzyskała 

pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. A dopiero na sam koniec 

komisji, z tego, co ja znam relację, bo nie byłem niestety na tej komisji, bo 

byłem na innej poza Kielcami, to Komisja złożyła wniosek, a wniosek to nie jest 

poprawka do uchwały. To po pierwsze. Po drugie myślę, że ta sprawa jest  

otwarta, nie załatwiona. Wniosek Komisji podpisany dostałem dzisiaj 5 minut 

przed godziną 8.00, więc trudno oczekiwać ode mnie, żebym ja wczoraj 

podejmował jakieś działania. I sądziłem, że sprawa uchwał tych, które 

głosujemy w tej chwili, to jest jedna sprawa, a pomoc klubowi KSS to jest druga 

sprawa. Pan Prezydent otrzymał wniosek ode mnie, tuż jak ja dostałem i będzie 
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się do niego próbował też ustosunkować. To nie jest zakończenie sprawy                     

i zamknięcie sprawy, tylko to jest rozpoczęcie sprawy, sądzę. I będzie                         

w przyszłości pewno kontynuowane. 

 

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 

Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Mianowicie szkoda, że (to jest taki mój żal 

po wystąpieniu Pana Radnego Karysia), że Komisja Finansów, nie 

zainteresowała się jak pomóc klubowi KSS w spłaceniu 50 000 zł, długu za 

wynajem hal. Bo póki co wszystkie kluby płacą. A ten klub ma dług, który 

wydaje mi się również wymaga, że coś z tym trzeba zrobić. Myślę, że nie jechać 

do Grecji dzisiaj i to jest najważniejsze. Tylko starać się pokryć swoje 

zobowiązania, które ma. To się nakłada szkoda, że takiej inicjatywy nie ma,                    

bo pewnie inaczej by nam się rozmawiało. 

 

Radny Rady Miasta Robert Siejka  ad vocem 

Chciałem zapytać Panie Przewodniczący, bo Pan powiedział, że dostał dzisiaj 

wniosek Komisji Budżetu i Finansów? Czy mógłby Pan odczytać, do kogo ten 

wniosek jest skierowany? 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki   

Adresatem jest Pan Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce, stanowisko            

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Radny Rady Miasta Robert Siejka 

Dziękuję bardzo! Chodziło mi o ten wstęp, Panie Przewodniczący! Otóż w tym 

momencie chciałem zauważyć, że ja zgłaszając swój wniosek na Komisji 

Budżetu i Finansów i zaadresowałem go do Przewodniczącego Komisji Budżetu 

i Finansów. Komisja przyjęła określone stanowisko, aby Panu 

Przewodniczącemu dostarczyć właściwy materiał, czyli materiał poprawiający 

projekt uchwały budżetowej na dzisiejszą sesję. Jeśli tak się nie stało, to stało się 

bardzo źle. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś              

ad vocem 

Panie Prezydencie! Ja i myślę, że moi koledzy, nie mieli żadnej świadomości, że 

KSS ma jakieś zadłużenie wobec Miasta. Źle się stało, że tego nam nie 

powiedziano wcześniej. Myślę, że rozpatrując sprawy budżetowe na Komisji 

Budżetu i Finansów, powinniśmy mieć pełną świadomość tego. Natomiast nie 

zmienia to faktu, że wszystko dzieje się jakby trochę za późno. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Jacek Nowak  

Ja chciałem jeszcze wrócić do sprawy wniosku i całej sytuacji jaka miała 

miejsce. W momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat pieniędzy dla 



 26 

KSS-u. Między innymi wystąpił Pan Dyrektor Mieczysław Tomala, który 

wydaje mi się, że bardzo dokładnie powiedział, jak sytuacja wygląda i myślę, że 

ja to zrozumiałem, że wszyscy przyjęli to do siebie i te wyjaśnienia Pana 

Dyrektora Tomali. Później został złożony wniosek formalny już. Faktycznie, po 

przegłosowaniu projektu uchwały budżetowej, sam osobiście powiedziałem, że 

była to propozycja, żeby wrócić z powrotem do głosowania i powiedziałem, że 

już nie ma w tym momencie możliwości. W związku z powyższym został 

złożony wniosek formalny, który jestem zobowiązany przegłosować,                       

bo Komisja jest od tego żeby wnioski przyjmować, żeby głosować. Na koniec 

po głosowaniu powiedziałem, że zostały uruchomione procedury i chyba                    

to przyznacie, wniosek kierujemy do Prezydenta, uruchamiam procedury. 

Procedury zostały uruchomione. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zgłaszam wniosek formalny                         

o zakończenie dyskusji w tym temacie. Pytanie jest do Pana Przewodniczącego, 

bo Pan powiedział wyraźnie, że to jest początek pewnej procedury, która                    

nie została dopracowana do końca? Rozumiem, że jeszcze będą sesje w tym 

mieście. Dziękuję bardzo. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

 

II. Głosowanie dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok. 

(pkt. 8.2) 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – 2 

Wstrzymało się  – 5 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/642/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2012 rok. 

 

Do  pkt  8.3 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 
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Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt, który chciałam Państwu poddać 

pod głosowanie dotyczy uchwały, która została podjęta i związana jest                       

z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 

86 830 613 zł. Rzecz jest w tym, że przyjęcie uchwał zmieniających budżet     

na 2012 rok, spowodował możliwość zmniejszenia planowanego właśnie  

kredytu bankowego i dlatego prosimy o pozytywną opinię dla tej uchwały 

zmieniającej długoterminowy kredyt bankowy. Dziękuję bardzo. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/643/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego. 

 

Do  pkt 8.4 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Sygut zarekomendował projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2012. 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Znów nam przybyło pieniędzy  

z powodu wzrostu sprzedaży alkoholu i w związku z tym proszę Państwa            

o przyjęcie uchwały dotyczącej podziału tej kwoty. Chcemy ją przeznaczyć                

w ramach działalności Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji na 

pomoc terapeutyczną, psychologiczną i prawną dla członków rodzin                             

z problemem uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Chcemy także około 30 000 

zł przeznaczyć na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania tych problemów 

alkoholowych oraz 170 000 zł, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na 

prowadzenie Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego dla osób z uzależnieniem 

alkoholowym. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/644/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2012. 

 

 

Do  pkt  8.5  

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko zarekomendowała projekt uchwały uchylającą uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce pod 

firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz zgody na 

wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Jak Państwo pamiętają, Wysoka 

Rada, taką uchwałę podjęła, która w Yu Longu upoważniała Prezydenta Miasta 

do tego, aby rozpoczął procedurę zbycia mniejszościowych udziałów w tej 

spółce i było to wynikiem, a wręcz konsekwencją między innymi wystąpienia 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach w tej sprawie. W związku                 

z tym, że procedura sprzedaży udziałów nie powiodła się prosimy teraz                   

o wyrażenie zgody na uchylenie tej uchwały, po to, aby na zgromadzeniu 

udziałowców, Miasto mogło zagłosować za wykupem przez spółkę Yu Long 

Construction udziałów od dwóch udziałowców chińskich. Pozwoli to na to, że 

będziemy mogli samodzielnie decydować i podejmować decyzje o tym jak 

realizuje swoje zadania statutowe spółka i usprawni to proces realizacji tych 

celów, które ma spółka zapisane w umowie spółki. Nie rodzi to żadnych 

konsekwencji finansowych dla budżetu Miasta. Spółka wykupuje udziały od 

swoich udziałowców w celu ich umorzenia za środki finansowe, którymi 

dysponuje. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 

Panie Przewodniczący! Koleżanki i koledzy! Ja już raz zostałam wprowadzona 

w błąd, gdy rozmawialiśmy na temat idei powołania Yu Long Construction. 

Państwo doskonale wiecie, Radni, że ta spółka miała na celu budowanie szybko 

i tanio mieszkań, które w przyszłości miały się stać komunalnymi. To się nie 

stało, bo cel statutowy spółki nigdy nie został osiągnięty. Dzisiaj mówimy                    

o tym, czy nie uchylić uchwały, którą podjęliśmy po to, by wypełnić, jak się 

zdaje prawo funkcjonujące w naszym Państwie, które mówi wprost (o tym 

mówiła  również Najwyższa Izba Kontroli samorząd to nie jest deweloper i jaka 
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logika jest w działaniu, które ma doprowadzić do tego, że spółka, która pomimo 

udziałów Miasta nie była w stanie wypełnić celów statutowych, które zresztą my 

jako, Radni narzuciliśmy na nią, cztery lata temu w uchwale, aby teraz nagle 

przy 100 % udziałów publicznych naszego samorządu ona te cele spełniła. 

Nawet gdyby je spełniła, to nadal mamy moralną niepewność a raczej pewność 

tego, że to nie jest moralne, bo samorząd nie powinien być deweloperem.                  

Od tego Szanowni Państwo w Mieście Kielce mamy kilkanaście podmiotów 

gospodarczych, które tego typu inicjatywą się zajmują. My powinniśmy się 

skupić na tym, co zrobić dla Miasta Kielce, a dobre dla Miasta Kielce i Kielczan 

jest to, by nie wchodzić w tego typu inwestycje kolejny raz. Dzisiaj podjęcie tej 

uchwały spowoduje, że pójdziemy o krok jeszcze dalej i to, co zostało nam 

zarzucone przez Najwyższą Izbę Kontroli jeszcze się pogłębi. Szanowni 

Państwo! Powinniśmy nakazać dalsze działania mające na celu zbycie tych akcji 

Miasta Kielce w spółce, jeżeli nie, to spółka może tu właśnie, powinna przyjść                

i powiedzieć nam, jaki ma inny pomysł? Bo spółka może sprzedać swoje dobra              

i rozwiązać ją i to też jest rozwiązanie, które powinniśmy przyjąć lub też 

zwrócić, to co zostało nam dane aportem i rozwiązać się w sposób taki, jaki 

przewiduje prawo. Uważam, że podjęcie tej uchwały, czyli uchylającą uchwałę 

mówiącą o zbyciu akcji jest szkodliwe dla Miasta Kielce. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Panie Prezydencie! Nie 

ukrywam, że jestem zadowolony, że doszło do tego, że ta spółka wreszcie 

zostanie rozwiązana w taki, czy inny sposób. Nie zgadzam się z moją 

przedmówczynią, że brniemy znowu w taką sytuację, gorszą jeszcze jak było. 

Gorszej już nie będzie. Dobrze już było i źle już było. Natomiast przypominam, 

że byłem absolutnie przeciwny tworzeniu jakiejkolwiek spółki chińskiej i czy 

ona spełniła cele, jakie miała założone w KRS-ie, częściowo tak, częściowo nie. 

Budowała to, co miała budować, chociaż miała jeszcze w KRS-ie sprzedaż 

motocykli, czy tam produkcję motocykli. Ja znam jednostkę zdrowia nazywa się 

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego, która miała w KRS-ie piwo                   

i sprzedawała. Wszystko można wstawić do działalności gospodarczej i można 

handlować nawet i kożuchami, ale nie o to chodzi. Dzisiaj podjęto działania, 

żeby sprzedać udziały mniejszościowe 45 % Miasta. Nie sprzedamy. Zadaję 

sobie pytanie, czy gdyby Miasto kupiło, spółka, nie Miasto, bo to jest różnica, 

żebyśmy wiedzieli. Zadałem pytanie na Komisji, czy Miasto ma wyłożyć kasę 

na główne udziały Mao Zedonga, czy nie? Nie! Spółka. Ja się śmiałem wtedy, 

żeby mi dali grunty to ja założę spółkę Yu Mao Zedong-Gierada i będę budował 

mieszkania, ale mi nie dali tych gruntów, dano chińczykowi. Nie, Miasto nie 

wyłoży kasy, wyłoży spółka kasę, czyli ta spółka tą kasę ma w granicach 

określonych wartością udziałów chińskich 7-8 milionów zł. Trzeba raz z tym 

skończyć, bo zarazę trzeba niszczyć w zarodku, jak powiedział mój kolega. Nie 

dało się jej w zarodku zniszczyć głosowaniem Radnych, to trzeba teraz coś                  
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z  tym fantem zrobić. Dzisiaj, gdy Miasto będzie miało całościowe te udziały, 

wiadomo, że w tej chwili jest stagnacja na rynku mieszkaniowym i jest wiele 

mieszkań w Kielcach nie sprzedanych i pewnie nie będą one jeszcze sprzedane 

za rok, dwa. A można budować na tej działce dwuhektarowej, która jest  

wartości tej spółki może budować mieszkania komunalne. Gwarantuję, że 

mieszkania komunalne można wybudować 2.600 – 2.700 mając oczywiście 

działki. Mieszkań komunalnych brakuje. Zadaję sobie pytanie, co będzie jeśli 

my tego nie wykupimy? To chińczyk ogłosi upadłość spółki ma takie prawo, ma 

przewagę 51% , jest większościowym udziałowcem, będzie to stało 2-3 lata, nie 

wiadomo jak się to skończy. Prawdopodobnie źle się to skończy, dlatego 

uważam, że dzisiaj, kiedy wartością tej spółki jest kilkadziesiąt garaży nie 

sprzedanych, i kiedy nie są sprzedane wszystkie mieszkania z tego, co wiem. 

Jest ponad 20 000 metrów kwadratowych gruntów na Ślichowicach. Uważam, 

że powinniśmy przejąć te wszystkie udziały, odkupić od niego, skończyć raz z tą 

spółką i na przyszłość nigdy takich spółek nie zakładać. Ja byłem przeciwnikiem 

tej spółki i nie powinna być w ogóle założona. Jeżeli my tego nie zrobimy dalej 

to Najwyższa Izba Kontroli ona nie może nikomu nic polecić ona tylko 

wnioskuje, tak jest w protokole napisane. Może wnioskować i słusznie 

wnioskuje, żeby Miasto wyszło z udziałów z tej spółki. Żeby wyjść moim 

zdaniem trzeba to odkupić i robić coś po swojemu. Grunty sprzedawać.                   

Ja konsultowałem się z biegłymi od szacunku, którzy są na bieżąco w cenach. 

Za taki grunt można wziąć od 250 do 300 zł, za m², nie więcej, (licząc tylko                

250 zł za m²) to już z samych gruntów byłoby 5 milionów itd.   

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

Ja zawsze z ciekawością wsłuchuję się w wypowiedź Janka Gierady dlatego, że 

raz one są barwne, raz zdumiewające. Ja też byłem przeciwko założeniu tej 

spółki z chińskim udziałowcem. Wiedziałem, że nic dobrego z tego nie 

wyniknie, no i nic dobrego z tego nie wynikło. Jeśli dzisiaj podejmiemy uchwałę 

o tym, że Miasto zakupi jego udziały, to nic dobrego dla Miasta znowu nie 

wyniknie, natomiast dla Pana Zeng Xiaohui jak najbardziej. Dlatego, iż Pan 

Zeng Xiaohui weźmie od Miasta pieniądze za swoje udziały i Pan Zeng Xiaohui 

założy spółkę z jakimś innym Miastem, być może. Po czym dokona takiej samej 

operacji sprytnej finansowej, jak dokonał w Kielcach. To znaczy, tak naprawdę 

my żeśmy na tym nic nie zarobili dlatego, że ten aport nie został tzn. 

przepraszam ta dywidenda nigdy do tego Miasta nie trafiła, pomimo solennych 

zapowiedzi władz Miasta. No, więc ja uczciwie Państwu powiem, że moje 

stanowisko jest takie. Jeśli mamy podjąć decyzję, że faktycznie NIK nakazał 

nam zrobienie coś z tym tematem, bo to jest temat, z którym należy coś zrobić, 

to najgłupszym z możliwych rozwiązań będzie pchanie się w dalsze posiadanie 

udziałów tej spółki, dlaczego? Dlatego, że sam Janek powiedziałeś jest flauta na 

rynku nieruchomości. Kieleccy deweloperzy, którzy nie muszą działać pod 

rządami ustawy o finansach publicznych, mają problem ze sprzedażą mieszkań, 
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obniżają te ceny, robią to w zasadzie masowo i wystarczy przejrzeć analizę 

rynku nieruchomości i już widzimy, że ceny nieruchomości na rynkach 

pierwotnych spadły po 20-30 % i co? Ja Państwa namawiam do tego, żebyśmy 

się w to nie pchali, bo za chwilę będzie tak, że wzorem innych spółek będziemy 

musieli do niej dokładać i będziemy dalej zastanawiać się, co z tym fantem 

zrobić? Jeśli to jest taki fenomenalny biznes to niech Pan Zeng Xiaohui kupi              

to od nas. Bardzo prosta sytuacja, niech on to odkupi od nas, te udziały.                    

Ja myślę, że Miasto chętnie się tych udziałów pozbędzie. Widzą Państwo, 

dlaczego nie wyraził takiego zainteresowania? Bo to jest żaden interes w chwili 

obecnej. I teraz pytanie jest następujące. Przy kwestii negocjacji umowy kupna-

sprzedaży Korony mówi się tak. Sprzedajemy 70 % bo łatwiej je będzie 

sprzedać, niż 100 %. Z drugiej strony mówi się tak, chcemy scalić udziałowców 

tej spółki, bo łatwiej ją będzie sprzedać. Jeśli my w tym momencie, nie możemy 

sprzedać 49 % udziałów, bo nikt nie jest zainteresowany zakupem tej spółki za 

16 milionów złotych? To moje pytanie jest proste. I tutaj pytanie do 

przedsiębiorców, czy można stworzyć spółkę deweloperską za 16 milionów?              

Z powodzeniem. Czy Miasto powinno dalej brnąć w ten interes, nie. Więc będę 

absolutnie zdecydowanie przeciwny temu, żeby zagłosować za tym projektem 

uchwały dlatego, że ta argumentacja, która została nam tutaj przedstawiona 

przez Pana Dyrektora Mieczysława Pastuszkę, którego niezmiernie cenię                      

i szanuję jako fachowca, nie trafia do mnie zupełnie. Tak, że mówię, rozważmy 

to, bo dlatego, że za chwilę będziemy mieli duży problem z tą spółką. Dziękuję 

bardzo. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia  Jerzy Pyrek  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W 2008 roku, spółka została zakładana, 

(nie byłem wtedy Radnym) popełniono błąd biznesowy dysponując gruntami, 

dając komuś większość udziałów, ale to się stało. Natomiast w okresie, kiedy                

ja jestem Radnym był projekt uchwały, aby przekazać aportem koleją działkę do 

spółki (byłem przeciwny, argumentowałem) padł argument, że będzie można 

budować tam mieszkania socjalne. Wyliczyłem wtedy szybciutko, że gdybyśmy 

tą działkę sprzedali to w tym czasie można było zlecić wybudowanie                       

30 mieszkań po 50 m². Nic z tego nie wyszło. Generalnie rzecz biorąc na tej 

spółce tylko tracimy i nie ma żadnych szans, żebyśmy zarobili. I mało tego, 

jeszcze chcę przypomnieć, że po raz pierwszy głosowaliśmy nad projektem 

uchwały o przekazanie aportu, kiedy już znany był i opublikowany (znany Panu 

Prezydentowi, władze Miasta niestety nam Radnym, nie) protokół pokontrolny 

NIK-u. Myślę, że to głosowanie trochę inaczej by wyglądało. Na dzień 

dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że skoro partner większościowy nie 

zechciał kupić od nas udziałów (chce wyjść z tej spółki), więc jedyne wyjście 

jest sprzedać cała spółkę. Być może, że znajdą się na to kupcy, pytanie i za jaką 
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cenę kupią? Tego nie wiemy. I jeszcze na zakończenie mojej wypowiedzi (tutaj 

jest taka intencja), żeby Miasto wykupiło od wspólnika udziały, tylko ja nie 

uzyskałem informacji na Komisji Gospodarki Komunalnej czy spółka jest w 

posiadaniu takich środków finansowych? Po pierwsze. A po drugie, dla mnie 

jest rzeczą absolutnie nie do zaakceptowania, że my jako Radni mamy 

podejmować decyzje dotyczące spółek miejskich, a nie mamy żadnych 

instrumentów kontrolowania. No niestety, jest to nie do zaakceptowania.                    

