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Protokół Nr XXXIX/2013 

z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 10 stycznia 2013 roku, w godz. 10.00-12.18, 

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

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. 

Nieobecny Radny Jan Gierada. 

 

Do  pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Otwieram XXXIX sesję Rady Miasta Kielce w dniu 10 stycznia 2013 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. Serdecznie 

witam wśród nas Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

Pana Profesora, doktora habilitowanego Jacka Semaniaka. W jego osobie witam 

reprezentację kieleckich żaków, którzy przybyli tu dzisiaj z niecodzienną misją. 

Jaką? To się za chwilę okaże. Słowa powitania kieruję także do laureatów 

konkursu „Pod dobrą pacą”. Witam też jak zwykle miło 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 2013 rok. O wprowadzenie do 

porządku obrad dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 

2013-2018 oraz o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 

autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji. Informuję jednocześnie, 

że w ramach realizacji punktu informacje Przewodniczącego Rady oddam          
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na chwilę głos kieleckim żakom oraz nastąpi, także w tym punkcie finał 

konkursu „Pod dobrą pacą”, który został zorganizowany przy współpracy 

Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polskie Radio Kielce i Gazetę Wyborczą 

pod honorowym patronatem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Czy są 

jakieś inne wnioski dotyczące dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę!                    

W związku z tym, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok? 

 

I. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2013 rok. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 19 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok. 

 

 

II. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 20 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018. 

  

 

III. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji      

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach                  

i miejscu składania deklaracji. 
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Głosowanie: 

 

Za – 21 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 23 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

Rada Miasta Kielce przyjęła porządek obrad uwzględniający zmiany.  

 

Sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

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

6 grudnia oraz 20 grudnia 2012r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce za rok 2012 

7. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2018 (z autopoprawką); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok (z autopoprawką); 

3) w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych: 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółka z o.o. w Kielcach                       

i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach; 



 4 

5) w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji                            

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      

(z autopoprawką); 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 12 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kielce. 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie obrad. 

 

Do  pkt. 3 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

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

w dniach:  6 grudnia 2012 i 20 grudnia 2012 roku. 

 

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

odbyła się w dniu 6 grudnia 2012 roku. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 22 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

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

się w dniu 6 grudnia 2012 roku. 

 

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

odbyła się w dniu 20 grudnia 2012 roku. 

 

Głosowanie: 

 

Za – 21 

Przeciw – brak 

Wstrzymało się – brak  

 

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

się w dniu 20 grudnia 2012 roku. 
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Do pkt. 4 

 

Zanim oddam głos „braci żakowskiej” to krótka informacja. Interpelacje między 

sesjami złożyli Radni: Renata Wicha i Tadeusz Kozior. I tutaj ważna informacja 

i proszę ją wysłuchać z uwagą. Zapowiadam, iż w dniu 22 stycznia br. dokładnie 

w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, z inicjatywy Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha 

Lubawskiego zwołałem wraz z Przewodniczącym Sejmiku wspólną uroczystą 

sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Rady Miasta Kielce. Sesja ta 

odbędzie się 22 stycznia o godzinie 12.00 w Wojewódzkim Domu Kultury                   

w Kielcach, w sali kinowej. Program tej sesji przewiduje między innymi 

wygłoszenie referatu przez Profesora Wiesława Cabana poświęconego 

Powstaniu Styczniowemu oraz przyjęcie wspólnej rezolucji w sprawie uczczenia 

150 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Bardzo proszę                                 

o zarezerwowanie przez Państwa Radnych wymienionego terminu                                 

i o niezawodną obecność. Jeszcze będę o tym przypominał w odpowiednim 

czasie i w odpowiednim miejscu, ale dzisiaj o tym już mówię. Zapraszam do 

mikrofonu przedstawicieli żaków kieleckich.  