Ja oczywiście będę głosował za tym, żeby tego projektu uchwały nie przyjąć. 

Dziękuję. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Jarosław Karyś 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Radny Gierada, takiego steku 

bzdur (chyba tak trzeba powiedzieć) w argumentacji, jeszcze nie słyszałem. 

Jeżeli trzeba z czegoś wyjść to należy najpierw w to wejść, a może w ogóle nie 

wchodzić. Jeżeli mamy ten bigos rozwiązać, bo stanie się nie wiadomo, co złego 

(Panie Radny Gierada) bo nie wiem, co się stanie złego takiego? Jak dzisiaj nie 

popełnimy błędu i nie wydamy lekką ręką około 8 milionów złotych na spółkę, 

która nie ma żadnych szans perspektyw jak na dzisiaj? Wszyscy deweloperzy, 

zatrzymują inwestycje. My mamy nagle stać się po pierwsze deweloperem, żeby 

spełnić wymagania NIK-u, a później to wspaniały sposób sprzedać. Ciekawy 

jestem komu i ciekawy jestem za ile? Chyba, że za przysłowiową złotówkę tak 

jak kiedyś kupowaliśmy Koronę. Ale tego też nie możemy (okazuje się) zrobić. 

Proszę Państwa, nie czarujmy się, nikt z nas (a przynajmniej większość                      

z Radnych) nigdy nie był za tego typu rozwojem (że tak powiem) tej spółki jak  

w niej nastąpiła. Najpierw zauważyliśmy, z niejakim zdziwieniem, że spółka nie 

realizuje w ogóle swoich statutowych obowiązków. Później okazało się Pan, 

pochodzenia chińskiego (nie będę nazwiska wymieniał, bo nie chcę się tutaj 

pomylić) ma zamiar sprzedać tą spółkę, jakiemuś tam inwestorowi 

cypryjskiemu. Którego też nie znamy, nigdy nie poznaliśmy i nie poznamy 

(miejmy nadzieję). Później okazało się i byłby to świetny interes, że Pan 

Prezydent zapominając o tym, że ma konkretne zalecenia, czy też prośby NIK-u. 

Nie powiedział nam o tym i przekazaliśmy kolejną nieruchomość, która warta 

jest na pewno dużo pieniędzy (była warta), teraz już nie wiem. Dzisiaj okazuje 

się, że spółka ma być przez Miasto przejęta. I mówi się nam, że my to tego 

grosza nie dołożymy. Przepraszam bardzo jak będziemy mieli 100 % własności 

spółki i ta spółka wyda te pieniądze na wykup akcji wspólnika większościowego  

to my zrobimy jakiś kokosowy interes. Nie. Na Komisji Budżetu Dyrektor 

Pastuszko, który nam to referował powiedział, że przynajmniej niektórzy 

wspólnicy (tak to zrozumiałem) powinni się ratować i mieć, że tak powiem 

kłopot z głowy. I okazało się, że tym wspólnikiem który ma mieć kłopot                     

z głowy, to jest wspólnik pochodzenia chińskiego i cypryjskiego. No żenada, 

proszę Państwa! Nic takiego się nie stanie jak, po pierwsze, Miasto podejmie 

nadal próby sprzedaży tych udziałów. To być może (jeśli nikt nie kupi) to 
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dlaczego my mamy kupować coś, co jest bezwartościowe tak naprawdę. Być 

może trzeba podjąć te próby jeszcze kolejne, bo się nic takiego nie będzie działo 

i się nie dzieje. Jeżeli nie to należy doprowadzić do tego, żeby ta spółka nadal 

istniała i sobie radziła. Nie jesteśmy większościowym udziałowcem, więc to nie 

jest nasz problem tylko problem naszego chińskiego udziałowca. I wszystko. No 

proszę Państwa, nie wyjmujmy gorących kasztanów rękami Rady bo w tej 

chwili, ktoś popełnił błąd, ktoś się pomylił, ktoś zachował jakieś informacje dla 

siebie i  jakby nie pozwolił nam podjąć racjonalnych decyzji ileś lat temu a teraz 

próbuje się nas wpakować w bagno, tak naprawdę. W coś nie ma żadnej 

przyszłości. Owszem, jak będzie ruch na rynku powiedzmy dwa, trzy, cztery 

lata, to na pewno wtedy dojdziemy do wniosku, że spółkę należy sprzedać,                 

bo wtedy będzie czas na sprzedanie. Tylko 8 milionów złotych (czy 7 czy 6,              

nie wiem ile to będzie) stać nas, żeby dać to komuś innemu. Nie wiem, może na 

szkoły, może na żłobki, i nie mówcie mi Państwo, że to spółka zapłaci.              

W momencie, kiedy my to przejmiemy, to już będzie nasz problem. Więcej 

myślę, że ta spółka będzie wymagała kolejnych doinwestowań, kolejnych 

pieniędzy, które pozwolą istnieć, egzystować, kończyć mieszkania, budować 

nowe. Nikt teraz nie buduje. Przynajmniej wszyscy czekają. My będziemy 

budować socjalne mieszkania? Na pewno nie. Komunalne? Wątpię. Więc, nie 

czarujmy się. Popełniliśmy błąd, nieruchomość, którą wzięliśmy aportem do 

spółki mogliśmy sprzedać. Powinniśmy się po męsku wycofać, nie próbując 

brnąć w to dalej,  bo to nie ma żadnych perspektyw. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada                   

ad vocem 

Panie Radny Karyś! Pan widzę postradał wszystkie rozumy. Mówi Pan, że                

ja jakiś stek głupot opowiadam. Ja, wie Pan, jestem starszy od Pana i staram się 

używać rozumu i jak coś mówię. I myślę, że ja mówię do ludzi rozumnych,                  

a Pana akurat nie brałem pod uwagę. Natomiast powiem Panu Tak, jeśli Pan jest 

taki rozumny, bo ja szanuję to co Pan mówi, jeśli Pan nawet mówi źle, i nie 

mogę powiedzieć na Pana, że Pan jakiś stek głupot opowiada. Jeśli Pan mówi, 

że ta spółka jest nic nie warta to powinienem powiedzieć, że to Pan opowiada 

stek głupot. Ja szukam wyjścia z impasu, który nastąpił i się tutaj zgadzam                 

z każdym jednym i sam ze sobą, a Pan mówi, że ja opowiadam głupoty. Niech 

Pan się zachowuje kulturalnie, wie Pan. Ja się, wobec Pana będę zachowywał 

kulturalnie. Pan powiedział tutaj masę rzeczy nie prawdziwych i Pan przewiduje 

już, co będzie i jak będzie? Pan nic nie może przewidzieć. Ta uchwała daje 

możliwość kupienia od Chińczyków po dużo tańszej cenie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Jarosław Karyś 

Panie Radny Gierada1 Ja nie obraziłem Pana, tylko odniosłem się do Pana 

wypowiedzi i oceny tej wypowiedzi dokonałem. Natomiast, Pan mnie w tej 

chwili obraził. Myślę, że każdy inteligentny człowiek to zrozumie. Pan myślę 
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(mam nadzieję, że do nich należy) i wie Pan, co Pan powiedział? Więc 

szanujmy się i jak mówimy o kulturze to zacznijmy od własnej kultury przede 

wszystkim. Po drugie nich Pan mi nie wkłada słów, których nie 

wypowiedziałem, bo nie mówiłem nic z tego, co by nie było zgodne z prawdą. 

Dziękuję.  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący! Ja w ramach wyjątku chciałabym się 

merytorycznie odnieść do sprawy. Panie Dyrektorze mam kilka pytań. 

Rozumiem, że jak spółka była zawiązywana, wkładem Miasta był grunt                 

w postaci aportu wniesiony do tej spółki. Mam pytanie, jaki do tej pory był 

wkład finansowy udziałowca chińskiego? Czy podczas kilkuletniego 

funkcjonowania spółki była wypłacona jakakolwiek dywidenda też na rzecz 

Miasta i na rzecz inwestora chińskiego? Kolejna rzecz. Powtarzam pytanie za 

Panem Radnym Pyrkiem, jakimi środkami finansowymi dysponuje w tym 

momencie spółka?  I kolejne pytanie. Co składa się na majątek spółki? Czyli              

co było brane pod uwagę przy wycenianiu udziałów Miasta? I to tyle, jeśli 

chodzi o pytania, natomiast chciałabym się z Państwem podzielić opinią (bardzo 

żałuję, że nie ma na sali Pana Prezydenta), ale to absolutnie nie jest zarzut tylko 

taka refleksja. Chciałabym się odnieść do artykułu z wtorkowego dziennika 

„Echo dnia”. Ja przeczytałam tam wypowiedzi Pana Prezydenta (kilkakrotnie)             

i jestem nimi bardzo mocno zbulwersowana. Nie wiem, czy Państwo mieliście 

okazję czytać ten artykuł. Pan Prezydent komentując bieżącą sytuację                         

i atmosferę wobec spółki Yu Long Construction wypowiedział się, że wcale nie 

dziwi się, iż nikt nie chciał kupić mniejszościowego pakietu udziałów, bo tylko 

szaleniec decydowałby się na mniejszościowy pakiet w tej spółce. Ja się 

zastanawiam, jaką opinię wystawia sobie w tym momencie Pan Prezydent skoro 

on był inicjatorem powstania tej spółki i Pan Prezydent godził się i wnioskował 

Radnym, żeby Miasto właśnie posiadało mniejszościowy pakiet udziałów w tej 

spółce. Kolejna sprawa, Pan Prezydent odnosi się do koncepcji sprzedaży 

udziałów przez chińskiego udziałowca mówiąc w ten sposób: 

zaproponowaliśmy Chińczykom odkupienie naszych udziałów i przejęcie przez 

nich całej firmy, ale nie zgodzili się argumentując, że bez poparcia Miasta 

ciężko będzie im działać. To ja się pytam, jaki klimat Pan Prezydent (jako 

włodarz tego Miasta) prowadzi dla działań inwestorskich? Jeżeli inwestor 

twierdzi, że bez poparcia Miasta (w postaci finansowego wsparcia                                

i formalnego), nie da się w tym Mieście prowadzić interesów, no to ja 

rozkładam ręce z bezradności. Bardzo dziękuję. 
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Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus 

Ja też merytorycznie. Panie Dyrektorze, gdyby Pan mógł nam odpowiedzieć                

na pytanie, po co wam ta uchwała? Mamy głosować dzisiaj uchwałę uchylającą 

zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce. Dokładnie tak brzmiała podjęta przez 

nas uchwała. I tak naprawdę Radni tą uchwałę podjęli dlatego że takie były 

zalecenia NIK. O ile ja się orientuję, umorzenia udziałów dokonuje sama spółka 

i nie musi mieć na to zgody Rady Miasta, zresztą o taką zgodę, Państwo w ogóle 

nie prosicie. Następne pytanie, proszę odpowiedzieć, bo to się wiąże z zasobami 

finansowymi spółki, czy spółkę stać na umorzenie tych udziałów, udziałowca 

większościowego? Czy te zasoby posiada? Jeżeli nie, to czy takie umorzenie 

odbędzie się przez obniżenie kapitału zakładowego? I jeszcze jedno pytanie, 

dlaczego w tej chwili nie idziecie w likwidację spółki, póki ma ona 

(prawdopodobnie) jakiś majątek, który spółka może sprzedać i mieć zasoby 

finansowe i wtedy proporcjonalnie do udziałów podzieli te kwoty?                       

Tylko chcecie dokonać umorzenia większościowego udziałowca,                  

prawdopodobnie skonsumuje to niewiadome zasoby finansowe                             

i prawdopodobnie trzeba będzie obniżyć kapitał zakładowy, czyli zostanie           

firma wydmuszka?  Która nie będzie kompletnie nic warta. I bardzo proszę, 

gdyby Pan Dyrektor, odpowiedział na te pytania. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Dziękuję moim dwóm ostatnim 

przedmówcom, za zadanie bardzo precyzyjnych i konkretnych pytań, opartych                  

o wiedzę z kodeksów spółek handlowych. Mam trud od kilkunastu lat parać się 

z zapisami tego dokumentu. Myślę, że nawet z niewielkimi tam sukcesami                

i chciałbym w związku z tym, wypowiedzieć się w tej istotnej dla Miasta 

sprawie. Nie podlega dyskusji, że spółka nie zrealizowała żadnego z trzech 

podstawowych celów, które były zakładane przy jej powołaniu czyli, ani nie 

utworzyła podmiot zatrudniający znaczną liczbę pracowników, ani nie 

doprowadziła do aktywizacji gospodarczej Miasta, ani nie doprowadziła do 

znacznego ożywienia rynku lokalnego, ani nie doprowadziła do trwałego 

ograniczenia bezrobocia, ani nie wybudował lokali zastępczych, ani socjalnych , 

ani wspólnie z chińskimi firmami nie zbudowała potencjału koniecznego                 

do efektywnej realizacji wielu projektów z wykorzystaniem funduszy 

strukturalnych unii europejskiej. Mimo tych mankamentów Miasto realizuje              

z powodzeniem inwestycje bez potencjału miejskiego (jak się okazało) na co 

wielokrotnie, przy powoływaniu tej spółki wskazywaliśmy. Myślę, że projekt 

uchwały, a może inaczej, intencje NIK-u i intencje Komisji Rewizyjnej zostały 

chyba źle zrozumiane przez projektodawców. NIK wyraźnie mówi, wyjść ze 

spółki, a my wchodzimy dalej do spółki, która się osłabia. Mam takie pytanie                    

i propozycję, przecież istnieje coś takiego (nie Włodku, likwidacja spółki) bo 

spółka ma kapitały, ma nieruchomości (i przypomnę, że został opracowany 
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projekt na drugi etap osiedla Vis a Vis, że w tym roku miał być zrealizowany 

blok na 84 mieszkania, że docelowo ma powstać 5 bloków czyli spółka jest 

spółką aktywną, chociaż co do tej aktywności można mieć wątpliwości, bo nie 

wiem, czy mam dobrą wiedzę, ale chyba ten jeden blok w tym roku nie powstał. 

Natomiast otoczenie biznesowe w stosunku do tej spółki jest fatalne. Dzisiaj 

rynek deweloperski w Kielcach jest szalenie nasycony. Przypomnę, że Unimax 

kończy przepiękne osiedle na Plantach, że Condite ma budować ładne osiedle na 

Ostrej Górce, że Pan Grzyb rozpoczyna budowę osiedla na ulicy Chęcińskiej itd. 

Przecież prawo dopuszcza sprzedaż spółek. Spółka może być elementem 

sprzedaży. W związku z tym, skoro Miasto nie chce uczestniczyć w spółce                

i wygląda na to, że Pan Zang też nie chce, no to jest rozwiązanie takie, że proszę 

tą spółkę wystawić na sprzedaż. Wiele spółek prawa handlowego (dzisiaj 

podczas trwania sesji) zmieniło właścicieli. To są elementy, które w Polsce,               

w Europie, dzisiaj Świecie występują, że dzisiaj właścicielem jest taki 

właściciel, a za jakiś czas jest inny. Tak, że mam pytanie, czy był rozważany 

najprostszy cel, czyli sprzedaż tej spółki, bo to zgadzałoby się z intencją 

zarówno kontroli zewnętrznej jak NIK i kontroli wewnętrznej czyli stanowisko, 

które Komisja Rewizyjna zaprezentowała Radzie na sesji wiosną tego roku. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Pozwolę sobie trochę w innej 

kolejności udzielać odpowiedzi na poszczególne pytania, bądź wątpliwości, 

które Państwo zgłaszali. Myślę, że zacznę od odpowiedzi na pytania Pana 

Radnego Wielgusa, bo one są jakby kapitalne do tego, żeby rozważać później 

kolejne kwestie. Po co Miastu ta uchwała? Ta uchwała jest potrzebna z bardzo 

prostej przyczyny, żeby zagłosować na zgromadzeniu nie możemy mieć, my 

jako Miasto uchwały w obrocie prawnym, która mówi o sprzedaży części 

udziałów. O jakimkolwiek losie spółki musimy mieć wtedy jakby „kart 

blanche”. Musimy mieć możliwość podejmowania swobodnej decyzji. Póki co, 

mamy upoważnienie do tego, aby Prezydent Miasta realizował sprzedaż 

udziałów Miasta Kielce. Czy spółkę stać na umorzenie udziałów? Z tego, co 

mnie wiadomo, dzisiaj spółka dysponuje takimi środkami finansowymi, które 

pozwalają na to, aby zakupić udziały od dwóch udziałowców chińskich i są to 

środki wystarczające na zrealizowanie tej transakcji. W związku, z czym nie 

rozumiem takich pytań bądź sugestii, że Miasto do tego dołoży. Z budżetu 

Miasta powiedziałem na samym początku, nie będą żadne środki kierowane na 

wykup tych udziałów. Udziały będą wykupywane przez samą spółkę za środki 

finansowe, którymi ta spółka dysponuje. Dlaczego nie idziemy w likwidację? 

Według naszych szacunków, jeżeli byśmy chcieli zlikwidować tą spółkę dzisiaj, 

a spółka dysponuje środkami finansowymi, i dysponuje nieruchomością. 

Według naszej oceny wszyscy udziałowcy poniosą straty, w tym również 
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Miasto Kielce. Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że wtedy kiedy my 

wnosiliśmy nieruchomość, na Ślichowicach do tej spółki jako aport, 

dokonaliśmy oczywiście najpierw wyceny przez biegłych tej spółki, a dzisiaj, 

kiedy jest taka, a nie inna sytuacja na rynku deweloperskim, gdy jest kryzys 

gospodarczy, wartość tej nieruchomości jest mniejsza, więc jakby sprzedając ją 

uzyskamy mniejsze środki, niż wartość nominalna, kiedy ją wnosiliśmy. Bardzo 

prosty rachunek, że tutaj będzie strata i to strata dla wszystkich wspólników.            

Co będzie, gdy nie podejmiemy tej uchwały? Nic nie będzie. Dalej będzie taka 

sytuacja, że nie wykonaliśmy zalecenia NIK. Dalej trwa spółka, która tak jak 

mówił Pan Stanisław Rupniewski, ma takie możliwości o jakich mówił i dalej 

może realizować to budownictwo. Dzisiaj, kiedy już po tych różnych 

negocjacjach atmosfera w spółce, wśród udziałowców jest taka, że na przykład 

mając nadzieję, że sprzedamy te udziały, pewne prace zostały wstrzymane. 

Chociaż rzeczywiście faktem jest, że spółka dysponuje pozwoleniem na budowę 

na części tej nieruchomości, którą dysponuje i mogłaby realizować 

budownictwo mieszkaniowe. W związku z czym będzie dalej funkcjonowała. 

Czy rozważaliśmy pomysł sprzedaży spółki? Oczywiście, że tak. Tylko, że  

trzeba wiedzieć, że o tym czy spółkę sprzedać, czy nie, decydują jej udziałowcy. 

Miasto Kielce jest udziałowcem mniejszościowym. Żeby postawić taki wniosek 

na zgromadzeniu udziałowców, że sprzedajemy spółkę i musi być zgoda 

wszystkich udziałowców, żeby taka sprzedaż się odbyła, no to znowu musimy 

mieć (że tak powiem) możliwość wam zaprezentowania takiej opcji, czyli nie 

sprzedaży tylko części sprzedaży udziałów Miasta (a na razie Pan Prezydent ma 

takie upoważnienie), tylko po prostu musi mieć możliwość, że zgłasza i umarza 

jak wniosek na zgromadzeniu, że chce sprzedać całą spółkę. I odniosę się do 

uwagi Pana Radnego Karysia. Dowiedziałem się, że posiedzenia komisji są 

nagrywane. Nic takiego, Panie Radny, nie mówiłem, o czym Pan przywoływał             

i myślę, że możemy to skonfrontować i na pewno, takiej argumentacji nie 

użyłem. Czyli, że uciekajmy bo okręt tonie. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus 

Panie Dyrektorze! Nie mogę się zgodzić z Panem, że potrzebujecie tej uchwały    

i Radni dzisiaj powinni zagłosować za tą uchwała. Uchwała, która była podjęta 

dotyczy sprzedaży udziałów Miasta Kielce w spółce. Jeżeli dojdzie do 

umorzenia to będą również udziały nadal Miasta Kielce w spółce. Nie ma tam 

mowy we wcześniejszej uchwale o sprzedaży części udziałów należących do 

Miasta Kielce. Udziałów. I moim zdaniem, nie jest to absolutnie sprzeczne i nie 

koliduje z umorzeniem. Nie odpowiedział mi Pan na pytanie najważniejsze, bo 

oczywiście tu poruszył Pan sprawę strat, które mogą być wtedy, kiedy dojdzie 

do likwidacji spółki. I z tym się zgadzam rzeczywiście nieruchomości są mniej 

warte, tylko proszę mi odpowiedzieć. Jakie straty przyniesie spółka Miastu 

wtedy, kiedy zostaną udziały umorzone? Nie wiemy nadal, jakie są zasoby 
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finansowe. Nie wiemy, czy spółka nie będzie musiała sprzedać tych gruntów                

i nie wiemy, czy nie zostanie bezwartościowa wydmuszka? Moim zdaniem tak 

się stanie, natomiast droga likwidacji, przynajmniej zminimalizuje te straty. 

Dziękuję bardzo. 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Sytuacja będzie następująca, że my chcemy zakupić te udziały od dwóch 

udziałowców chińskich w celu ich umorzenia. Może się to odbyć przede 

wszystkim decyzją zgromadzenia udziałowców, następnie musi być 

wynegocjowana cena, po jakiej będą te udziały umarzane i nastąpi obniżenie 

kapitału zakładowego spółki. Do końca się nie zgodzę, że będzie to wydmuszka 

dlatego, że mamy spółkę jako podmiot prawa handlowego. Spółkę, która 

dysponuje nieruchomością, więc dysponuje majątkiem. Oprócz tego spółka na 

dzień dzisiejszy z tego, co mnie wiadomo dysponuje kilkudziesięcioma 

stanowiskami postojowymi w tych obiektach, które do tej pory wybudowała, 

więc dysponuje jakimiś środkami finansowymi. Najprawdopodobniej są to takie 

środki, które pozwolą na to, żeby bezboleśnie wykupić te udziały. I jeśli będzie 

problem polegający na tym, że spółka będzie istniała, będzie miała 

nieruchomość i rzeczywiście będzie miała trudną sytuację finansową, ale to nie 

znaczy (takie są fakty, tutaj matematyka), że natychmiast jakby powstanie 

wniosek taki, że dokapitalizujmy tą spółkę no, bo wtedy również, ale miasto to 

również wszyscy udziałowcy. Ale takiego scenariusza nie zakładamy i nie 

rozważamy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 

Przede wszystkim nie wspólników chińskich tylko formalnie chińskiego                    

i cypryjskiego. Co innego, że w ogóle o tym, że mamy tam wspólnika 

cypryjskiego dowiedzieliśmy się od Pana. To też była tajemnica wiele miesięcy. 

Ale szanowni Państwo, dość tajemnic, bo mówimy o pieniądzach publicznych 

dziś. Z tego, co się dowiedzieliśmy, spółka ma pieniądze na wykup 51% 

udziałów należących do inwestora chińskiego i spółki cypryjskiej. To daje mi 

prawo by powiedzieć, w takim razie by spółka odkupiła 49 % udziałów 

należących do Kielczan i w ten sposób do kasy Miasta wpłynie Szanowni 

Państwo, około 8 milionów złotych. Proszę o wykonanie uchwały z naszych 

poprzednich lat i nie uchylanie tej. Dziękuję.  

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Jeśli można to powiem, że jestem zażenowany, bo jak Pani mnie posądza, że 

jakieś tajemnica. Myślę, że Pani Radna ma tą świadomość, że Krajowy Rejestr 

Sądowy jest informacją publiczną. Tam można z domu, nawet o północy sobie 

wejść, przeczytać, zobaczyć, kto ma udziały? Jakie udziały? Jaka jest wartość 
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tych udziałów? Kiedy nabył? Kto rządzi tą spółką, itd. W związku z czym 

proszę nie zarzucać nam, że jakieś tajemnice mamy dlatego, że to wszystko 

można sprawdzić i o tym też informowaliśmy. Chcę również wyjaśnić, że 

rzeczywiście spółka, która jest to spółka zarejestrowana na Cyprze. Z tego, co 

nam wiadomo, udziałowcami są Chińczycy i dlatego używamy, że nasi 

udziałowcy chińscy. Ja nie mam takich informacji, żeby tam udziałowcami byli 

inni obywatele niż Chińczycy. Stąd taki skrót myślowy. Podjęliśmy próbę (aby 

spółka odkupiła udziały Miasta) tylko, że (oczywiście najpierw dokonaliśmy 

wyceny tej spółki), chcę powiedzieć bo tutaj Radny Rupniewski, pytał mnie na 

komisji wiec nie tracimy niczego nie po wartości księgowej poniżej byśmy 

wykupowaliśmy od partnerów udziałowców (wykupowali w celu umorzenia),              

a wiec najpierw wykupić, to trzeba zapłacić poniżej, wiec nie ma tutaj jakby 

wątpliwości, że gdzieś dajemy plamę. Natomiast my chcieliśmy już przedtem 

sprzedać tylko, że nie ma chętnych. Proszę Państwa, procedura jest taka,                    

a sprzedaż musi się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem (mówimy                 

o udziałach Miasta) w związku  z czym, gdybyśmy teraz chcieli ogłosić 

ponownie przetarg (bo i taka była rozważana ewentualność), to musimy obniżyć 

wartość udziałów o 15 % i wtedy zaczynamy ponosić straty. W związku, z czym 

wydaje się, że jeżeli nie ma takiej możliwości, że nikt nie nabył tych udziałów, 

po takiej cenie jaką proponowaliśmy, no to teraz nie ma sensu dalej jeszcze 

brnąć w to, bo wiadomo koszty całej procedury i narazić się na to, że będziemy 

musieli sprzedać je taniej i ryzyko, takie, że również nie pojawi się nabywca.              

W związku z czym szukamy rozwiązania, które będzie skuteczne, efektywne. 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisałw Rupniewski  ad vocem  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowny Panie 

Dyrektorze! Kilka takich elementów gwoli, nie tylko wyjaśnienia, ale również 

współpracy organu wykonawczego, jaki Pan reprezentuje w tej chwili i organu 

uchwałodawczego, jakim jest Rada. Zasadny jest głos Pani Katarzyny Zapały, 

bo z wieloletniego doświadczenia wiem, że KRS-y, a szczególnie KRS                     

w Kielcach, nie nadążają za aktualną rejestracją tego, co się dzieje w spółkach                 

i nic by się nie stało, gdybyście Państwo, nas informowali, bo macie bieżące 

materiały z posiedzenia rad nadzorczych, z posiedzenia ze zgromadzeń 

wspólników, co się naprawdę w tej spółce dzieje. Ja powiem, że na dzisiaj nie 

mam takiej wiedzy. Dzisiaj będzie mi trudno podjąć decyzje, bo nie mam 

szczegółowej wiedzy, co się tak naprawdę w tej spółce dzieje? Chcę również 

powiedzieć, że nieprawdą jest, że te pieniądze, to nie są z budżetu. Przecież my 

włożyliśmy do tej spółki aportem dwie działki o wartości 8,5 miliona złotych. 

Przecież również dobrze moglibyśmy te działki sprzedać deweloperom, tak jak 

tu niektórzy Radni mówili, że za wiele większe pieniądze niż 8,5 miliona 

złotych. Czyli, tutaj ważmy wszystkie, za i przeciw. I nieprawdą jest, że Miasto 

jako mniejszościowy udziałowiec (de facto największy udziałowiec w tej 
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spółce) nie ma nic do powiedzenia. Udziałowiec, który ma co najmniej 10 % 

udziałów, może zwoływać nadzwyczajne zgromadzenia wspólników, składać 

wnioski i na zakończenie, widzę pierwszy raz spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, gdzie mniejszościowy udziałowiec wykazuje tyle troski                 

o spółkę, a większościowy nawet się nie pojawił tutaj na mównicy i nie 

powiedział dwa słowa w języku angielskim. Niektórzy z nas, doskonale by go  

zrozumieli. Dziękuję za uwagę. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Panie Dyrektorze! Ja też jestem coraz bardziej zażenowana, szczerze mówiąc.   

Ja też przyjmuję taki pogląd, że Radny powinien być pracowity i staram się 

hołdować tej opinii, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Radny musiał 

przynajmniej dwa razy dziennie, do południa i po południu lustrować strony 

internetowe, BIP-y i rejestry sądowe, wszystkich składowych, w których Miasto 

jest właścicielem i sprawdzać przypadkiem, czy się coś nie zmieniło? W tym 

czasie kilkakrotnie rozmawialiśmy o problemach spółki Yu Long Construction               

i Państwo nie raczyliście nas poinformować, ani o raporcie NIK-u, ani o zmianie 

struktury właścicielskiej, więc z całym szacunkiem Panie Dyrektorze, jeżeli to 

nie jest tajemnica, no to jak nazwiemy ten fakt, ukrywaniem informacji? 

Zapomnieliście Państwo o niej? I kolejne pytanie, czy mam rozumieć                     

od momentu podjęcia uchwały dającej zgodę Panu Prezydentowi na zbycie 

naszych udziałów, Państwo jako udziałowiec byliście ubezwłasnowolnieni na 

walnym zgromadzeniu? Potrzebujemy „carte blanche”, żeby podejmować 

jakiekolwiek decyzje, i bardzo proszę, chyba, że mam te pytania złożyć na 

piśmie, aby Pan przesłał mi linki strony internetowej, gdzie mogę znaleźć 

odpowiedzi na swoje wcześniejsze pytania? Jaki wkład finansowy miał 

udziałowiec chiński? Co składa się na wycenę spółki? Czy była wypłacona 

dywidenda? 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Czy tak? Rzeczywiście pominąłem. Już uzupełniam, ale to naprawdę tylko                     

w ferworze walki. Bardzo szczegółowo już Państwu powiem. Proszę Państwa, 

wynik finansowy spółki za rok 2008  –  to jest strata 242 000 zł, za 2009 – strata 

403 858,99 zł, za 2010 rok – strata w wysokości 1 053 830,39 zł, za 2011 rok, 

zysk zanotowała spółka  –  1 259 199,55 zł. Na 31 maja 2012 roku, strata w tej 

spółce wynosi – 663 247,71 zł. Jeżeli chodzi o udziały i o środki finansowe, 

jakie wnosili udziałowcy poza Miastem, to nie mam szczegółowych, ale to 

bardzo łatwo porównać. Powiem Państwu, jaki wkład wnieśliśmy my 49 % no 

to Chińczycy więcej. Wkład pieniężny w spółkę, kiedy zakładaliśmy, Miasto 

Kielce wniosło 120 160 zł, czyli odpowiednio Chińczycy wnieśli więcej. 

Później w 2009 roku, Miasto wnosi działkę na ul. Szajnowicza–Iwanowa 
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2 268 340 zł, i w 2010 roku, wnosimy jako aport działkę też przy                          

ul. Szajnowicza –Iwanowi, o wartości 6 193 000 zł. Razem wkład Gminy Kielce 

do tej spółki to 8 589 500 zł. Wtedy, kiedy podnosiliśmy kapitał i my 

wnosiliśmy nieruchomość na Szajnowicza, nieco wyższą kwotę w formie 

pieniężnej wnieśli udziałowcy chińscy. Jaka to jest kwota?  No, jeżeli 6 193 000 

zł, stanowi 48,87 %, to Chińczyk wnosi kwotę z jego 50,22 %, to jest 

porównywalnie. Zresztą to wynika z relacji w udziałach. Natomiast tak jeszcze 

dopowiem, że ja raz do roku (zgodnie z ustaleniami Rady) składam informacje 

w imieniu, i z upoważnienia Pana Prezydenta o tym, co się dzieje w spółkach na 

Komisji Budżetu i Finansów. Mam na to dowody, bo corocznie to robię i to 

robimy na podstawie tych analiz i informacji, które do nas wpływają. Natomiast, 

nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek interpelacja, czy zapytanie wpływały 

do wydziału, do Pana Prezydenta (o szczegółową informację). Być może trzeba 

będzie analizować szczegółowo wszystkie spółki, tylko trzeba też zważyć to,           

że trochę inaczej mamy możliwość kontrolowania tego, co się dzieje                     

w spółkach. W tych spółkach, w których mamy 100 % udziały, natomiast 

inaczej to wygląda, kiedy jesteśmy udziałowcem mniejszościowym. Są takie 

spółki, które w związku z tym, że mamy niewielkie udziały, nie informują nas. 

Egzekwujemy sprawozdania, F-01, informacje te które, są dla nas podstawowe             

i niezbędne do tego, żebyśmy mogli wykonywać nadzór właścicielski, który 

notabene jest bardzo źle i kiepsko opisany i umocowany w regulacjach 

prawnych w naszym kraju. Konia z rzędem temu, kto powie, na czym polega 

nadzór właścicielski sprawowany przez samorząd nad spółkami. W momencie, 

kiedy spółka przynosi straty, no to niestety z mocy prawa to jest tak, że jeżeli są 

straty to nie można wypłacić dywidendy natomiast, w momencie jeśli się pojawi 

zysk to zgodnie z prawem jest tak, że przede wszystkim trzeba pokryć straty               

z lat poprzednich. W związku z czym, też nie można było wypłacić dywidendy, 

a w momencie, kiedy zrealizowano to pierwsze przedsięwzięcie, kiedy myślano 

o tym, żeby dalej kontynuować tą działalność, no to jakby tamte drobne 

pieniądze, które bez sensu byłoby dzielić na dywidendy i co by to było? 

Zgromadzenie nie podejmowało takich uchwał o tym żeby, wypłacić 

dywidendy. Wycena była przeprowadzona przez profesjonalną spółkę taką, 

która takich wycen dokonuje wiele. Teraz współpracuje z Ministerstwem Skarbu 

miedzy innymi, przy wycenie spółek. Wybraliśmy ją w drodze przetargu 

publicznego, w sposób bardzo transparentny. Wycena była przeprowadzona 

trzema metodami, tak jak to nakazują przepisy, czyli według wartości 

księgowej, metodą wartości skorygowanych aktywów netto i metodą rynkową, 

przy wartości likwidacji. Jeżeli to Państwa interesuje, to mogę powiedzieć, jakie 

to były wyceny. Jeżeli chodzi o wartość likwidacyjną  (czyli to, o czym Państwo 

mówią, czyli sprzedajmy spółkę) wartość od tych dwóch pierwszych różni się            

3 milionami złotych, czyli najmniej opłacalna. Dlatego, chociażby to jest 

argument, że warto jednak może spróbować jeszcze innego sposobu, żeby z tego 

ambarasu wyjść.  



 42 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś                      

ad vocem 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! O ile dobrze 

pamiętam dokonania tej spółki, to są następujące: pierwszy rok, strata chyba 

100 000 zł, drugi, 200 000 zł, w trzecim spółka zanotowała zysk, 1 000 000 zł, 

czwarty rok, mamy zysk 1 200 000 zł. Pytanie jest proste, z czego  w takim razie 

spółka kupi te akcje większościowego udziałowca celem umorzenia? Wydaje mi 

się, że z kredytu, prawda? To po pierwsze, bo musi mieć jakieś pieniądze.                   

Jak zostanie spłacony ten większościowy udziałowiec? Po drugie, chcę tutaj 

zgodzić się całkowicie z Radnym Rupniewskim, który stwierdził,                                

że zadziwiająca jest nasza troska o większościowego udziałowca. Myślę, że 

przedsiębiorcy, którzy usłyszą być może nasze tutaj zmagania bardzo chętnie 

będą chcieli mieć takiego partnera, który w przypadku kryzysu weźmie całą 

odpowiedzialność za ten stan na siebie. To jest następna sprawa, a to właściwie 

stwierdzenie było, i tak gwoli informacji, Panie Dyrektorze, to nie my będziemy 

wykupywać te udziały, tylko spółka celem umorzenia. I następna sprawa, która 

myślę, że też jest warta zauważenia. Myśmy się nigdy nie dowiedzieli tak 

naprawdę, kto konkretnie (chociaż ja osobiście o to pytałem), kto tak naprawdę 

się kryje pod hasłem wspólnik cypryjski. Dziękuję.  