 

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK                  

Mateusz  Pawlusiński   

Dzień dobry Państwu! Dzisiaj korzystając z życzliwości Przewodniczącego 

Rady Miasta i gościnności, chcielibyśmy dokończyć dzieła plebiscytu, który 

prowadziliśmy na początku tego roku akademickiego. Był to plebiscyt przyjaciel 

studenta. Nominowanych było kilkadziesiąt osób i decyzją kapituły, która 

składała się z członków samorządu studentów zostały wyłonione osoby, które 

do takich statuetek zostały z tych nominowanych wybrane. I wtedy, kiedy 

odbywała się gala nie mogliśmy wręczyć Panu Prezydentowi takiej statuetki                   

w kategorii „Super Przyjaciel Studenta”. A dzisiaj chcielibyśmy, żeby Pan 

Prezydent przyjął taką statuetkę, jako dowód wdzięczności za całą życzliwość 

dla środowiska akademickiego i naszą wieloletnią już współpracę przy okazji 

organizacji juwenaliów i innych przedsięwzięć. Dlatego chcielibyśmy zaprosić 

Pana Prezydenta po odbiór tej statuetki. 

 

Prezydent Miasta  Wojciech Lubawski 

Pan Rektor nie chciał się przyznać, jaki jest cel wizyty? Ale już teraz rozumiem. 

To dla mnie zaszczyt oczywiście. Ja sobie tak historycznie teraz uświadamiam, 

że to było 14 lat temu, kiedy zostałem powołany do zespołu, który miał 

spowodować, że w Kielcach powstanie uniwersytet. Czas szybko biegnie. Już 

dzisiaj przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy Miastem uniwersyteckim i to 

oczywiście nasza wielka duma i studenci są naszą wielką nadzieją i szansą 

rozwoju naszego Miasta. I jestem przekonany, że to co się dzieje zarówno na 

Uniwersytecie jak i Politechnice Świętokrzyskiej to są bardzo dobre kierunki. 
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Ostatnie lata to jest dynamiczny rozwój i te wizje dynamicznie rozwijających się 

Kielc będą miały podstawy personalne. Nie mam, co do tego wątpliwości. 

Dlatego tutaj wielki szacunek dla Panów Rektorów zarówno Uniwersytetu jak                     

i Politechniki. I bardzo dziękuję studentom. Dziękuję tym, którzy zauważyli, że 

tak naprawdę ja jestem tylko jednym z trybików tutaj. Miasto służy uczelniom. 

To jest sprawa regulacji pewnych nieruchomości. Sprawa wspólnych 

przedsięwzięć, w których jest Miasto, a dotyczy również to Uniwersytetu, ale 

jeszcze wiele przed nami tak, że mam nadzieję, że nie zawiedziemy                            

i ja osobiście uważam to jako bardzo ważne wyróżnienie. Dziękuję bardzo. 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  Jacek Semaniak  

Panie Prezydencie! Szanowni Radni! Ja też dostałem taką statuetkę pod koniec 

ubiegłego roku kalendarzowego i byłem pewnie nie mniej zaskoczony od Pana 

Prezydenta dlatego, że to jest inicjatywa na wskroś studencka od podstaw. Ja do 

ostatniego dnia nie wiedziałem w jakim celu zostałem poproszony do udziału w 

pewnej uroczystości? A jak zostałem już poproszony przyszedłem, zostałem 

obdarowany, cieszyłem się bardzo. Natomiast chciałem raz jeszcze podkreślić, 

że rzeczywiście Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to jest 

przedsięwzięcie, to jest inicjatywa, to jest rzecz, która jest ważnym aspektem do 

tego, żeby Kielce były uznawane za ośrodek metropolitalny. W ostatnich latach 

wiele się wydarzyło i raz jeszcze podkreślę to, że wiele rzeczy, które się 

wydarzyły, to jest owoc bardzo bliskiej współpracy z różnymi środowiskami, ale 

również z Radą Miasta, i osobiście z Panem Prezydentem. To, co się dzieje                 

w zakresie i propozycji prowadzonych badań naukowych i wielu inwestycji, 

które Uniwersytet realizuje. Wielu dyskusji dotyczących powołania nowych 

kierunków studiów, nowych obszarów kształcenia, które wprowadzają nowe 

jakości w życie tego Miasta. Ale to są również te wszystkie rzeczy, które są 

związane z uatrakcyjnieniem Kielc jako miejsca, w którym nie tylko warto 

studiować, ale później warto zostawać, żeby tutaj podejmować pracę i w ten 

sposób, nie sposób nie wspomnieć o inicjatywie Miasta w zakresie budowy 

Kieleckiego Parku Technologicznego. Przedsięwzięcia, które obfituje w sukcesy 

i pewnie kolejnych sukcesów będzie jeszcze więcej. Życzę Miastu, życzę Panu 

Prezydentowi, żeby tych miejsc pracy dla naszych absolwentów przybywało. 