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Ja informowałem już, odpowiadając na pytania Pani Radnej Agaty Wojdy,                 

że  spółka dysponuje środkami finansowymi, które pozwalają na to, żeby 

wykupić te udziały w celu umorzenia, więc nie ma potrzeby takiej na dzisiaj, 

żeby ktokolwiek zaciągał jakikolwiek kredyt. Będą to środki finansowe, które   

są w tej chwili skumulowane w spółce. Natomiast ja zawsze mówiłem                       

(nie mogłem po prostu mówić inaczej), że taka jest procedura, taki jest tryb, że 

spółka wykupuje udziały swojego udziałowca, w celu ich umorzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus 

Panie Dyrektorze, powiedział Pan, że likwidacja jest najgorszym scenariuszem. 

Otóż, ja się z tym absolutnie nie mogę zgodzić. I w tym kontekście gdyby Pan 

mógł odpowiedzieć na pytanie, czy Miasto po umorzeniu udziałów zamierza 

prowadzić działalność deweloperską? Jeżeli tak, spółka (jak Pan sam wcześniej 

wspomniał) będzie potrzebowała na podniesienie kapitału przez Miasto, czyli 

zgody Radnych i wydania określonych środków. Jeżeli, nie to, co w takim razie 

Miasto zamierza zrobić z bezwartościowymi udziałami takiej spółki? I dalej 

będę twierdził, że jeżeli Pan informuje nas, że spółka ma środki na wykup, czy 

umorzenie tych udziałów, to jest około 8 milionów złotych, dysponuje również 
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działką o wartości 6 milionów, są jeszcze garaże, mieszkania itd.) uzbierałoby 

się około 16 milionów złotych przy likwidacji i niej więcej po 50 %, chociaż 

Miasto nie poniosłoby żadnych strat. A chcę jeszcze dodać, że w przypadku 

umorzenia partnerowi, którego akcje są umarzane przysługuje również 

dywidenda za rok 2012, bo to nie wstrzymuje wypłaty dywidendy i gdyby Pan 

na te pytania? Szczególnie, jakie są plany w stosunku do spółki, odpowiedział. 

Dziękuję. 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Wtedy kiedy, okaże się, że albo nie podejmiemy takiej uchwały i jakby zostaje 

status quo, takie jakie jest, no to wiadomo, że spółka będzie realizowała                     

te zadani, które do tej pory realizowała w taki, a nie inny sposób. Jeżeli 

natomiast podejmiemy uchwałę i doprowadzimy do wykupu przez spółkę 

udziałów dwóch udziałowców, doprowadzimy do tego, że zmniejszymy kapitał 

spółki, ale nadal spółka dysponuje tą nieruchomością, o której Pan mówił                       

i będzie mogła prowadzić działalność deweloperską, będzie mogła dalej 

budować mieszkania. Może być tak, że spółka dalej będzie to robiła. Wtedy jako 

jedyny udziałowiec, nie musimy z nikim konsultować, nie pytać, czy komuś się 

podoba, albo nie podoba tempo, zakres, rozmiar inwestycji, itd. Możemy 

zdecydować na przykład, że sprzedajemy i ogłaszamy, że sprzedajemy całość. 

Jeżeli Państwo mówicie, że dlaczego łatwiej no to chyba proste jest, że chyba 

łatwiej jest kupić od jednego niż kupić z kimś. To wszyscy ci, którzy pracują, 

mają spółki i prowadzą działalność, doskonale wiedzą, że zdecydowanie lepszy 

interes kupić całość od jednego, niż kupować z kimś. Prawda? Albo możemy 

powiedzieć, że likwidujemy spółkę, każdą ewentualność możemy tutaj zrobić.  

Z tego, co Państwo przeczytaliście w gazecie, jeżeli taka będzie wola po 

przeanalizowaniu sytuacji spółki, dalej spółka będzie prowadziła działalność 

deweloperską. Za co?  

No to tak jak wszyscy inni deweloperzy i tak jak przepisy na to pozwalają                   

to spółka będzie mogła prowadzić sprzedaż tych przyszłych lokali. Oczywiście 

dzisiaj przepisy ustawy deweloperskiej już nie pozwalają na taki sposób jak                 

to było wcześniej, ale wtedy spółka na przykład może zaciągnąć kredyt pod                    

tą nieruchomość i prowadzić tą działalność. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Jarosław Machnicki 

Panie Dyrektorze! Szanowni Państwo! Ja sięgam tutaj do uzasadnienia tej 

uchwały i chciałbym, żeby Pan Dyrektor odniósł się i odpowiedział na moje 

pytanie. Według mnie, według tego uzasadnienia to właściwie negocjacje po 

części zostały zakończone i mówienie, że możemy to nabyć po niższej cenie 

jakoś nie bardzo w uzasadnieniu mają odniesienie. Czytam, cytuję:” wspólnicy 

Zeng Xiaohui i Hogares wstępnie wyrazili zgodę na umorzenie ich udziałów za 

takim samym wynagrodzeniem za jakim Gmina Kielce oferowała swoje 
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udziały”. I teraz chciałbym zrozumieć, co to jest za takim samym 

wynagrodzeniem? Czy to jest już jakby zsumowana kwota 49 % umarzanych 

akcji Miasta Kielce, czy też tutaj za takim samym wynagrodzeniem jest to cena 

jednostkowa jednej akcji? Bardzo proszę. 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko  

Wtedy, kiedy Miasto oferowało do sprzedaży, było zobowiązane do podania 

wartości jednego udziału i razy procent udziałów i wychodzi cena. Myślę, że 

uczciwą jest (biznesowo) sprawą, że mówimy, że jeżeli nie chcesz z nami to my 

cię wykupimy. No i wykupimy cię po takiej samej cenie, jaką byśmy chcieli, 

żebyś ty nam zapłacił. Natomiast oczywiście na walnym zgromadzeniu to jest 

jakby początek prawda, istnieje taka możliwość, że można i należy negocjować                    

i określić uchwałą walnego zgromadzenia, po jakiej cenie będą te udziały 

sprzedawane. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Karyś                       

ad vocem 

Ja mam do Pana Dyrektora, tylko takie uszczególniające pytanie. Proszę nam to 

wytłumaczyć, jeżeli firma czy spółka ma środki na wykup, a następnie na 

umorzenie akcji? Gdyby Pan Dyrektor zechciał nam przybliżyć, z jakich źródeł 

te środki pochodzą? 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko  

Trzeba wiedzieć, że jest to spółka, w której jesteśmy udziałowcem 

mniejszościowym. Ja nie jestem audytorem, ani nie robiłem audytu tej spółki. 

Wiem, że taki audyt był przeprowadzony przez firmę wynajętą na zlecenie 

udziałowców i spółka za to zapłaciła i taki audyt został przeprowadzony, ale 

proszę mnie naprawdę nie pytać szczegółowo, ile z tych pieniędzy za sprzedaż 

mieszkania, numer 25 albo ile za stanowisko 33 a ile jest na przykład nie wiem 

jeszcze z czego, jakąś tam usługę na przykład spółka wykonała, bo tego nie 

jestem w stanie stwierdzić. Nie wiem, co Pana śmieszy, ale proszę mi też 

wybaczyć nadzorujemy 15 spółek i nie potrafię się nauczyć na pamięć bilansów 

wszystkich tych spółek i wiedzieć jeszcze dokładnie jakie są przychody                 

i rozchody. Jeżeli taka informacja Pana interesuje to myślę, że będziemy się 

starać jakoś ją przygotować, chociaż nie bardzo wiem jak, bo pewnych 

informacji może nam po prostu spółka, z prostego powodu nie udzielać 
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Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia Jerzy Pyrek  ad vocem 

Ja na wstępie bardzo serdecznie chcę podziękować Panu Dyrektorowi Pastuszce 

za jego wypowiedź. W końcu jeden przedstawiciel Miasta potwierdza moją 

opinię, którą tutaj wielokrotnie wygłaszałem mianowicie, że łatwiej sprzedać 

100 %  udziałów spółki, niż tylko część, a przypomnę, że (chodzi tu o Koronę, 

gdzie  70 % Miasto chce sprzedać) ja postulowałem, że jeżeli Miasto faktycznie 

chce sprzedać, to żeby na sprzedaż wystawić 100 %. Dziękuję. Myślę, że 

pozostali członkowie władz Miasta posłuchają i zapamiętają to. Proszę Państwa, 

słuchaliśmy jak funkcjonowała spółka. Ona w ogóle nie powinna powstać, jak 

już mówiłem, jeżeli Miasto miałoby się zajmować deweloperką i miałoby swoje 

grunty, to potem przyszli mieszkańcy zapłaciliby za mieszkania, tak jak to robią 

deweloperzy. Stało się, mleko się rozlało. Słyszeliśmy jak funkcjonowała 

spółka, strata, strata, strata, strata. Co się w tej chwili stanie? Zostaną 

zaspokojone oczekiwania większościowego udziałowca, weźmie kasę i pojedzie 

szczęśliwy odpoczywać na Cypr, natomiast spółka, jeżeli oczywiście dojdzie do 

tego, że wykupimy te udziały, spółka będzie dalej funkcjonowała i kto będzie 

szczęśliwy? Członkowie zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, ponieważ będą 

brali odpowiednio wysokie apanaże. Natomiast spółka będzie w dalszym ciągu 

ponosiła straty. Ponieważ w tym roku nie rozpoczęto inwestycji w postaci  

budowy kolejnego bloku, nie będzie zapotrzebowania na budownictwo, 

ponieważ w tej chwili jak słyszymy deweloperzy nie mają komu sprzedać 

mieszkań w związku, z tym te środki będą konsumowane. Owszem mając 

majątek, w postaci gruntu, które przekazało Miasto, bank chętnie kredytu 

udzieli, natomiast w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że spółka już 

nie będzie miała możliwości, ani inwestowania, ani rozwoju, bank przejmie 

grunt i tyle na tym wszyscy zyskamy. Ewentualnie, jeżeli powstaną jakieś straty                   

to straty poniesie Miasto. Jedyne wyjście na dzień dzisiejszy, to po prostu 

pozbyć się tego. Sprzedać i jeżeli udziałowiec większościowy nie chciał od nas 

kupić, chce się pozbyć, wiec jak Radny Rupniewski powiedział, sprzedajmy 

cała spółkę. To jest jedyne, sensowne, najprostsze rozwiązanie i nie mówmy 

tutaj, że poniesiemy straty. Straty już ponieśliśmy, to trzeba powiedzieć wprost, 

był to błąd powołanie tej spółki. Kolejnym błędem, były przekazywane kolejne 

grunty aportem. Czasem warto ponieść minimalną stratę, żeby minimalizować    

tą dużą stratę. To jest jedyne według mnie rozwiązanie. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Rady Miasta Robert Siejka 

Ja tylko przypomnę, że w raporcie NIK-u było zalecenie, żeby sprzedawać, a nie 

kupować. Nam się proponuje zupełnie coś innego. No i trudno nie odnieść 

takiego wrażenia, że Miasto w ostatnim okresie wchodzi w jakieś interesy,                

a to  w deweloperkę, a to w jakiś handel nieruchomościami, bo będziemy mieli 

dzisiaj na sesji jedną z uchwał mówiącą o tym, żeby Miasto sprzedało ponad              

23 hektary gruntu, które zakupiło wcześniej i okazało się, że zupełnie bez 
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potrzeby, więc ja myślę, że Pan Prezydent (chyba najwyższa pora, żeby 

zrozumiał) nie jest mitycznym królem Midasem i z tymi biznesami wszystkimi 

powinien sobie dać spokój, bo po prostu mu nie wychodzą. Później, ktoś tę żabę 

musi zjeść. Pan Dyrektor Mieczysław Pastuszko stwierdził, że w maju tego roku 

strata tej spółki wynosiła 660 000 zł. Stwierdził również, że spółka wstrzymała 

proces inwestycyjny i jak słusznie zauważył Radny Stanisław Rupniewski,                  

w tym roku miał powstać blok na 84 mieszkania, a nie powstał. Pan Dyrektor 

Pastuszko powiedział, że spółka wstrzymała te inwestycje, w związku z chęcią 

Miasta sprzedaży tych w sumie mniejszościowych udziałów. No to ja się pytam, 

czym się zajmowała ta spółka i ludzie w niej zatrudnieni przez ostatni rok? Czy 

tylko generowaniem strat? Bo mówił Pan dzisiaj o 660 000 zł. Co przez ostatni 

rok, ta spółka robiła? Czy tylko ludzie tam zatrudnieni czekali na jakiekolwiek 

decyzje, więc w tym czasie nie robiąc nic? No i na koniec chciałem się odnieść 

do mało wyszukanej metafory Radnego Jana Gierady, którą wyczytałem                    

w jednej z gazet, który argumentując, aby Radni głosowali za propozycją Pana 

Prezydenta stwierdził, że jak się już w coś wdepnie to trzeba otrzepać buty                    

i iść dalej. Nie wiem, czy dosłownie przytoczyłem, ale sens, chyba tak. Otóż ja 

mam wrażenie, że próbujemy tym projektem uchwały wytrzeć buty, ale to 

udziałowcowi chińskiemu i to bardzo dokładnie, z glancowaniem. A sami 

chcemy się jeszcze wytarzać w tym, w co wdepnęliśmy, wiec apeluję do nas 

wszystkich, żebyśmy pomyśleli w tych kategoriach. Dziękuję.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 

Ja bym mogła prosić, abyśmy wyświetlili część tego KRS-u na ekranie? Bo 

może Państwo też nie macie czasu tak jak, bo i pracuję zawodowo, jestem 

Radną ale to, co przez internet można zdobyć to zdobyłam. Chciałam ,żeby 

Państwo to zobaczyli, będzie łatwiej tak, niż gdybyście sami szukali. To, czego 

nie mogę znaleźć przez internet, to przede wszystkim bilans spółki, a to chyba 

jest najważniejsze. Postaram się oczywiście udać się do sądu i zobaczyć                     

te bilanse, ale dzisiaj spójrzmy na to, jakie są udziały i co jest udziałem. Otóż 

największym udziałem oczywiście jest Miasto Kielce i nasze udziały                           

są wycenione na 8 581 500 zł. Kolejnym udziałowcem jest spółka cypryjska, 

założona zresztą przez inwestora chińskiego, czyli Zeng Xiaohui, no i tu mamy 

wartość 7 064 000 zł, plus wartość 1 756 000 zł, należąca bezpośrednio do 

inwestora chińskiego. W efekcie daje nam to (generalnie sumy niezwykle do 

siebie podobne), bo my mamy 8 600 000 zł, (zaokrąglając) oni, w sensie 

wspólnik chińsko-cypryjski ma 8 800 000 zł, więc szanowni Państwo, mamy 

200 000 zł różnicy. A poprzez decyzje, które zapadną osobie, której 

powierzyliśmy powołanie tej spółki, czyli Prezydentowi Miasta i ludziom, 

którzy w tej spółce reprezentują największego inwestora, dzisiaj bawimy się 

przez dwie godziny, rozmawiamy i nie możemy racjonalnie podjąć decyzji, 

pomimo tego, że jesteśmy niewiele mniejszym udziałowcem z punktu widzenia 

wkładu, niż nasi współwłaściciele spółki. Ja mam tylko jedno pytanie, Szanowni 
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Państwo, dlatego, że my wykonujemy aport, bo te udziały, to głównie nasz aport 

w postaci gruntów namacalnych, dlatego jak chcę, żeby stosunek udziałów nie 

zmienił się to ci, którzy są również w spółce muszą w jakiś sposób 

odpowiedzieć, albo w sposób finansowy, albo w różny inny sposób no to, ile my 

wkładamy do tej spółki. No, my włożyliśmy te grunty, one razem właśnie, to 

jest 8,5 miliona zł, a w tym czasie tych dwóch pozostałych wspólników musiało 

to uzupełnić i proszę Państwa! Nie musiało wcale uzupełniać gotówką. To 

mogły być różne rodzaje rozwiązań, które zostały wycenione. Ja mam teraz 

prośbę, do Pana Prezydenta, żeby powiedziano nam, dokładnie, w jaki sposób 

nasz aport został uzupełniony przez Pana Zeng Xiaohui i Spółkę Hogares                   

z Cypru, której Zeng Xiaohui jest właścicielem. Dziękuję. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Wysoka Rado! Ja bym nie chciała, żeby tutaj młodzież, która jest zgromadzona 

wyniosła taką wiedzę o kodeksie spółek handlowych, jaka wynika z naszej 

ożywionej dyskusji. Ja tylko parę rzeczy, które uważam, że w podsumowaniu 

tego, co kolega powiedział powinno paść tutaj, a jest istotne dla tej decyzji, 

którą będziecie Państwo, chcieli za chwilę podjąć. Kapitał zakładowy spółki               

(jak zresztą wynika z tego, co tutaj już zostało przez Panią Katarzynę, 

wyświetlane) wynosi prawie 17 000 600 zł. Te udziały, o których mówimy jest 

propozycja, żeby je umorzyć. One mają wartość niecałe 7 500 0000 zł. I to są 

środki, które są zgromadzone w spółce, to są środki, to jest pieniądz, który tam 

jest i czyli jakby na to nie patrzeć rachunkowo 10 000 000 zł, zostaje w spółce. 

To jest wartość kapitału, która zostaje w spółce. Jeżeli chodzi o pytanie Pani 

Radnej Katarzyny tak, żeby udziały miały w dalszym ciągu taki kształt, jak w 

momencie powoływania spółki (tworzenia spółki) to partner wpłacał po prostu 

czystą gotówkę. Ja chcę Państwu jeszcze powiedzieć, taką jedną rzecz. Ja się 

przyglądałam bilansowi tej spółki, parę miesięcy temu, przy okazji takiej 

właśnie dyskusji, która miała miejsce. I to nie jest tak, że jest obowiązek 

przekazania dywidendy w momencie, kiedy te udziały będą umarzane. Kodeks 

spółek handlowych, tak nie mówi, Panie Radny. O tym decyduje walne 

zgromadzenie, a walne zgromadzenie zdecydowało, że ten zysk za 2011 rok, 

pozostaje w spółce i to jest jakby bezdyskusyjne, prawda? To jest taka sprawa.                