Żeby to decydowało o tym, że rzeczywiście Kielce będą dobrym miejscem do 

uczenia się, do studiowania i do wiązania z tym miejscem swojej przyszłości. 

Panie Prezydencie raz jeszcze serdecznie gratuluję, bo różne nagrody cieszą                

w sposób różny. Natomiast nagrody z kategorii nagroda publiczności cieszą 

najbardziej dlatego, że nikt z wielkich tego świata, tej społeczności, w tym 

wypadku akademickiej nie inspirował studentów to tego, żeby tą nagrodę 

przyznać. Jeżeli przyznali to znaczy, że doceniają, i postawę, chęć 

współdziałania ze środowiskiem, zaangażowanie we współpracę z tym 

środowiskiem. Studentom gratuluję dobrego wyboru, a Panu Prezydentowi 

gratuluję tej nagrody publiczności i tego uznania ze strony młodych ludzi, 
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którzy zawsze stanowią środowiska, które są środowiskami bardzo 

bezkompromisowymi, więc tym bardziej gratuluję.   

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki. 

Dziękuję bardzo. Kontynuując wyróżnienia i nagrody bardzo proszę o to             

by do mikrofonu doszli przedstawiciele organizatorów konkursu „Pod złotą 

pacą”, który został rozstrzygnięty i tutaj na naszych oczach chcemy uhonorować 

wszystkich, którzy na to zasłużyli. Bardzo proszę.   

 

Gazeta Wyborcza  Marcin Sztandera 
Witam Państwa bardzo serdecznie. Na sali są wszyscy przedstawiciele 

wszystkich organizatorów natomiast byłby tu spory tłok, więc ja jestem 

skromnym reprezentantem. Na początek kilka zdań wstępu. Konkurs, którego 

celem jest poprawa estetyki Miasta zorganizowało Stowarzyszenie Kieleckie 

Inwestycje, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Gazeta Wyborcza oraz Radio 

Kielce pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego. 

W tym miejscu bardzo gorąco chcę podziękować jednej osobie, która formalnie 

nie występuje jako organizator, ale była i jest dobrym duchem konkursu, to Pan 

Dyrektor Artur Hajdorowicz - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego. Do 

konkursu wpłynęło 180 zgłoszeń spośród, których eksperci wytypowali po 10 

finalistów w 2 kategoriach. Harmonia i dysharmonia. Harmonia to te budynki, 

które mają być wzorem dla innych przy kolejnych remontach. Dysharmonia to 

takie budynki, gdzie owszem przeszły one bardzo kosztowny bardzo gruntowny 

remont, ale efekt finalny nie budzi zachwytu, delikatnie mówiąc. Kto decydował 

o wyborze finalistów w obu kategoriach? To byli przede wszystkim eksperci. W 

skład jury weszła między innymi Pani Stanisława Zacharko, krytyk sztuki, 

szefowa BWA, Pani Iwona Stachura ze Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Architekci: Jakub Heciak, Wojciech Gwizdak i Wojciech Głowacki. 

Wspomniany już Artur Hajdorowicz oraz przedstawiciele organizatorów ze 

strony mediów, czyli dziennikarze. Chociaż nie ukrywam, że nasz głos był  

raczej głosem technicznym, tu decydowali przede wszystkim eksperci. Potem 

rozpoczęło się głosowanie gdzie to internauci mieli decydujący głos. Oddano w 

sumie ponad dwa i pół tysiąca głosów. Kto wygrał za chwilę się dowiemy ale tu 

prosiłbym o wręczenie nagród Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego jako 