I chciałabym jeszcze powiedzieć, jakie ja miałam wtedy odczucia jak patrzyłam 

na to, co się w tej spółce dzieje na podstawie, tych dokumentów (finansowych), 

które miałam. To chcę Państwu powiedzieć, że ci z Państwa, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą, a większość z Państwa prowadzi taką, to będziecie 

wiedzieli. To nie jest tak, że jak jest strata, to nie ma pieniędzy Panie Radny. To 

też droga młodzieży proszę o tym pamiętać. Bo jest bardzo wiele przykładów w 

kraju i za granicą, że są straty, a firmy sobie dobrze radzą, bo mają tak zwaną 

płynność finansowa i jest również odwrotnie wtedy, kiedy są zyski, a firmy po 

prostu upadają i mamy tego bardzo dużo przykładów. Tutaj jak mówię, to jest 

taka moja refleksja, żeby powiedzieć, że to nie jest jednoznaczne prawda? 
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Natomiast faktem jest i o tym też wszyscy Państwo o tym pewnie wiedzą, że 

każdy z tych wyników buduje kapitał własny spółki, na który się składa 

zapasowy oraz te wszystkie inne i wyniki, które spółka osiąga w ciągu bieżącej 

działalności. I tam pomimo, że były straty, były zyski trzeba mieć też 

świadomość i pamiętać, o tym, że jak się prowadzi działalność deweloperską, to  

się inaczej ją księguje. Inaczej się odzwierciedla wyniki takiej spółki aniżeli 

każdej innej spółki np. handlowej czy takiej, która prowadzi działalność 

gospodarczą typu produkcyjnego. Tutaj inaczej się to wszystko odbywa. W 

momencie, kiedy się buduje, to się wszystko tylko kumuluje na określonych 

miejscach, natomiast w kosztach spółki są tylko po prostu bieżące utrzymanie. 

Dopiero w momencie, kiedy się sprzedaje te mieszkania (akurat w tym 

przypadku) dopiero wtedy można oceniać, z jakim efektem te mieszkania są i 

jaki w rzeczywistości jest wynik na tej działalności. Ta spółka na koniec 2011 

roku, miała (tu kieruję do Pana Radnego Rupniewskiego) płynność powyżej                

2 %.  I to wszystko chyba, tak mnie męczyło, żeby podsumować. Kończąc, 

jeżeli Państwo dzisiaj nie podejmiecie tej uchwały, nie zaopiniujecie jej 

pozytywnie, to praktycznie zawiązujecie ręce władzy wykonawczej. Panu 

Prezydentowi nic nie będzie można zrobić, poza tym. Jeżeli chcecie Państwo, 

żeby w przyszłości spółka była zlikwidowana to, ta uchwała dzisiaj powinna być 

podjęta. Dziękuję. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                    

Alicja Obara 

Proszę o 10 minut przerwy w imieniu Klubu Radnych SLD.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Ogłaszam 10 minut przerwy 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady. 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie 

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

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

wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 7 

Przeciw   – 15 

Wstrzymało się  – 3 

 

Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie uchwały uchylającej 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce 
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pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz zgody 

na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki. 

 

Do pkt.  8.6 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Jerzy Król zarekomendował 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce                  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013. 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Ustawa o działalności pożytku 

publicznego nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. W związku z tym przedkładam Państwu, pod rozwagę projekt 

uchwały z prośbą o jej podjęcie 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                    

Alicja Obara  

Ja mam taką uwagę. Powstała w tym roku Miejska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego i otóż ta Rada w składzie, jakim możecie Państwo sobie przeczytać 

w piśmie, które przekazała nam ta Rada do Państwa wiadomości (na takich 

niebieskich kartkach) i członkowie tej Rady wprowadzili do propozycji 

uchwały, do projektu uchwały zmiany. Zmiany być może nie tak ważne dla 

osób, które są na co dzień czytają uchwały, na co dzień je rozumieją. Natomiast 

są w organizacjach pożytku publicznego osoby, które być trzeba te wszystkie 

informacje przekazać trochę jaśniej. Dla nich te uwagi, które Miejska Rada 

Pożytku Publicznego do projektu tej uchwały zamieściła, są zmianami być może 

istotnymi. Nie są to zmiany, które powodują jakieś ogromne zmiany 

merytoryczne w projekcie tych uchwał. Ja chciałabym wiedzieć, dlaczego tych 

uwag nie uwzględniono? Żadnych z tych uwag nie uwzględniono mimo, że 

niektóre właściwie, były tylko uwagami kosmetycznymi albo, tak jak 

powiedziałam uwagami, które nieco rozszerzały informacje dla członków 

organizacji pożytku publicznego. Powiem jeszcze tak, podejmujemy uchwałę o 

współpracy. Jaka to jest współpraca, kiedy się organizacjom narzuca, a ich nie 

słucha. Bo tak właściwie to wyszło. My współpracujemy na zasadzie masz                  

co ci dam, ale co byś chciał dostać, to nas to nie interesuje. Tak bym to ujęła                

w skrócie i chciałabym otrzymać odpowiedź.  

 

Przewodnicząca Komisji  Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Ja w bardzo podobnym tonie jak Radna Alicja Obara, która jest zresztą               

z ramienia Rady Miasta, członkiem Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.                    

Z pozoru te proponowane zmiany przez członków tej Rady są dla nas laików, 

powiedzmy sobie, którzy nie pracują w organizacjach pozarządowych 

kosmetyczne. Natomiast członkowie tej Rady, mówią, że dla nich te zmiany są 
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fundamentalne np. w kontekście aplikowania w ośrodki zewnętrzne,                        

że przyjęcie w kształcie proponowanym przez inicjatora, czyli Pana Prezydenta, 

zablokuje im pewną możliwość działania, nie tylko w oparciu o środki Miasta,         

a też jest taka tendencja, żeby organizacje były dynamiczne w uzyskiwaniu 

środków z bardzo wielu źródeł. Też ponowię to pytanie Pani Radnej Obary, 

dlaczego nie zrobiono takiego gestu w stronę organizacji pozarządowych,                   

a nawet całej Miejskiej Rady? Bo wiem, że Radni obecni na tym posiedzeniu, 

także zgodzili się, że są to cenne uwagi i cenne poprawki do tej uchwały. Czy 

prawdą jest Panie Dyrektorze, że my tą uchwałę powinniśmy podjąć do końca 

listopada, jeżeli chcemy taki program wprowadzić, bo też taka informacja                   

do nich dotarła. Może warto się zastanowić, żeby zdjąć dzisiaj z porządku obrad 

tą uchwałę. Zastanowić się nad poprawkami, które rekomendują nam 

członkowie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego i ja nie widzę problemu, żeby 

spotkać się na nadzwyczajnej sesji i przyjąć tylko ten Program, bo to jest 

skandaliczne, żebyśmy takiego Programu nie mieli, mając Miejską Radę 

Pożytku Publicznego i chcąc być otwarci na organizacje pozarządowe,                      

a z drugiej strony skandaliczne jest, żeby nie wziąć pod uwagę uwag, które te 

zainteresowane organizacje zgłaszają. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Gwoli informacji, przedmiotem obrad Komisji stałej Rady Miasta, była                      

ta uchwała i również wnioski Rady Pożytku Publicznego. Przypominam 

Państwu, że ta uchwał została zaopiniowana jednomyślnie, pozytywnie przez 

Komisję.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus  ad vocem 

Panie Przewodniczący, gwoli wyjaśnienia. Tak naprawdę, nie mieliśmy szansy 

na zapoznanie się z tymi uwagami, ponieważ te materiały dostaliśmy na 

Komisji. Oparliśmy się wyłącznie na relacji pracownika Urzędu Miasta, który 

stwierdził, że zmiany nie wnoszą nic i jeszcze raz podkreślam, że nie mieliśmy 

szans na zapoznanie się z tymi uwagami. Dziękuję.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  ad vocem 

Ja również jestem członkiem tej Rady. Debatowaliśmy nad różnymi zmianami, 

generalnie niektóre z nich można powiedzieć, że są w formule estetycznej, 

natomiast to o której wspominała Radna Wojda i o, którą też zabiega Radna 

Obara to jest zmiana do art. 7. I teraz wyjaśnię po krótce merytorycznie, 

dlaczego jest tak ważna. Nie została zaproponowana przez nas Radnych, ale 

przez specjalistów, którzy zajmują się organizacjami pozarządowymi akurat, to 

był przedstawiciel harcerstwa. Została tu zasugerowana zmiana, ponieważ aby 

aplikować o pewne pieniądze unijne w programach na cele pod tytułem na 



 51 

przykład promowanie wolontariatu, taki zapis musi się znaleźć również                   

w dokumencie strategicznym Miasta Kielce. I stąd też argumentacja Rady, aby 

tą zmianę wprowadzić. Szanowni Państwo! Jeszcze jedna ważna rzecz według 

mnie. Może i gdzieś tego typu zapisy pojawiają się, w pewnych dokumentach, 

które Miasto Kielce podejmuje tudzież produkuje. Natomiast dzisiaj mówimy                  

o Programie, uchwalonym po raz pierwszy przez Radę, która reprezentuje 

wszystkie organizacje pozarządowe. Po raz pierwszy, też jak sądzę w historii 

Kielc, spotyka się grupa osób merytorycznie związanych z tego typu 

działaniami i to daje mi również, jakby pewnego rodzaju prawo do powiedzenia, 

że właśnie ten dokument stanie się tym najważniejszym , na podstawie którego         

i do którego odnosić się będą organizacje pozarządowe. To poza faktem, że 

zapisujemy tam ważne istotne rzeczy a propos rozwoju współpracy                             

z organizacjami pozarządowymi oraz uzupełniając, jakby pokazując im w jaki 

sposób mają pracować, to również ułatwia im pracę w naszym Mieście 

ponieważ będą się tylko odnosili tylko do tego jednego dokumentu. Stąd te 

zmiany, które nasza Rada Pożytku Publicznego zaproponowała, a uważam                  

za istotne i proszę Radnych o tą decyzję, abyśmy ten Program, jeżeli trzeba go 

uchwalić do końca listopada, a tak żebyśmy się spotkali raz jeszcze i uchwalili 

w takiej formule, jaka została zaproponowana przez ludzi merytorycznie 

zajmujących się problematyką. Dziękuję. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  Renata Wicha 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Chciałam zwrócić uwagę, tak 

jak tutaj Przewodniczący naszej Komisji zauważył, dostaliśmy w ostatnim 

momencie i zasugerowaliśmy się tymi odpowiedziami, które Pan Andrzej 

Włoch nam przekazał. W związku z tym chciałabym prosić, że jeżeli nie 

musimy w tym momencie podejmować tej uchwały, dobrze by było, żebyśmy 

się jeszcze raz pochylili nad tą jedną zmianą. Dziękuję 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj  

Panie Przewodniczący! Mnie nie jest tak, aż tak dobrze znana tematyka 

działalności pożytku publicznego jak Renacie, czy Ali, czy Kasi Zapale, 

natomiast wobec chyba wszystkich argumentów nie mamy wyboru, tylko ja 

chciałem złożyć wniosek formalny o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Jest wniosek formalny o zdjęcie tego z porządku obrad mimo, żeśmy to 

przegłosowali, że jest porządek obrad, taki, jaki jest. Najpierw dajmy szansę się 

wypowiedzieć przedstawicielom Pana Prezydenta na ten temat, proszę bardzo 

Pan Michał Daranowski, odpowiadający za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. 
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Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Michał Daranowski 

Wysoka Rado! Gwoli wyjaśnienia, to ja przedstawiałem projekt włącznie ze 

stanowiskiem Rady i stanowiskiem Prezydenta. Ponieważ w tym roku, po raz 

pierwszy taką konsultację przeprowadzamy, bo istnieje Rada. Jednocześnie na 

posiedzeniu Rady tejże w miesiącu październiku, przekazałem informacje, że              

w tej chwili trwają prace nad budżetem i one się troszkę ślizgają w stosunku do 

lat poprzednich. W związku, z czym była prośba do Rady (Pan Przewodniczący 

Rady jest tutaj obecny) o to aby mając dwa tygodnie czasu, postarali się 

przyspieszyć wyrażenie swoich uwag na temat propozycji uchwały, z racji tych 

dwóch tygodni. Tylko że do oporu (przez dwa tygodnie), oczekiwaliśmy żeby 

było wcześniej po to, żeby można było z tym zapoznać Komisję Rady. 

Wcześniej niż zostało to przekazane. Teraz odnośnie tego punktu 7, o którym 

jest mowa, umów partnerskich określonych, który uniemożliwia według 

zastosowaniu opinii po raz pierwszy ewentualne aplikowanie organizacji 

pozarządowych w ramach programów europejskich. Zapis brzmi tak, że                    

ta propozycja jest, która mówi o włączeniu w tenże Program, program edukacji 

obywatelskiej, wzmacniający potencjał obywatelki i promocję wolontariatu, 

taka jest uwaga ze strony Rady, żeby to zostało włączone. Natomiast w ustawie 

w 34 punktach, które bardzo precyzyjnie określają zakresy pracy organizacji 

pozarządowych i współpracy z organami samorządu, tego typu formuła nie 

istnieje. Nie ma zapisu takiego jednorodnego. Jest promocja wolontariatu 

osobno i osobno jest mowa o wzmacnianiu potencjału obywatelskiego                         

a jednocześnie w tychże uwagach Państwo, przedstawiciele NDZOS-u, odnieśli 

się do tego, abyśmy my zacytowali fragment ustawy, czyli wymienili wszystkie 

punkty zawarte w ustawie, które określają, że nam tego robić nie wolno. Ustawa 

jest nadrzędnym dokumentem nad uchwałą i te priorytety, które w uchwale, 

Rady Miasta, która zresztą jest bardzo bliska tej uchwale, która była w latach 

poprzednich, wszystkie się znajdują. Natomiast ja sądziłem, że my będziemy 

mieli współpracę z Radą, a nie będziemy konkurowali o to, co kto? I tutaj takie 

rozmowy, że współpracujemy, bo nam kazali. My oczekujemy konkretnych 

propozycji, a nie uwag. Dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała   ad vocem 

W ramach współpracy chciałam powiedzieć, że te uwagi uważam za formę 

rozwiązania pewnych problemów, które istniały w przeszłości i się świetnie 

wpasowuje cała ta formuła, sposób przekazania uwag, ale i zarazem rozwiązań 

przez Radę do dobrze pojmowanej współpracy, więc Panie Dyrektorze, ja wiem, 

że Pan ma ogromne doświadczenie natomiast proszę mi wierzyć, że Rada 

Pożytku Publicznego składa się z ludzi, którzy aktywnie i na bieżąco działają                

w organizacjach pozarządowych  i należy uwzględnić po pierwsze szacunek 

naszej pracy w Radzie, należy wziąć pod uwagę. Po drugie fakt, że 

dyskutowaliśmy nad tym merytorycznie, no i przede wszystkim właśnie                     
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ta (chociaż mała wola) współpracy z waszej strony bo Szanowni Państwo,                  

to znaczy nie będę przytaczać tego, co odpisał Prezydent (uwagi), ale to na 

pewno nie jest wyraz chęci i współpracy  

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Bardzo bym nie chciała, żeby się wkradały takie emocje, bo tak naprawdę mam 

wrażenie, że to jest kwestia bardzo formalnego i prostego rozwiązania. Ja myślę, 

że jest formalny wniosek Pana Radnego Goraja i pewnie bylibyśmy solidarnie 

za nim zagłosować, ale nie w momencie, jeśli pojawi się malutka deklaracja               

ze strony Miasta, że ten Program będzie jeszcze poddany konsultacjom.                        

My naprawdę mamy jeszcze trzy tygodnie czasu myślą, że nie jest problem na 

10 minut się spotkać i po tych konsultacjach, taki program przyjąć, bo naprawdę 

no trochę, by nam uwłaczało, że jako Miasto Wojewódzkie, gdzie funkcjonuje 

Miejska Rada Pożytku Publicznego takiego Programu nie mamy, więc myślę, że 

taka troszeczkę odrobina woli kompromisu z każdej strony, o którą serdecznie 

proszę  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Proszę Państwa! Przy poprzedniej sytuacji z budżetem, miałem też uwagi, że nie 

pomagam, czy nie próbuję podpowiadać pewnych rozwiązań. Otóż mogę 

Państwu powiedzieć, (no chyba, że chcecie rozpędem tak jak w ubiegłym 

miesiącu spotykać, co tydzień to proszę bardzo) ale uważam, że ponieważ do 

końca miesiąca powinna być podjęta uchwała, dotycząca współpracy Miasta                

z organizacjami pozarządowymi to powinniśmy tą uchwałę dzisiaj podjąć,                 

a i tak ją będziemy korygować i prawdopodobnie na sesji w grudniu, i na sesji     

w styczniu, jak będziemy już wiedzieć, jaki będziemy mieli budżet                               

i poszczególne kwoty to tego budżetu. Poprzednimi laty również, żeśmy                  

to robili. W związku z tym, moim zdaniem osoby, które są z Rady Miasta Kielce 

w Radzie Pożytku Publicznego, jeśli uznały argumenty wypracowane przez 

Radę Pożytku Publicznego, należało i w dalszym ciągu uważam, że można                  

to jeszcze zrobić, tylko, że to zrobić w grudniu. Przynieść gotowy projekt zmian 

w uchwale, która jest w tej chwili zaproponowana przez Pana Prezydenta. Bo 

mamy taką sytuację, że nie jesteśmy dzisiaj w stanie tego poprawić,                          

to zdejmijmy to z porządku obrad. Zdejmijmy i rozumiem, że ktoś przygotuje 

projekt zmian w tej uchwale i przyjdziemy z powrotem, żeby głosować projekty 

zmian, więc wydaje mi się, że to jest prostsze rozwiązanie, żeby podjąć 

uchwałę, a ją skorygować uwzględniając lub też, nie te propozycje, które dzisiaj 

zostały nam przekazane przed samą sesją. Ale jest wniosek formalny, więc 

wniosek formalny muszę przegłosować. Jeżeli chcą się Państwo wypowiedzieć 

na ten temat jeszcze, to proszę bardzo, ale jest wniosek formalny i tak czy 

inaczej muszę go przegłosować. 
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Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Ja mam takie jedno pytanie, ponieważ oczywiście wygodniejszą możliwością 

jest możliwość zaproponowana przez Pana Przewodniczącego. Wygodniejszą. 

Bezpieczniejszą możliwością jest możliwość zaproponowana przez nas zdjęcie 

tego wniosku. Tylko pytanie podstawowe jest takie. Bezpieczniejszą, to znaczy, 

jeżeli będziemy mieli pewność, że spotkamy się w listopadzie, żeby przyjąć ten 

Program, bo jeżeli my dzisiaj zdejmiemy z porządku obrad, a sesji 

nadzwyczajnej nie będzie, którą Pan Przewodniczący może zwołać, no to, co 

wtedy? 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                        

Alicja Obara 

Ja myślę, tak, ponieważ są na sali zainteresowani. Proszę o 5 minut przerwy to 

my się z nimi skonsultujemy. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Ogłaszam 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie Tomasz Bogucki wznowił obrady.  