Honorowego Patrona naszego konkursu. Muszę jeszcze dodać, że jest to druga 

edycja konkursu. Rok temu wybieraliśmy najładniejszy szyld. W tym roku 

wybieraliśmy najładniej wyremontowaną kamienicę. Jestem bardzo ciekaw jaki 

pomysł będzie za rok. W tym roku sami Państwo zobaczycie, kto wygrał? Mam 

nadzieję, że takich pięknych kamienic będzie więcej. To chyba tyle mam 

nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Zapraszam Panie Prezydencie. 
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Prezydent Miasta  Wojciech Lubawski  

Dziękuję bardzo za inicjatywę, bo tego typu konfrontacja jakby, z takimi 

obiektywnymi prawdami ma głęboki sens. Jeżeli chcemy budować piękne 

Miasto to nie może być to wymysł jednego człowieka (chociaż też się zdarza, że 

tak bywa), ale tak naprawdę wypadkowa wielu mądrych, wrażliwych ludzi         

i Kielce się zmieniają, bo tak to się dzieje i to co złe trzeba mieć odwagę                     

napiętnować nawet jeżeli byłoby kosztowne, a to co piękne powiedzieć, że było 

piękne bo, to będzie mobilizować następnych.  

 

Gazeta Wyborcza  Marcin Sztandera 
Dziękuję, pięknie! O widzę, że ruszyła prezentacja. Widzimy finalistów 

poszczególnych kategorii. Muszę dodać, że pierwotnie planowaliśmy 

nagrodzenie tylko finałowej trójki, ale ostatecznie jednak doszliśmy do wniosku, 

w gronie organizatorów, że każdy z tych 10 finalistów zasługuje na, co najmniej 

wyróżnienie w tym morzu kamienic, które czekają na remont. Na pewno mogą 

to być wzory jak powinny być takie remonty przeprowadzane. Zacznijmy od 

wyróżnień. Proszę o odebranie wyróżnienia przedstawicieli kamienicy przy 

ulicy Wojska Polskiego 5, kamienicy przy ulicy Panoramicznej 3, ulicy 

Piekoszowskiej 3. Zapomniałem dodać, że drobne upominki ufundował również 

Pan Przewodniczący. Zapraszamy reprezentację bloku przy ulicy Orkana 16.                  

Zapraszamy reprezentantów Politechniki Świętokrzyskiej. Tu jest tak naprawdę 

nagroda wyróżnienie za projekt grupowy pod tytułem modernizacja domów 

studenckich Politechniki. Bardzo ładny efekt, chociaż kolorowy. Zapraszam 

reprezentantów kamienicy przy ulicy Żelaznej 33 oraz reprezentantów 

kamienicy przy ul. Sienkiewicza 60B, I zaczyna się finałowa trójka. Zacznijmy 

od końca. Trzecie miejsce przypadło blokowi przy ulicy Jagiellońskiej 47.                

To jest ten budynek, który został zniszczony w wybuchu. Drugie miejsce, i tu 

walka toczyła się do samego końca, i była momentami bardzo emocjonująca, 

bardzo długo się ważyło. Ostatecznie drugie miejsce przypadło wieżowcowi                  

z Alei Legionów 2. Pierwsze miejsce (na które głosowało, aż 49% internatów) 

przypadło wieżowcowi z ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 105. Zapraszam 

reprezentantów. Padło pytanie, co oglądamy w tle? To jest prezentacja jak mogą  

być zmodernizowane bloki z wielkiej płyty. To są propozycje architektów, ale 

nie tylko, plastyków oraz samych mieszkańców i jest to pomysł jak 

przeprojektować, zmienić wygląd bardzo charakterystycznego budynku przy 

ulicy Seminaryjskiej. Jest deklaracja ze strony spółdzielni, że jeżeli dojdzie do 

remontu, który jest planowany w najbliższych latach to właśnie któryś z tych 

projektów będzie wybrany. Tam zaangażowali się bardzo mocno mieszkańcy tej 

spółdzielni to jest Spółdzielnia im. Czarnockiego i na przykład te rysunki 

wykonywane kredkami, to właśnie oni sami zaproponowali jak można by ten 

blok pomalować. Jaki będzie efekt? Okaże się w najbliższych tygodniach, 

miesiącach, bo głosowanie tak naprawdę trwa i to będzie jakby kolejny etap 

akcji „Pod dobrą pacą”. Dziękuję pięknie. 
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Do pkt 5 

 

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski  

INFORMACJA 

o pracach Prezydenta Miasta Kielce między sesjami Rady Miasta Kielce 

( od 20 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r.) 

 

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

20 grudnia2012 r. wydałem: 

 

I. 45 zarządzeń dotyczących: 

 

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

–
Nr 509/2012,  Nr 524/2012

,  

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

– 
Nr 526/2012

,  

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 

wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok –
 Nr 510/2012, 

Nr 516/2012,Nr 525/2012, Nr 539/2012
,   

4. ustalenia: 

a) zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków 

jednostek budżetowych Miasta Kielce  na 2013 r. –
  Nr 1/2013

,   

b) planu finansowego Urzędu Miasta Kielce na 2013 r. –
  Nr 2/2013

,   

c) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 2013 r. –
  Nr 3/2013

,   

d) opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej –
 Nr 517/2012

, 

e) stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Kielce na rok 2013 –
 Nr 518/2012

, 

f) średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek 

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach   w roku 2013 –
  

Nr 9/2013
,   

g) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 

Miasta Kielce w 2013 roku  –
  Nr 10/2013

,   

h) czasu pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce –
Nr 

8/2013
,   
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5. zlecenia: 

a) realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu zdrowotnego 

„Zdrowe Kielce-Profilaktyka Zachorowań na Choroby Cywilizacyjne 

na lata 2012-2013”–
Nr 4/2013

,   

b) realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2015 –
Nr 5/2013

,   

c) realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu profilaktyki 

zakażeń pneumokokowych na lata 2013-2016 –
Nr 6/2013

,   

d) realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu  profilaktyki 

zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 –
Nr 7/2013

,   

6. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 

stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przez organizacje pozarządowe i 

podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy 

społecznej –
  Nr 11/2013

,   

7. przyznania w 2013 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce –
  Nr 523/2012,Nr 13/2013, 

8. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w 

roku 2012–
  Nr 12/2013

, 

9. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za 

osiągnięte wyniki sportowe w 2012 r.– 
Nr 538/2012

, 

10. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla 

budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce –
  Nr 540/2012

, 

11. określenia standardów dworców autobusowych oraz stawek opłat za 

korzystanie z nich przez przewoźników i operatorów –
  Nr 522/2012

, 

12. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Obsługi 

i Informatyki Urzędu Miasta Kielce –
  Nr 537/2012

, 

13. zasad udostępniania nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) 

w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele 

związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych 

(poza pasem drogowym) –
  Nr 519/2012

, 

14. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kielce, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

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

ulicy: 

a) Zagórskiej – 
Nr 528/2012,Nr 530/2012

, 
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b) Stefana Żeromskiego – 
Nr 529/2012

, 

c) Prostej – 
Nr 531/2012

, 

d) Barwinek – 
Nr 532/2012, Nr 533/2012, Nr 534/2012

, 

e) Grenadierów – 
Nr 535/2012

, 

f) Wrzosowej – 
Nr 536/2012

, 

oraz placu Stanisława Moniuszki – 
Nr 527/2012

, 

15. powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Budynków w 

Kielcach nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy 

Wojska Polskiego – 
Nr 520/2012

, 

16. wyrażenia zgody na rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu 

położonego w Kielcach na osiedlu Bocianek – 
Nr 521/2012

, 

17. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Górników Staszicowskich – 
Nr 511/2012

, 

b) Wrzosowej– 
Nr 512/2012

, 

c) Kościuszki – 
Nr 513/2012

, 

d) Lecha – 
Nr 514/2012

, 

e) Jagiellońskiej– 
Nr 515/2012

, 

II. 4 decyzje i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu 

Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 7 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 6 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Materiał dotyczący 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej jest zawieszony w formie elektronicznej do 

dyspozycji wszystkich Radnych tak, że ja go pozwolę sobie nie przytaczać, 

natomiast pozwolę sobie z upoważnienia kolegów, członków Komisji 

Rewizyjnej skomentować kilka zdarzeń, bo myślę, że one są dosyć istotne. 