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

Panie Przewodniczący, chciałem wycofać swój wniosek formalny 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  

Ponieważ odbyły się konsultacje szerokiej grupy i przedstawicieli Rady Pożytku 

Publicznego. Proszę Państwa, rekomendujemy jej przyjęcie dzisiaj Programu, a 

na następnej sesji poza zmianami, które zostaną wprowadzone budżetowe. czyli 

w kwocie, która zostanie zapisana w tym programie również zaproponujemy 

zmiany jako Rada, co do zapisów danego Programu. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Przypominam Państwu, że inicjatywa dotycząca zmiany uchwały to jest 

inicjatywa Radnych, ale Radnych Rady Miasta, nie Rady Pożytku Publicznego 

więc, żeby nie było wątpliwości, kto ma być autorem poprawek. Poddaję pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 

2013. 
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Głosowanie: 

 

Za    – 23  

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/645/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce                         

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013. 

 

Do pkt.  od 8.7   do  8.10 

 

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Magdalena 

Gościniewicz zarekomendowała cztery projekty uchwał.  

Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Pierwszy projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę z dnia 6 września 2012 roku, zmiana dotyczy tabeli odpłatności dla 

osób korzystających z posiłków. I tak w kolumnie 4, musimy zmienić 20 % na 

25 %, i w kolumnie 3, wkradł się błąd, nie może być kwota 878 a musi być 

kwota 978. To jest taka zmiana dotycząca tejże uchwały. Druga uchwała 

dotyczy zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ze względu na 

fakt, że obowiązuje teraz ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i ta 

ustawa określa pewne nazewnictwo niektórych placówek. I tak musimy zmienić 

brzmienie, Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” (tam była 

nazwa Dom Dziecka), Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i to samo 

dotyczy domu na Sandomierskiej, Zespołu Placówek Opiekuńczo 

Wychowawczych, na Zespół Placówek „Dobra Chata”, Kielce,                                 

ul. Sandomierska 126. Brzmienie również musi zmienić, Rodzinny Dom 

Dziecka przy ul. Pomorskiej, na Dom Rodzinny i Rodzinny Dom Dziecka przy 

ul. Górników Staszicowskich, również na Dom Rodzinny. Kolejna uchwała 

dotyczy zmiany tabel odpłatności, jest to uchwała zmieniająca uchwałę                      

o  organizacji szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w punkcie 

pomocy doraźnej, dla osób bezdomnych w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4.                   

Ze względu na fakt, że od 1 października 2012 roku, obowiązuje nowe 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa nowe kryterium 

dochodowe i w związku z tym, musimy zmienić tabelę odpłatności. Nowe 

kryterium dochodowe od 1 października br. jest takie, że osoba samotna, gdzie 

by korzystała bezpłatnie z pomocy, nie może przekroczyć 548 zł, a jeżeli jest                

to rodzina, dochód na członka rodziny, nie może przekroczyć 456 zł. Trzecia 

uchwała dotyczy osób przebywających w punkcie pomocy doraźnej, a czwarta 

uchwała zmieniająca, tylko tabelę odpłatności, dotyczy osób przebywających               

w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencyjno - Terapeutycznym, przy 

ul. Żniwnej 4. Bardzo proszę o przyjęcie tych 4 uchwał. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków. 

(pkt 8.7) 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/646/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków. 

 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

(pkt 8.8) 

 

Głosowanie: 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/647/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach. 

 

III. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                          

w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym                    

w Kielcach, ul. Żniwna 4. 

(pkt 8.9) 

 

Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/648/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia organizacji                                    
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i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym w  Kielcach,                      

ul. Żniwna 4. 

 

VI. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie 

Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 

(pkt 8.10) 

 

Głosowanie: 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/649/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia organizacji                                   

i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy 

Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4. 

 

Do pkt.  od  8.11  do  8.12 

 

 

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Witold Bruzda 

zarekomendował dwa projekty uchwał.  

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Chciałbym przedstawić Państwu 

projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody, dotyczy to dębu 

szypułkowego „Ryszard”, rosnącego przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. Zgodnie 

z art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zniesienie formy ochrony przyrody, 

może nastąpić miedzy innymi ze względu na realizację inwestycji celu 

publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zdjęcie ochrony 

przyrody z tego dębu, związany jest z realizacją inwestycji celu publicznego dot. 

budowy węzła drogowego u zbiegu ulic Żelazna-1 Maja- Zagnańska wraz                     

z przebudową Ronda im. G.H. Grudzińskiego. Projekt drugiej uchwały w 

sprawie ustanowienia dębu szypułkowego „Mirosław”, który jest zlokalizowany 

przy ulicy Wróblej w Kielcach, na granicy działek nr ewid.294/13 i 294/27, 

obręb 005, ze względu na jego walory przyrodnicze. Tu chciałbym dodać, że 

powyższe projekty tych uchwał, zostały zgodnie z art. 44 ust. 3a, uzgodnione 

pozytywnie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 

Radny Rady Miast Mariusz Goraj 

Mam takie pytanie do Pana, Panie Dyrektorze, czy tego „Ryśka”, to nie da się 

oszczędzić, przy realizacji tej inwestycji celu publicznego? Czy jego naprawdę, 

koniecznie trzeba wyciąć? 
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Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Witold Bruzda 

Ja powiem tak w tej chwili to rozmawiamy o zdjęciu ochrony, nie rozmawiamy 

o wycięciu. Dlaczego mówię o zdjęciu ochrony? Dlatego, że jeżeli ustalamy,  

pomnik przyrody, to on musi spełniać jakieś walory. Biorąc pod uwagę 

realizację tej inwestycji i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i bezpieczeństwa ludzi, trzeba będzie bardzo mocno ingerować w to 

drzewo o przycięcie jego konarów. W związku z tym przypuszczam, że po 

przycięciu, on naprawdę utraci te walory, dla których został uchwalony jako 

pomnik przyrody. Teraz kwestia, czy dąb zostanie wycięty, to jest kwestia 

wtórna. Na dzień dzisiejszy zwróciliśmy się jeszcze do przedstawicieli nauki                  

o możliwość określenia, jak będzie to drzewo wpływało miedzy innymi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo takie informacje są też potrzebne. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! 

Dzisiaj zniesiemy status pomnika przyrody. Jutro to drzewo zostanie wycięte, bo 

musi być wycięte, ponieważ nasi projektanci w tym mieście, nie liczą się                     

w ogóle z zielenią. Projektują tak jak projektują. Dobrze, że nie mieszkamy                 

w Gminie Zagnańsk, bo nie daj Boże, trzeba by modernizować drogę miedzy 

Zagnańskiem a Samsonowem, to dąb „Bartek” zostałby wycięty. Oczywiście 

nikt nie odpowie za to bestialstwo niszczenia zieleni, ponieważ jest akceptacja                      

i przyzwolenie na tego typu działania w tym Mieście. Jedyną ofiarą będzie ten 

nieszczęsny dąb. Oczywiście my sobie możemy kolejne pomniki ustalać, bo 

powinny być ustalane, jeżeli takie drzewa są, ale zwróćcie Państwo, uwagę na 

jeden fakt. To kiedyś przodkowie te drzewa sadzili i one dzięki temu są, 

natomiast, co dzisiaj się dzieje? Drzewa są totalnie wycinane i zostanie tu 

kamienna pustynia po nas. Zastanówmy się (to jest apel do Władz Miasta), aby 

te działania jednak zmienić. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Pragnę Państwu powiedzieć, że merytorycznie zajmowała się tym Komisja 

Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska i podjęła opinię jednomyślnie 

pozytywną (chyba). Jeżeli nie, to proszę Panią Agatę Wojdę, żeby nam 

powiedziała jak to było. Żeby nie było wątpliwości, kto za to „bestialstwo” 

odpowiada. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Dziś rano zajmowaliśmy się merytorycznie tą uchwałą. Komisja podjęła decyzję 

pozytywną, aczkolwiek nie jednomyślnie. Dziękuję.   
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Na tym dyskusję zakończono. 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

 (pkt. 8.11) 

 

Głosowanie:  

 

Za    – 13 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 8 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/650/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

 

 

 

II. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.   

(pkt. 8.12) 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/651/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

Do pkt.  8.13    

 

Dyrektor Wydziału Inwestycji Bernard Oziębły zarekomendował projekt 

uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wniesienia do Związku Komunalnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych. 

Szanowni Państwo! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wnoszę o przyjęcie 

projektu uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia 

do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów                         

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, a mianowicie: kanał 

sanitarny w Oś. Ślichowice, wodociąg w ul. Klonowej, wodociąg                         

w ul. Chłodnej, kanał sanitarny w ul. Chłodnej, kanał sanitarny w ul. 1 Maja, 

kanał sanitarny w ul. Niewachlowskiej, kanał sanitarny w ul. Podwalna, kanał 

sanitarny w ul. Zamość, kanał sanitarny w ul. Napękowskiej, kanał sanitarny                  

w ul. Borowej, kanał sanitarny w ul. Podleśnej, wodociąg w ul. Borowej, 
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wodociąg w ul. Planty i wodociąg w ul. Solnej oraz wodociąg w ul. Jałowcowej 

powyższa uchwała pozwoli na przekazanie do eksploatacji w jednostce, która 

jest do tego powołana i jest przygotowana w związku z powyższym proszę 

Wysoką Radę o przyjęcie powyższej uchwały.     

 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/652/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wniesienia do Związku 

Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

  

Do pkt. 8.15 

 

Dyrektor Wydziału Inwestycji Bernard Oziębły zarekomendował projekt 

uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów                            

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 20 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/653/2012 z dnia 8 listopada  

2012 roku w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów                         

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 
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Do pkt 8.16 

 

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie 

Kieleckiego Parku Technologicznego. 

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedkładam Państwu znany 

projekt uchwały w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w naszym 

trwałym zarządzie. Jakby intencją tego jest przede wszystkim dokonanie 

konsolidacji zasad wynajmowania nieruchomości w ramach Inkubatora                      

i Centrum w ramach jednego aktu prawnego. Po drugie chcemy określić zasady 

wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Jeżeli są jakieś pytania 

bardzo chętnie odpowiem, a jeżeli nie bardzo proszę o przyjęcie tego projektu 

uchwały. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/654/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania                    

z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku 

Technologicznego. 

 

 

Do  pkt.  8.17 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 

ZACHÓD – OBSZAR V.9.1. – BIAŁOGON – ul. Fabryczna, ul. Górników 

Staszicowskich” na obszarze Miasta Kielce (prezentacja multimedialna). 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedkładamy projekt uchwały                        

o przystąpieniu do planu miejscowego na obszarze 2 hektarów w rejonie 

skrzyżowania ulic Fabrycznej, Górników Staszicowskich i Krakowskiej. Jest to 

plan interwencyjny spowodowany zamiarem inwestycyjnym budowy stacji 

paliw na działce, która znajduje się dokładnie w narożniku ulic Fabrycznej                      

i Górników Staszicowskich. Tu jest lokalizacja, jeżeli chodzi o plan Białogonu, 
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mamy dokładną mapę własnościową, i ta działka narożna, ona jest 

charakterystyczna, ponieważ Państwo widzicie takie paski wydzielone przy 

granicach, te paski zostały przez inwestora wyodrębnione jako osobne działki                  

w celu eliminacji stron w postępowaniu administracyjnym (tu chodzi                          

o sąsiadów). I tu są dwie rzeczy, które spowodowały ten projekt uchwały. 

Pierwsza to jest i generalnie przesądzająca, to jest ochrona naszego zbiornika 

wód podziemnych, a druga to są interwencje właśnie sąsiadów (mieszkańców 

tego rejonu), którzy tej stacji paliw po prostu nie chcą. Ustalenia Studium, ten 

obszar jest to teren zabudowy jednorodzinnej z usługami podstawowymi. I teraz 

rzecz najważniejsza, ta kreska, która przechodzi przez ulicę Fabryczną,                      

w północnej stronie to jest granica strefa sanitarnej ochrony ujęć wody                      

w Białogonie. Granica strefy podwyższonej ochrony i granica strefy pośredniej. 

I ten teren inwestycji leży przy granicy, ale jest w strefie ochrony pośredniej, 

gdzie bezpośredniego zakazu lokalizacji dla takiego rodzaju inwestycji nie ma. 

Uprzedzając Państwa wątpliwości czy pytania jak to jest, że inwestor uzyska 

wszystkie zgody budowlane, opinie, warunki zabudowy, decyzję środowiskową 

itd. I czy my przypadkiem nie przesadzamy dusząc inwestycje? Czy nie 

dmuchamy na zimne? Otóż tu trzeba rozdzielić problematykę ochrony samych 

ujęć wody w Białogonie i to jest rozporządzenie zarządu gospodarki wodnej                 

w Krakowie, które tam wprowadza zakazy i ograniczenia. I to są te strefy 

podwyższonej ochrony i pośredniej. A czym innym jest ochrona zbiornika, jako 

całości tego podziemnego rezerwuaru (nie samych ujęć), tylko tego rezerwuaru, 

z którego czerpiemy wodę i który jest zasilany codziennie wodami 

deszczowymi. Teraz ta plama, to jest obszar wyznaczony w dokumentacji 

hydrogeologicznej dla tego zbiornika GZWP 417, obszar najwyższej ochrony,                

w którym to obszarze jest zapis o całkowitym zakazie lokalizacji magazynów 

wszelkich substancji ropopochodnych. Dokumentacja hydrogeologiczna, która 

została sporządzona w roku 1997 wprowadza takie obszary ochrony tego 

zbiornika jako całości, obszar najwyższej ochrony, obszar wysokiej ochrony                     

i obszar zwykłej ochrony. I tutaj jeśli chodzi o ochronę zbiornika, to możemy 

znaleźć, także obszar najwyższej ochrony, czyli zakaz lokalizacji zbiorników 

ropopochodnych. To zależy od dość skomplikowanej budowy geologicznej. 

Trzeba powiedzieć, że ta dokumentacja hydrogeologiczna, która chroni ten 

zbiornik (rezerwuar) i zapewnia jego prawidłową odbudowę na co dzień nie jest 

dla nas aktem prawa. W związku z czym te zakazy i te strefy nie są brane pod 

uwagę w postępowaniach administracyjnych jeśli chodzi o decyzje o warunkach 

zabudowy i decyzjach środowiskowych. Natomiast jak najbardziej są brane od 

wielu lat pod uwagę we wszelkich dokumentach planistycznych. Tutaj z uwagi 

na niewątpliwą ważność interesu społecznego, w tym konflikcie nad 

pojedynczym interesem prywatnym jesteśmy przekonani, że taką uchwałę 

należy podjąć. Jest dużo innych miejsc, gdzie można bezpiecznie lokalizować 

stacje paliw. Uchwałą została sporządzona zresztą na wniosek Wydziału 

Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych i na skutek interwencji 
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mieszkańców tego rejonu, u Radnego Witolda Borowca. Bardzo proszę                     

o podjecie tej uchwały 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/655/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR 

V.9.1. – BIAŁOGON – ul. Fabryczna, ul. Górników Staszicowskich”                       

na obszarze Miasta Kielce. 

 

 

Do pkt  8. 18 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                         

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu 

użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ul. 

Ignacego Paderewskiego 3/5. 

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Pierwsza uchwała lokal 

przy ul. Paderewskiego 3/5, jest to lokal użytkowy na parterze (na pewno łatwiej 

będzie Państwu zlokalizować), jako dawna restauracja „Jodowa”, o powierzchni 

330 m². Wynajmowany na podstawie umowy z 2006 roku, a tej chwili jest tam 

prowadzony sklep z obuwiem. Dziękuję bardzo. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 10 

Przeciw   – 6 

Wstrzymało się  – 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/656/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 

położonym w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego 3/5. 
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Do pkt. 8. 19 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                         

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu 

użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy                      

ul. Mickiewicza 5. 

Ten lokal proszę Państwa, jest o powierzchni 95 m². Jest to ta kamienica,                   

w której znajduje się Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 

Spółka Miejska. Lokal ten jest wynajmowany od wielu już lat przez 

Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dziękuję 

bardzo. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 11 

Przeciw   – 7 

Wstrzymało się  – 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/657/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 

położonym w Kielcach przy ul. Mickiewicza 5. 

 

 

Do pkt. 8. 20 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                        

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiany prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: 

Zakładowej, Oskara Kolberga, Jagiellońskiej, Zagnańskiej i Miłej. 

Proszę Państwa, jest to uchwała, która jest konsekwencją decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego wyrażającej zgodę na taką zamianę. Ma ona na celu 

uzyskanie tytułu Gminy Kielce do prawa własności gruntu, który obecnie jest  

własnością Skarbu Państwa przy ul. Zakładowej i jest to pod częścią jednej z hal 

Targów Kielce. Jeśli, Szanowni Radni, podejmą tą uchwałę, w najbliższym 

czasie pojawi się uchwała, którą będziemy proponować o zniesienie tego prawa 

własności aportem do spółki Targi Kielce i w ten sposób ujednolicić stan 

własnościowy wszystkich nieruchomości Targów, żeby mieli własność, a nie 

użytkowanie wieczyste. Dziękuję bardzo.  
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/658/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości gruntowych 

położonych w Kielcach przy ulicach: Zakładowej, Oskara Kolberga, 

Jagiellońskiej, Zagnańskiej i Miłej. 

 

 

Do pkt. 8. 21 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                        

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej we wsi Górki gmina Kije.  

Proszę Państwa! Jest to propozycja sprzedaży na rzecz Gminy Kije, gruntu               

o powierzchni 23,5 ha, który jako Miasto kupiliśmy cztery lata temu                       

z przeznaczeniem pod zaplecze dla planowanej strefy cargo, przy przyszłym 

porcie lotniczym. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie do Pana, po co żeśmy kupowali jak tam 

to było nie potrzebne i teraz chcemy to sprzedać? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                      

Filip Pietrzyk 

Ta nieruchomość była w związku z realizacją zamierzenia lotniska, kupiona. 

Tak jak wspomniałem z myślą o zorganizowania tam zaplecza dla Cargo. Na 

tamtym obszarze jak zresztą i w całym Województwie Świętokrzyskim, z uwagi 

na zaszłości sięgające jeszcze czasów „Kongresówki” wprost ciężko jest 

znajdować nieruchomości o jednolitym stanie prawnym i dużym areale. Stąd w 

sąsiedztwie lotniska tego typu nieruchomości były przedmiotem naszego 

zainteresowania. Tak też stało się i w tym przypadku. W toku prac nad 

lotniskiem (jeszcze tu ważny element, jakby postarać się rozwiać wątpliwości 

Pana Radnego), to jest nieruchomość, która jest w oddaleniu od lotniska około      

5 do 7 kilometrów. Ona nie przylega do samej planowanej inwestycji, ani nie 

jest z nią bezpośrednio związana. W toku prac w ciągu tych 4 lat (w toku 

postępujących wykupów gruntów) udało się nam pozyskać miedzy innymi 



 66 

około 60 hektarową nieruchomość, która graniczy z lotniskiem i tą 

nieruchomość, obejmując później planem zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Kielce, objęły zapleczem dla strefy cargo. Stąd też ta 

nieruchomość w Kijach pozostawała w naszym posiadaniu, jednakowoż 

priorytetową sprawą w tym momencie dla zaplecza strefy cargo stawała tamta 

działka, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie i została objęta planem. W tej 

chwili Gmina Kije, zwróciła się do nas, ponieważ ma jakiegoś inwestora, 

którego chciałby tam ulokować, stąd propozycja zbycia tego na rzecz Gminy 

Kije, żeby nie przeszkadzać w realizacji jej planów. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus 

Panie Dyrektorze ja mam takie pytania. Za ile myśmy to kupili? Ile proponuje 

nam teraz Gmina Kije, ale sądzę, że to będą bardzo małe pieniądze, natomiast 

czy Pan nie uważa, że ze względu na to, że ta działka nie jest wiele warta (moim 

zdaniem), ale to zaraz się dowiemy? Natomiast, czy nie warto ją potrzymać? 

Czy rzeczywiście Miasto, no tak  jest przyparte do muru finansowo? I czy nie 

warto jej potrzymać, bo jeżeli już powstanie lotnisko (miejmy nadzieję), to 

jestem przekonany, że jej wartość znacznie wzrośnie, ze względu na położenie 

blisko lotniska, mimo, że mówi Pan, że nie jest bezpośrednia bliskość, ale 

wydaje się, że wartość będzie znacznie wyższa. Dziękuję. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                      

Filip Pietrzyk 

Ta nieruchomość została kupiona za 690 000 zł. za jaką cenę zostanie sprzedana 

teraz? Z cała pewnością nie mniejszą, ani nie równą, bo pokryjemy sobie te 

koszty, które ponieśliśmy przy jej nabyciu i obsługi tej transakcji sprzedaży. 

Natomiast, czy nie warto jej potrzymać? No, tutaj kierujemy się też pewną 

współpracą miedzy jednostkami samorządu. Pamiętajmy, że Gmina Kije 

sąsiaduje bezpośrednio z granicą przyszłego portu lotniczego. Tak, że jest 

Gmina Kije, i zawsze będzie stroną wszelkich postępowań, tak jakby chociaż 

jest stroną  postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Stad, też 

współpraca ze strony Gminy Kije i nie tylko, bo i wszystkich Gmin, czyli                     

i Morawicy i Chmielnika i Grabowca, jest tutaj sprawą, jakby bardzo istotną. 

Ponieważ jest to jednostka samorządu terytorialnego, zysk pewnie by on był, ale 

jednak naszym zdaniem warto, jakby przychylić się do prośby Gminy Kije skoro 

ma inwestora, chce zainwestować, przecież jest to jej teren administracyjny, stąd 

taka właśnie propozycja 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Dyrektorze! Proszę rozwiać moje 

dwie wątpliwości. Pierwsza taka podstawowa. W związku z konsultacją strategii 

Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, mam takie odczucie, że może 
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(bo tam nie ma w planach lotniska w Obicach) być, może jest, to taki pierwszy 

ruch pozbywania się tego, co nabyliśmy, kiedyś? Taka wątpliwość mi się 

nasuwa i mam nadzieję, że Pan mi ją wyjaśni i druga wątpliwość finansowa. 

Mianowicie kupiliśmy za 690 000 zł grunty pod lotnisko, a teraz sprzedamy               

w tej samej cenie grunty upraw polowych i do zalesienia? Czy my mamy taką 

wiedzę, jaki pomysł ma Gmina? Bo być może nastąpi taka sytuacja, że my 

sprzedamy, Gmina zmieni plan zagospodarowania przestrzennego i po prostu 

wyśmieje nas, że sprzedaliśmy tak tanio. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                      

Filip Pietrzyk 
Trudno  mi się odnieść do tego typu wątpliwości ponieważ, jakby one mają 

charakter takich rozważań o podtekście komercyjnym. Oczywiście, że ja 

rozumiem, to pytanie natomiast z drugiej strony, czy jak ją kupowaliśmy to 

wówczas my mogliśmy mieć tego typu wątpliwości, co do Gminy Kije, 

ponieważ wartość tej nieruchomości potencjalnie wzrosłaby w związku                   

z realizacją portu. Z tego, co mi wiadomo Gmina opracowuje plan 

zagospodarowania przestrzennego na tym terenie i ma inwestora. Jakiego? Nie 

wiem. Tutaj trochę trudno pytać Gminy, no słuchajcie sprzedamy wam, ale 

powiedzcie, jakiego macie inwestora? No to jest jakby sprawa ich wewnętrzna.      

I myślimy, że nie ma sensu tego blokować. Natomiast, co do zasadności portu              

i kwestii, że nie ma go w długoletnich planach? Tutaj trudno mi się na ten temat 

odnieść. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Sayor  

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przyszłość lotniska, nie jest uzależniona 

od tego, co jest w tej chwili w projekcie strategii dla naszego Województwa. 

Jest ona w tej chwili na etapie konsultacji i rzeczywiście autorzy tego projektu 

(ale nie tylko oni), to są mądre głowy, ale niestety spoza naszego regionu.                   

I rzeczywiście zarówno w poniedziałek na tym spotkaniu, które nam 

przedstawiało tą koncepcję strategii, jak i wczoraj na takim spotkaniu                              

z Profesorem Gorzelakiem w hotelu „Łysogóry”, konsultanci nie widzą bardzo 

uzasadnienia ekonomicznego dla lotniska, to znaczy (zgodnie chyba z prawdą) 

mówią, że przez jakiś tam okres dopóki lotnisko nie zafunkcjonuje na pełnych 

obrotach, trzeba będzie do takiego interesu dopłacać. Nie mniej jednak, 

obserwując to, co się dzieje na mapie Polski i na nowe lokalizacje lotniskowe 

widzimy, że Województwo Świętokrzyskie zostaje chyba jedyną biała plamą. 

Powstają lotniska w Lublinie, w Rzeszowie, w Gdyni. Także, mamy 

świadomość tego, że w początkowym okresie, nie będzie to żyła złota, natomiast 

zgodnie z dość powszechną opinią w regionie, zgodnie z opinią poprzedniej 

Rady (mam nadzieję, że i obecnej) lotnisko naszemu regionowi jest potrzebne. 

Odczuwamy to szczególnie, przy różnego rodzaju spotkaniach z inwestorami, 

gdzie pytanie o odległość lotniska jest sprawą kluczową. Goście targowi, 
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których mamy coraz więcej, bo Targi się pomyślnie rozwijają, też są 

zainteresowani. Myślę, że to jest początkowy etap tworzenia tej strategii i ręczę 

Państwu, że nie będziemy odpuszczać,  na pewno przy Państwa poparciu. 

 

Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 

Agata Wojda 

Ja tak słucham i tak nie wiem i tracę poczucie rzeczywistości trochę, bo ja o ile 

się nie mylę miesiąc, dwa miesiące temu byłam słuchaczem rozmowy dnia w 

Radio Kielce, której gościem był Pan Prezydent Wojciech Lubawski i Pan 

Prezydent mówił o dużej realności budowy lotniska i o tym, że właśnie Prof. 

Gorzelak bardzo pozytywnie opiniował naszą koncepcję. Dlatego, to tylko takie 

wspomnienie. Nie wiem, czy ta rozmowa miała fakt, czy ja mam problem                    

z pamięcią? 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Sayor 

Nie wiem, jaka była treść rozmowy z Panem Prezydentem, ja uczestniczyłem              

w takiej rozmowie wczoraj z Prof. Gorzelakiem. Może jest też tak, że Pan 

Profesor, który jakby był moderatorem całego spotkania przyjął taką konwencję 

wkładania kija w mrowisko. Dokładnie nie wiem jaka jest jego opinia ponieważ 

było to na tak dużym luzie. On powiedział swoje. Nie tylko zresztą tylko na 

temat lotniska w ogóle na temat tego, że w sposób skandaliczny 

wykorzystujemy fundusze unijne. Spowodowało to dość dużą burzę na sali i na 

pewno myślę, że służyło to bardziej w ożywieniu dyskusji, niż przekazaniem 

nam tego, co Pan Profesor naprawdę myśli, zakładam, że rozmawiając z Panem 

Prezydentem był całkowicie poważny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna  Grzela 

Szanowni Państwo, żeby rozwiać te wątpliwości, (Pani Agatko, jeżeli mogę 

pomóc) o ile znam Pana Profesora Gorzelaka to jest ostatnim na liście, który 

będzie wspierał tego typu inicjatywy i tego typu pomysły dlatego, że jest 

zwolennikiem koncepcji, żeby tylko wspierać duże ośrodki, duże Miasta, duże 

ośrodki akademickie. Biedny ma pozostać biednym, ma gryźć ziemię i płakać, 

że jest biednym w tym, także Województwo Świętokrzyskie, więc nie sądzę, 

żeby kiedykolwiek z Panem Prezydentem Lubawskim poparł pomysły nasze                

i ambicje nasze, bycia ważnym ośrodkiem na mapie Polski. 

 

Radny Rady Miasta Robert Siejka  

Panie Przewodniczący, ja nie będę się odnosił ogólnie do lotniska, bo uważam 

że potrzebna jest generalnie sesja tematyczna na ten temat. Ja już wiele, wiele 

lat, myślę, że Radni się na taką sesję niebawem zdecydują i będą wnosili do 

Pana Przewodniczącego, o takie rozwiązanie. Nie chcę też dzisiaj mówić                   

o zasadności kupowania tych gruntów pod to lotnisko, jak się okazuje zupełnie 



 69 

nie potrzebnie. Być może było tak jak Pan Dyrektor mówił, być może inaczej, 

ale moje wątpliwości budzi jedna sprawa. W zasadzie szukam tu jakiejś logiki. 

Gdybym ja chciał zainwestować np. w Gminie Morawica i znalazł tam fajny, 

ładny teren, który mi odpowiada, to czy ja poszedłbym do wójta Burasa? Czy do 

Prezydenta Kielc z prośbą, żeby kupił ten teren w Morawicy, bo ja jestem 

inwestorem? Pan mówi, że Gmina Kije ma inwestora ma miejski teren, bo               

w sumie on należy do Gminy Kielce. Dlaczego ten inwestor nie przychodzi do 

właściciela gruntu, czyli do Prezydenta Miasta, bo chce tam zainwestować na 

naszym terenie? Tylko przychodzi do Wójta Słoniny i mówi, żeby Słonina kupił 

od Lubawskiego (w skrócie mówię) te 23 hektary to, on tam zainwestuje, gdzie 

tu jest logika? I proszę mi powiedzieć, dlaczego Wójt Słonina ma tam inwestora, 

a Kielce nie? Dziękuję. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                      

Filip Pietrzyk 

Przede wszystkim kwestia kluczowa moim zdaniem, to od Wójta i od Radnych 

Gminy Kije, będzie zależał plan zagospodarowania przestrzennego. Stąd wydaje 

mi się, że każdy inwestor, który rozpoczyna przygotowania do jakiejś inwestycji 

swojej, (jeśli jest to duża inwestycja) musi mieć jasne stanowisko lokalnego 

samorządu. Stąd w pierwszej kolejności idzie do Wójta Gminy Kije. To jest jej 

teren, tam będzie płacił podatki i od tego będzie zależała tam jego bytność. 

Dlaczego, nie przychodzi do nas jako do  właściciela? Pamiętajmy, tą działkę 

my nabyliśmy od Gminy Kije, więc jest to logiczne. Szereg działek, które my 

przekazywaliśmy przecież, jak Państwo pamiętają, jednostkom samorządu 

terytorialnego. No, ponieważ tego nie traktujemy w kategoriach komercyjnych. 

To są między podmiotami publicznymi i każda jednostka, jakby wykazuje 

wyrozumiałość dla planów drugiej. Dziękuję bardzo. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 13 

Przeciw   – 7 

Wstrzymało się  – 3 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/659/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Górki Gmina 

Kije.  
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Do pkt. 8. 22  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                       

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 1-go Maja 190. 

Proszę Państwa, to jest w ciągu pawilonów na rogu ul. Wróbla i 1-go Maja. Tam 

wszystkie pozostałe pawilony zostały uwłaszczone, czyli ich właściciele 

spełniali warunki do oddania im tych działek w użytkowanie wieczyste, oprócz 

tej właśnie działki, która nie miała kompletu dokumentów. Nie da się jednak 

zaprzeczyć, że nakłady, które poniósł posiadacz na ten grunt, stanowią jego 

własność. Stąd propozycja uregulowanie tego stanu i skoro nie da się oddać               

w użytkowanie wieczyste, propozycja sprzedaży na rzecz długoletniego 

dzierżawcy. Dziękuję bardzo.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    – 15 

Przeciw   – 4 

Wstrzymało się  – 2 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/660/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy                

ul. 1-go Maja 190. 

 

 Do pkt. 8. 23 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                         

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Malachitowej. 

Proszę Państwa! Tutaj typowa sprzedaż na poprawę 50 % bonifikaty. Działka 

niewielka, 18 m². Dziękuję.  

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 17 

Przeciw   – 1 

Wstrzymało się  – 1 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/661/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy                  

ul. Malachitowej. 

 

Do pkt. 8. 24 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                       

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Domki (dz. nr 95/4). 

Tutaj również sprzedaż na poprawę. Działka nieco większa, bo 189 m². Działka 

o kształcie 2 trójkątów. Dziękuję bardzo.  

 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/662/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy                  

ul. Domki ( dz. nr 95/²) 

 

Do pkt.  8. 25 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                        

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej (dz. nr 367/1, dz. 

nr 368/1). 

Tutaj proszę Państwa, jest to działka położona częściowo na terenie inwestycji, 

przyszłej przebudowy skrzyżowania ul. Piekoszowskiej z Grunwaldzką                    

i Szajnowicza. Część (jak wspomniałem) tej działki zostanie zajęta pod ww. 

inwestycję drogową. Zgodnie z przepisami zarówno ustawy o gospodarce 

nieruchomościami jak i o szczególnych zasadach realizacji i przygotowania 

inwestycji drogowych, w momencie, jeżeli część działki jest przejmowana pod 

drogę, a pozostała nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania                     

w związku z tym właściciel ma roszczenie o jej wykup przez Gminę, stąd taka 

właśnie uchwała. To jest taki przypadek. Dziękuję. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/663/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy                  

ul. Piekoszowskiej (dz. nr 367/1, dz. nr 368/1). 

 

Do  pkt.  8.26  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                    

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 

gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

To dotyczy garaży o powierzchni 15 m², ten garaż nie jest uwłaszczony. 

Nakłady stanowią własność tych osób, stąd, żeby mieli trwałość w stosunku 

korzystania z gruntu, propozycja dzierżawy na okres powyżej 10 lat. Dziękuję.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/664/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy               

ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

. 

 

Do  pkt.  8.27 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                        

Filip Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
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nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

To dotyczy garaży o powierzchni 15 m², ten garaż nie jest uwłaszczony. 

Nakłady stanowią własność tych osób, stąd, żeby mieli trwałość w stosunku 

korzystania z gruntu, propozycja dzierżawy na okres powyżej 10 lat. Dziękuję.   

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 19 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXVI/665/2012 z dnia 8 listopada 

2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach 

przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Do pkt. 9 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad rozpatrzenie wniosku Klubu 

Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o powołanie Komisji Doraźnej. 

Na moje ręce wpłynął wniosek o powołanie komisji doraźnej o następującej 

treści: „Działając w oparciu o §19, §20 i §24 Statutu Miasta Kielce, zwracamy 

się z wnioskiem o powołanie Komisji Doraźnej w celu ocenienia 

funkcjonowania i wpływu monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Przedmiotem działania będzie ocena funkcjonowania monitoringu, będącego w 

strukturze Straży Miejskiej, w zakresie możliwości monitorowania i 

przekazywania informacji o pojawiających się zagrożeniach, ocena możliwości i 

potrzeb rozbudowy istniejącego systemy, określenie możliwości i potrzeb 

przyłączenia do systemu tak zwanych biernych systemów monitoringu dla 

zwiększenia bezpieczeństwa, analiza ilości informacji przekazywanych 

ośrodkom dowodzenia lub patrolom Straży Miejskiej i Policji w połączeniu z 

możliwościami operacyjnymi. Porównanie stopnia zaangażowania 

(wykorzystania) potencjału ludzkiego i sprzętowego w monitorowanie 

bezpieczeństwa w odniesieniu do wykroczeń. Czas działania komisji określa się 

na cztery pełne miesiące, licząc od pierwszego dnia powołania. Wnioskujemy o 

powołanie komisji składającej się z pięciu Radnych, będących 

przedstawicielami wszystkich Klubów Rady Miasta”. Takiej treści wniosek 
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został do mnie złożony i w związku z tym umieściłem go w porządku obrad. 