Obradując na Komisji uznaliśmy, że najważniejsze w działaniu Komisji 

Rewizyjnej, której działalność różni się w sposób zasadniczy od działalności 

innych Komisji, a mianowicie jest to głównie działalność kontrolna, która 

polega nie na tworzeniu dokumentów, protokołów, które nikomu nie służą, a na 

takiej działalności kontrolnej, która we współpracy z jednostkami 

kontrolowanymi pozwala osiągać pewne sukcesy i czasami tak jak to zdarzyło 

się w ubiegłym roku pomocna jest do tego cała Rada. A takim zdarzeniem, który 

spowodował kontrolę na dodatkowe zlecenie Rady było stworzenie dla potrzeb 
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Wysokiej Rady opinii dotyczącej zbycia udziałów Miasta w Spółce Yu Long 

Construction. Chcę zaznaczyć, że Komisja w sposób profesjonalny 

przygotowała taką informację i rekomendowała Wysokiej Radzie. Wysoka Rada 

tutaj dwukrotnie i w pierwszym przypadku i również w tym, kiedy stanął projekt 

jakby przeciwny w końcówce roku, podtrzymała swoje stanowisko i efektem 

(bo o tych efektach chcę przede wszystkim mówić) tych wszystkich zdarzeń jest 

szczęśliwe zbycie tych udziałów co pozwoliło wyjść ze spółki, w której Miasto 

tak naprawdę nie bardzo wiedziało jak ma sobie poradzić? Tradycyjnie od kilku 

lat kontrole absolutoryjne są wydłużone praktycznie do półrocza. Ja chciałbym 

powiedzieć, że (żeby nie powtarzać tego materiału, który jest w pisemnym 

sprawozdaniu), podstawowym efektem kontroli absolutoryjnej było wskazanie 

na określone oszczędności. I bardzo cieszymy się, że tutaj Pan Prezydent 

Lubawski, zresztą chcę powiedzieć w imieniu Komisji Rewizyjnej, że ta 

współpraca układała się dobrze, między organem wykonawczym a komisją 

kontrolną, która w imieniu Rady wykonywała te kontrole. Cieszy nas, że 

powołany został zespół oszczędnościowy. Mamy nadzieję, że wiele tych 

wniosków, które sugerowaliśmy zostanie wziętych pod uwagę, a według mojej 

wiedzy już niektóre zostały wdrożone. Niestety z przykrością chcę 

zakomunikować, że ten pomysł Komisji Rewizyjnej, który sugerował, żeby 

innych namawiać do oszczędności trzeba zacząć od siebie, czyli zmniejszyć, 

projekt przygotowany przez Komisję tj. zmniejszenia diet Radnym, niestety 

zdecydowaną większością Rady nawet nie został wprowadzony do porządku 

obrad 6 grudnia 2012 roku. W tej sytuacji uznajemy jako Komisja swoją 

porażkę, zwłaszcza, że nad zdjęciem z porządku obrad głosowali Radni, którzy 

są w tej Komisji. Chciałbym również zaznaczyć, że po uzyskaniu określonych 

materiałów prawnych tak naprawdę sprzecznych ze sobą, w ubiegłym roku 

Komisja podjęła próby kontroli spółek komunalnych, oczywiście w zakresie 

określonych uprawnień. W efekcie okazało się, że rozpowszechniane materiały 

sejmowe dotyczą możliwości kontroli inwestycji w spółkach komunalnych i taki 

był pierwotny zamiar Komisji. Komisja podjęła decyzję, żeby podjąć działania 

kontrolne inwestycji kilkuset milionowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Odpadami, ale po uzyskaniu informacji, że inwestycja ta jest skontrolowana 

przez kontrole zewnętrzne tzn. zewnętrzną, wycofaliśmy się z tego projektu. 

Natomiast działania kontrolne dotyczące nadzoru właścicielskiego bo takie 

uprawnienia (doszliśmy do porozumienia z kolegą Przewodniczącym) w oparciu 

o materiały prawne, i Ratusza i znanego miesięcznika „Wspólnota”, Komisja 

może wykonywać, nie osiągnęły (a dotyczyły Spółki Akcyjnej Korona), 

zakładanych rezultatów, ale ja myślę, że w procedurze absolutoryjnej dotyczącej 

roku 2012 te wątpliwości w częściowy sposób zostaną na pewno rozwiane. Nie 

chcemy jako członkowie Komisji wywoływać dodatkowych emocji, 

dotyczących spółek miejskich zwłaszcza, że w stosunku do tych spółek zapadają 

w ostatnim okresie zdaniem Komisji bardzo pozytywne zmiany. Poza sprawami, 

które zostały zarysowane w ramach planu pracy oraz kontrolę zleconą przez 
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Radę, styczniową sesją w 2012 roku, Komisja wykonywała czynności dotyczące 

skarg i wniosków. Tutaj w 2012 roku niewiele się zmieniło. Większość pism, 

które trafia na ręce Pana Przewodniczącego, on je dekretuje na forum Komisji 

Rewizyjnej, niestety nie nosi znamion skargi. Tak, że nie mamy tutaj jakichś 

elementów, które w sposób szczególny chcieliśmy wyróżnić i przedłożyć 

Wysokiej Radzie. Chciałbym serdecznie podziękować nie tylko kolegom 

Radnym w imieniu, których mam zaszczyt mówić te słowa, ale również 

podziękowania złożyć na ręce Pani Elżbiety Pytel, która obsługuje Komisję 

Rewizyjną. Pani Elżbieta o ile wiem obsługuje również dwie inne strategiczne 

Komisje Rady Miasta (Komisję Budżetu i Finansów Rady Miasta i Komisję 

Gospodarki Komunalnej Rady Miasta). W sposób profesjonalny przygotowuje 

materiały na posiedzenie Komisji. Służy również radą ze swojego bogatego 

doświadczenia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za uwagę. Tyle 

komentarza do tego sprawozdania. 

 

Do  pkt. 7 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Dziękuję bardzo! Ja chciałem również w imieniu całej Rady podziękować 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, za pracę Komisji i za kierowanie                   

tą Komisją, bo to jednak bardzo delikatna materia, którą się obraca ta Komisja                     

i  bardzo za to dziękuję. Przechodzimy zatem do podejmowania uchwał. Proszę 

Panią Skarbnik o przedstawienie WPF-u i zmian w budżecie jedną 

rekomendacją, bardzo proszę. 

 

Do  pkt  7. 1 – 7.2 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pierwsza uchwała zmieniająca podjętą 

uchwałę budżetową na 2013 rok zawiera zmiany, które dotyczą dochodów 

budżetu Miasta, dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, wydatków 

bieżących, wydatków majątkowych. Proszę Państwa przyjęcie proponowanych 

zmian spowoduje, że zwiększy się plan dochodów bieżących o 7 623 zł, a plan 

wydatków łącznie o kwotę 1 187 306 zł i na tą kwotę ogółem składa się 

zwiększenie planu wydatków bieżących o 711 406 zł oraz zwiększenie planu 

wydatków majątkowych o 475 900 zł. Zwiększy się również plan przychodów 

Miasta o 1 179 683 zł. W projekcie uchwały proponujemy również dokonanie 

zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013 roku oraz w limicie 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 

2013. Proszę Państwa przyjęcie tej uchwały spowoduje, że deficyt Miasta 

wyniesie 88 156 154 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi                         
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z zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 66 976 471 zł oraz 

wolnych środków jakie pozostały na rachunku w wysokości 21 179 683 zł. 

Przychody Miasta wyniosą 113 687 583 zł i rozchody 25 531 429 zł. Proszę 

Państwa to są zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 i analogicznie do roku 

poprzedniego proszę Państwa, nic w przepisach się nie zmieniło. Otóż zmiany, 

dokonane w roku bieżącym, a które mają wpływ na następne lata oraz zmieniają 

zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości na przedsięwzięciach 

bieżących czy majątkowych, muszą być przyjęte uchwałą zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. A zatem proszę 

również Państwa o przyjęcie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2013 – 2018. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Zwracam się tu do 