Niezależnie od tego na Konwencie Rady Miasta wszyscy Przewodniczący 

Klubów dostali ksero tego wniosku i mieliście się Państwo zastanowić, co z tym 

fantem zrobić?  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus 

Szanowni Państwo! Krótkie uzasadnienie. Otóż obserwujemy od jakiegoś czasu, 

że monitoring w Kielcach, jest nie skuteczny. Doszło do kilku zdarzeń                   

w centrum Kielc, który jest objęty monitoringiem. My z Radnym Pyrkiem 

udaliśmy się do Centrum Monitoringu, gdzie rzeczywiści zarejestrowano takie 

zdarzenie. Tam doszło do poważnej bójki. Okazało się, że nie było żadnej 

reakcji ze strony, ani Służb Miejskich, ani Policji, a to dlatego, że sama ta klatka 

którą Panowie oglądają, ponieważ ekran jest podzielony na wiele elementów, 

jest po prostu nie widoczne, szczególnie jeżeli jest ciemno. Brak jest w centrum 

oświetlenia jasnego, takie zdarzenia umykają, a tam cały czas są przecież 

dyskoteki, młodzież się spotyka, zresztą nie tylko młodzież. I takie zdarzenia, 

które zagrażają bezpieczeństwu społeczeństwa po prostu umykają temu 

monitoringowi i myślę, że nie po to wydawane były pieniądze i montowane 

kamery, aby z nich nie korzystać, a takie są fakty. W związku z tym myślę, że 

powołanie takiej komisji, która obiektywnie by oceniła skuteczność takiego 

monitoringu. Myślę, że jest bardzo potrzebne. Dziękuję. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                   

Alicja Obara 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja w imieniu Klubu właściwie chciałam 

zabrać głos. Myśmy wczoraj dyskutowali na ten temat i nie mamy uwag co do 

merytoryczności tych pytań, czy tych wniosków. Natomiast nie widzimy 

potrzeby do tworzenia dodatkowych komisji jak i spec komisji, ponieważ działa 

lub powinna działać Komisja Bezpieczeństwa w Mieście i to ta Komisja 

powinna te pytania odpowiednim wydziałom zadać i powinniśmy wszyscy 

usłyszeć, czy to z ust Komisji Bezpieczeństwa, czy to z ust przedstawiciela 

Dyrektora wydziału usłyszeć odpowiedzi na te pytania. Dla nas tworzenie 

dodatkowej komisji to jest bez sensu. Stworzyliśmy jedną dodatkową spec 

komisję, teraz stworzymy następną, za chwilę, ktoś wpadnie na pomysł, że 

powinniśmy jeszcze coś skontrolować. Wydaje mi się, że są odpowiednie 

komisje, wydziały i to one powinny nad tym popracować. Co do merytoryki, to 

my nie mamy uwag. Dziękuję.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja doraźna nie jest jakąś spec 

komisją. Jest to jeden z instrumentów, w który Rada Miasta jest wyposażona. 
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Owszem jest Komisja Bezpieczeństwa, ale ja myślę, że obszar działania tej 

komisji jest bardzo obszerny. Ta komisja, której powołanie proponujemy, ma 

zająć się wąskim, konkretnym obszarem. Jako Rada przekazywaliśmy określone 

środki na powstanie tego monitoringu, mało tego, w ubiegłym roku na 

zatrudnienie trzynastu pracowników i myślę, że tutaj ważną sprawą jest…Może 

inaczej. Komisja Bezpieczeństwa składa się przede wszystkim z 

profesjonalistów, plus z tego, co wiem dwóch Radnych. Natomiast, jeżeli my się 

spotkamy jako Radni, tu jest propozycja, żeby z każdego Klubu Radni w niej 

wzięli udział. Ja myślę, że okiem mieszkańca możemy na to trochę inaczej  

spojrzeć i konfrontacja tych poglądów profesjonalistów i mieszkańców, myślę, 

że może przyczynić się do wysnucia wniosków, które poprawią stan 

bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o to, żeby tak jak spec komisja ( to bardzo 

groźnie brzmi), żeby komuś dokopać, tylko chodzi o to, żebyśmy po pierwsze 

mieli pewne informacje i mogli podyskutować z przedstawicielami Straży 

Miejskiej, Policji, żebyśmy mogli uzgodnić, czy ten system funkcjonuje, czy 

można coś poprawić. Być może, że nie, być może, że stwierdzimy, że jest 

dobrze. Natomiast w tej chwili czytamy kolejny artykuł, że 800 000 zł będzie 

przeznaczone na wymienienie przewodów, że obraz będzie bardzo płynny, czyli 

cały czas coś w tej materii się dzieje. Są tu też zagadnienia techniczne, które 

Komisja Bezpieczeństwa nie sadzę, żeby anlizowała. Ja uważam, że jesteśmy w 

stanie jako Radni, taką komisję, (jeżeli będzie wola) powołać do życia. W 

trakcie kilku spotkań, tak jak powiedziałem wcześniej z przedstawicielami 

odpowiednich organów zasięgnąć odpowiednich opinii i przekazać to Radzie. 

Być może, że też są jakieś oczekiwania ze strony, nie wiem Straży Miejskiej., 

Policji, które my potrafimy w sposób bardziej rzeczowy wyartykułować i myślę, 

że to tyle. Jeżeli podejdziemy do sprawy bez emocji, a z życzliwością dla 

mieszkańców i dla nas, bo również jesteśmy mieszkańcami tego Miasta, to tą 

komisję powołamy. Dziękuję. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                    

Alicja Obara   ad vocem 

Ja tylko ad vocem. Żebym została dobrze zrozumiana, jeszcze raz powtórzę, nie 

mamy uwag, co to potrzeby odpowiedzi na te pytania. Tylko mnie się wydaje, 

że na te pytania, skoro jest wydział i są tam pracownicy, skoro jest Komisja 

Bezpieczeństwa to ci ludzie w nocy, o północy powinni na te pytania 

odpowiedzieć i wydaje mi się, że nie powinna być powoływana specjalna 

komisja bo to jest dodatkowa praca, bo to czy działa jakaś kamera, czy nie 

działa i co z niej widać, to chyba powinni Strażnicy Miejscy, czy pracownicy 

monitoringu, czy Dyrektorzy wydziału wiedzieć już dzisiaj, a nie koniecznie za 

4 miesiące. Tak to widzę. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia  Jerzy Pyrek  ad vocem 

Szanowna koleżanko Radna! To nie chodzi o to, czy funkcjonuje jedna kamera, 

czy dwie. W Mieście funkcjonuje 297 kamer w ramach aktywnego systemu 

ochrony. Są też bierne systemy i chodzi o spojrzenie całościowo na 

funkcjonowanie tego systemu. Zdarzają się różne incydenty, o tym wiemy, my o 

tym nie mówimy, w tym momencie, to nie jest istotne. Istotne jest 

funkcjonowanie sytemu. To, co wkładamy do tego systemu to, co on nam daje. 

Czy nasze poczucie bezpieczeństwa dzięki temu, że w danym miejscu jest 

system monitoringu jest zasadne, czy nie? Jeżeli funkcjonuje system 

monitoringu to na ogół jest tam mniej patroli. To są bardzo istotne sprawy dla 

naszego społeczeństwa i stąd ja jeszcze raz apeluję do Państwa o takie spokojne, 

racjonalne podejście do tej kwestii i poparcie tego. Bo mówię, to dotyczy nas 

wszystkich. Ktoś z nas będzie szedł jutro, czy pojutrze, wieczorem ulicą, 

dostanie w głowę i wtedy powie, no tak mogłem coś dla tego Miasta i dla tych 

mieszkańców zrobić. Zróbmy to dzisiaj 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Grzela 

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Jurku! Jeszcze raz powtórzę, 

że nie negujemy istoty. Ja się absolutnie zgadzam z Panem i chciałabym znać 

odpowiedzi na pytania przez wnioskodawców sformułowane. Tylko 

zastanawiam się w tej chwili po, co mnożenie bytów. Po co jest Komisja 

Bezpieczeństwa, i co ma ta Komisja Bezpieczeństwa wpisane jako przedmiot 

swojej działalności? Z drugiej strony mamy również Komisję Rewizyjną myślę, 

że Stanisław Rupniewski, gdyby mu takie zadanie postawić, to z pewnością 

podołał by temu, więc myślę, że w ramach istniejących już ciał (że się tak 

wyrażę) można dokonać tej kontroli, której sama wyników jestem ciekawa. Co 

do istoty absolutnie tak, natomiast nie wiem, czy akurat komisja doraźna jest 

potrzebna. Tylko to budzi w nas wątpliwość. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Włodzimierz Wielgus  ad vocem 

Joasiu! My się nad tym zastanowiliśmy przed złożeniem wniosku, czy to inne 

komisje powinny wziąć? Czy Komisja Bezpieczeństwa? Czy należy utworzyć 

komisję jakąś dodatkową i tak naprawdę, to jeżeli taka komisja zajmie się tylko 

jedną sprawą, a jej atutem będzie to, że przewyższa tą Komisję Bezpieczeństwa, 

że będzie się składała z Radnych, a to Radni mają kontakt z mieszkańcami i tak 

naprawdę nie chodzi tylko o cele technicznych możliwości ,ale również o ocenę 

tego, czy mieszkańcy czują się bezpieczni, czy mają jakieś sygnały? I tak jak 

Jurek powiedział, dotyczy to nas wszystkich i to naprawdę proszę nie brać tego 

za jakąś w tej chwili politykę bo to się urodziło, kiedy doszło do konkretnego 

zdarzenia w centrum Miasta (bardzo niebezpiecznego) i nie było żadnej reakcji 

ze strony… 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa 

Panie Przewodniczący! Ja bardzo proszę o zamknięcie tej dyskusji, bo myślę, żę 

nie przekonamy się nawzajem i będziemy tak dyskutować przez najbliższe                     

5 godzin. Zagłosujmy i będziemy wiedzieć, kto jest za, kto jest przeciw. 

Dziękuję 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 

Zdrowia Jerzy Pyrek 

Ja w imieniu Klubu, proszę o pięć minut przerwy. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Ogłaszam 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady 

Zanim przejdziemy do działania merytorycznego to chcę powiedzieć, że 

owoców pracy komisji doraźnej, która skończyła swój żywot 30 czerwca, nie 

ma żadnych, więc miejcie to Państwo, również na względzie przy 

podejmowaniu tej decyzji. I chcę powiedzieć, że ona będzie wyglądała w ten 

sposób. Jeżeli Państwo, będą chcieli, żeby zgodzić się z wnioskiem i zagłosować 

za tym, żeby powołać komisję doraźną to, jeżeli będzie większość                              

za powołaniem tej komisji, no to trzeba będzie przygotować wszystkie 

dokumenty na najbliższej sesji i będziemy taką komisję powoływać.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki poddał pod głosowanie 

wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o powołanie komisji 

doraźnej. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 9 

Przeciw   – 7 

Wstrzymało się  – 3 

 

W związku z tym, że Państwo, większością życzą sobie, żeby ta komisja 

powstała, proszę na następną sesję przygotować kandydatów do tej komisji.  

 

Do pkt 10. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Przechodzimy do interpelacji i zapytań Radnych.  
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Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                         

Alicja Obara 

Zaczynając interpelacje chciałam powiedzieć, z uwagi na to, że jest jeszcze na 

sali Pan Prezydent Sygut, bo te interpelacje (obydwie) będą dotyczyły Kultury                

i Edukacji. Ponieważ nie zebrała się Komisja Kultury, Turystyki i Promocji 

Miasta z przyczyn od niej nie zależnych i nie mogliśmy wczoraj 

przedyskutować spraw finansowych dot. projektu budżetu, którego jeszcze nie 

ma. Stąd dzisiejsza interpelacja, ale interpelacja jest moja, nie mniej jednak jest 

podpisana przez wszystkich członków Komisji Kultury. Pozwólcie Państwo, że 

ją po prostu przeczytam: Proszę o ponowne przeanalizowanie, w planowanym 

na rok 2013 budżecie Miasta, planowanych cięć w obszarze kultury, a zwłaszcza 

tych cięć, które dotyczą instytucji kultury prowadzących zajęcia dla dzieci                   

i młodzieży. W planie budżetu Miasta na rok 2013, być może nie znajdą się 

pieniądze na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Jeżeli dokona się dodatkowo cięć 

na zadania merytoryczne w instytucjach kultury służących dzieciom, będzie to 

powodowało moim zdaniem dodatkowe zubożenie intelektualne młodej części 

naszego społeczeństwa. Stanie na drodze rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. 

Niewątpliwie wpłynie też niekorzystnie na promocję naszego Miasta, która 

często dokonuje się właśnie w oparciu o te instytucje kultury. Chciałam Państwu 

powiedzieć, że planowane są oszczędności na kulturze, że tak powiem, w 

wysokości około 1,5 miliona zł, w tym 900 000 zł, czyli ponad połowę tych 

pieniędzy nie otrzymają te instytucje kultury, które pracują dla dobra dzieci i 

młodzieży. Kolejna interpelacja, na wniosek rodziców przeciwstawiających się 

przez niektórych dyrektorów szkół, systemu planowania zajęć lekcyjnych dla 

dzieci polegające na tym, że np. wszystkie dzieci z klas pierwszych chodzą na 

pierwszą zmianę, a wszystkie dzieci klas drugich, chodzą na drugą zmianę. 

Problem polega na tym, że te dzieci, które chodzą na drugą zmianę, a jeszcze 

dodatkowo często korzystają ze świetlicy i chodząc na drugą zmianę, każdego 

dnia, nie mają żadnych możliwości, żeby korzystać z zajęć pozalekcyjnych, czy 

pozaszkolnych, nawet tych opłacanych przez rodziców. I tak, jeżeli dziecko               

w pierwszej klasie chodzi na angielski no to w drugiej klasie, nie może chodzić 

na angielski, bo angielski jest popołudniu, a ono ma zawsze popołudniu lekcje. 

Jeżeli ten plan byłby układany tak, że w poniedziałek ma na ósmą, we wtorek na 

12. w środę na ósmą, w czwartek na 12, itd. to właściwie rodzice mogą zadbać              

o to dziecko popołudniami i wykorzystać swoje możliwości i zachęcić swoje 

dzieci żeby uczestniczyło w jakichś zajęciach. W takim wypadku te dzieci mają 

zamkniętą drogę rozwijania czy kształtowania dodatkowego swoich 

zainteresowań. O problemie informowałam na Komisji Edukacji i Sportu, ale 

otrzymałam zgodną zresztą z prawdą odpowiedź, że dyrektor szkoły ma prawo 

do samodzielnego podejmowania takiej decyzji. Ja się z jednej strony z taką 

odpowiedzią zgadzam, bo dyrektor powinien mieć możliwość decydowania                  

o tym, co jest w szkole, z drugiej jednak strony, dyrektor jest dla szkoły i dla 

dzieci, a nie odwrotnie, więc powinien, jeżeli nie łamie prawa działać zgodnie               
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z oczekiwaniami rodziców i dla dobra dzieci, a nie kierować się własną wygodą 

no, bo łatwiej jest ułożyć plan tak, że pierwsze klasy rani, drugie klasy                    

popołudniu, trzecie klasy dopołudnia, czwarte klasy popołudniu, tylko, że to na 

pewno nie służy dobru dziecka. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Rady Miasta Oleg Magdziarz 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam dwie interpelację. Po co i w jakim 

celu był budowany łącznik drogowy między ul. Piotrkowską, a skrzyżowaniem 

hotelu Dal? A drugie moje pytanie jest takie. Jaka byłą efektywność pracy 

dwóch Strażników Miejskich przez okres bodajże 3 tygodni, którzy tam stali od 

świtu do zmierzchu i zawracali kierowców? Jaki to był sens? Co oni tam robili? 

Kto im zapłacił za te dniówki i po co tak naprawdę? Dziękuję.  

 

Do pkt. 11 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta                  

Alicja Obara. 

W imieniu Klubu Radnych SLD zgłaszam wniosek o zaplanowanie i zwołanie      

w pierwszym kwartale przyszłego roku sesji poświęconej przedsiębiorcom                    

i przedsiębiorczości w Kielcach. Przed nami trudny rok budżetowy, pełen 

wyrzeczeń i niełatwych decyzji. Przedsiębiorcy to ważny podmiot samorządu 

terytorialnego i to w dużej mierze dzięki ich podatkom możemy finansować 

rynek miejskich przedsięwzięć. Stowarzyszenie Kieleckich Przedsiębiorców              

od dawna zwracało się do naszego Klubu z inicjatywą debaty dotyczącej 

współpracy z samorządem terytorialnym. Wychodząc naprzeciw ich 

oczekiwaniom i według nas potrzeby ściślejszego kontaktu z kieleckimi 

przedsiębiorcami wnioskuje jak na wstępie. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław Burzawa 

W przyszłym tygodniu, w poniedziałek chciałem zwołać nadzwyczajną Komisję 

Gospodarki Komunalnej, sprawa będzie dotyczyć również przedsiębiorców                  

z ulicy Górnej. Chcieli się z  nami spotkać i porozmawiać o godzinie 13.30. 

 

Radny Rady Miasta Tadeusz Kozior 

Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Dziś został zdjęty 

jeden z punktów porządku obrad odnośnie regulaminu utrzymania czystości.               

Ja osobiści myślę, że Radni też są zaniepokojeni tym tematem, że to się tak 

przeciąga, nie ma podjętych decyzji odnośnie sposobu naliczania za wodę                    

i wiele osób to bulwersuje i są zaniepokojeni. Co się wiąże pewnie z bardzo 

wysokim wzrostem kosztów za odprowadzenie śmieci, więc ja byłem miesiąc 

temu u Pana Dyrektora Urbańskiego i jest tam taki pakiet 9 czy 11 propozycji 

projektów uchwał. Dwa dni temu dzwoniłem i dowiedziałem się, znowu, że to 

jest już nieaktualne. Dzisiaj jest analizowany sposób od  powierzchni. Za chwilę 
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mamy do końca roku podjąć decyzję w tym temacie. W Polsce odbywają się 

konsultacje w różnej formie, różne ankiety, broszury rozprowadzane. Martwię 

się, że zostaje bardzo krótki czas do podjęcia decyzji, Mówi się o 100-200 % 

podniesienia stawek.  Najwyższy czas, żeby projekt uchwały był zawieszony na 

stronie, żebyśmy mogli się zapoznać i skonsultować ze swoimi wyborcami,                  

z mieszkańcami Kielc W jaki sposób zaczęliśmy przeliczać na wodę, różnie to 

wychodziło, dziś już nie aktualne, uważam że to jest temat bardzo pilny, bo 

dochodzi połowa listopada. W grudniu, mamy do końca roku pakiet tych uchwał 

podjąć? Chcemy wiedzieć, nad jakim projektem mamy się zastanowić.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Proszę Państwa! Dwie rzeczy. Do 15 listopada br. na stronie internetowej Rady 

Miasta zawiśnie harmonogram sesji w roku przyszłym. Po to, żebyście Państwo 

sobie go przejrzeli i w nieprzekraczalnym terminie, powiedzmy sobie do                  

25 listopada, żebyście ewentualnie spróbowali się ze mną skontaktować, jeżeli 

by Wam coś nie odpowiadało. Powiem, że ten harmonogram został już zgodnie            

z przepisami skonsultowany z Sekretarzem Miasta, Skarbnikiem Miasta i Panem 

Prezydentem. Jeżeliby miały być odstępstwa, to niewielkie i to wtedy musiało 

by być uzasadnione. I druga rzecz, która z tego wynika, jak będzie już gotowy 

harmonogram (tak naprawdę w całości), to Państwo, (szczególnie mówię tu do 

Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta), mają obowiązek do                      

15 grudnia przedstawić uzgodnioną (w Komisjach) pracę na rok następny, 

uwzględniając harmonogram prac sesji Rady Miasta w roku przyszłym.                       

I ostatnia informacja. W roku przyszłym planujemy zorganizowanie wyjazdu 

związanego z 10 rocznicą nadania Honorowego Obywatelstwa Janowi Pawłowi 

II, do Watykanu. W tej chwili trwają rozmowy na temat możliwości samego 

pobytu w Watykanie. Wszystkie koszty kryją uczestnicy, żeby nie było 

wątpliwości, ponieważ awizowano potrzebę i chęć wzięcia udziału w takim 

wyjeździe, to Wam mówię, że jest w przygotowaniu. Wobec wyczerpania 

wszystkich punktów porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta Kielce.  

 

 

Protokołowała                                     Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

       Joanna Ściegienny                                           Tomasz Bogucki 

 