Pani Skarbnik. Pod koniec grudnia ubiegłego roku został uchwalony budżet 

Miasta na 2013 rok. I teraz, o ile mogę zrozumieć zmiany poprzez zwiększenie 

planu przychodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 179 683 zł z tytułu 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów                     

i pożyczek z lat ubiegłych, to trudno mi przyjąć do wiadomości zmiany                      

w planie wydatków majątkowych w dziale 852 rozdział 85203 i rozdział 85218 

zadania własne Gminy, z propozycją przeniesienia kwoty 846 000 zł                             

z wydatków bieżących i wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pod 

nazwą: „Budowa budynku na potrzeby integracyjnego Przedszkola 

Samorządowego przy ulicy Sobieskiego”. Ja nie kwestionuję tego zadania, ale 

pytam, czy nie można było tego zadania umieścić w projekcie budżetu na 2013 

rok i dziś nie dokonywać zmian? Uzasadnienie tych zadań, w moim 

przekonaniu, jest mało przekonywujące, bo czytamy w nim: „w związku                     

z analizą potrzeb miejsc w Przedszkoli na terenie osiedli Baranówek i Barwinek 

zdecydowano, że będzie budowane Przedszkole”. Idea oczywiści chlubna, ale 

mam pytanie, kiedy dokonano tej analizy? Czy w ciągu tych trzech tygodni? 

Czy wcześniej? No wcześniej o tym była mowa. Stąd nasuwa się moja 

wątpliwość. Wydaje mi się, że o potrzebie tej budowy wiedzieliśmy od dawna                

i było to wiadome, że ono będzie budowane. To samo dotyczy działu 852 

rozdział 85211 – zadanie własne Gminy, to jest przesuwanie kwoty 129 000 zł  

z wydatków bieżących, na wydatki majątkowe, to jest nowe zadanie pod 

tytułem: „Adaptacja pomieszczeń domu dla dzieci z przeznaczeniem na Żłobek 
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na Osiedlu Na Stoku, co też jak gdyby jest, samo zadanie nie ulega wątpliwości. 

I teraz, jeżeli uchwalamy budżet na 2013 rok on powinien mieć trwałą formę,               

a zmiany winny być dokonywane według mnie sporadycznie. Stąd moje pytanie, 

z czego to wynika? I czy taka praktyka nadal będzie stosowana? Dziękuję 

bardzo. 

 

Skarbnik Miasta Barbara Nowak 

Proszę Państwa! Ja myślę tak, że Pan Radny może nie zauważył w naszym 

budżecie na 2013 rok, już w grudniu w uchwale przyjętej przez Państwa 20 

grudnia, te dwa zadania inwestycyjne, one tam są. Także Państwo już przyjęli to 

zadanie inwestycyjne na bieżący rok do realizacji tylko z innymi kwotami, które 

dzisiaj wymagają jakby doszacowania. A wiąże się to stąd, że pierwotnie 

zakładano inną liczbę miejsc w Żłobku na ulicy Sobieskiego, a poza tym 

wartość była przyjęta szacunkowa. Nie było kosztorysów, nie było 

dokumentacji. Dzisiaj, kiedy już wiemy i jest szansa na to, żeby większą ilość 

miejsc tam można było zabezpieczyć, a ponad to mamy już określone 

kosztorysy, to dzisiaj wiadomo, że przyjęta kwota w budżecie na 2013 rok, na 

tym zadaniu jest za mała i po prostu trzeba ją podnieść korzystając z wielkości, 

które po stronie wydatków bieżących zostały przyjęte i co mamy nadzieję nie 

wpłynie na braki po tej stronie wydatków. To samo uzasadnienie dotyczy tego 

Domu Dziecka na Osiedlu Na Stoku. Tam dokładnie taka sama sytuacja była. 

To się dzieje, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że praktycznie 

zawsze się tak dzieje, że jeżeli nie mamy dokumentacji projektowej,                          

a przyjmujemy zadanie inwestycyjne jakieś do planu, to zawsze jest tak, że jest 

to pewien szacunek. Szacunek, który zgodnie z wiedzą na dany moment 

posiadamy. W momencie, kiedy zmienia się coś w tych szacunkach, a już na 

pewno wtedy, kiedy mamy dokumentacje projektowe no to wiadomo, że te 

wielkości mogą być inne. Więcej powiem, to wcale nie znaczy, że właśnie za te 

pieniądze te zadania obydwa będą realizowane, bo jak Pan Radny wie, za chwilę 

się pewnie zacznie procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę obu tych 

zadań i istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieć pewnie tam 

mniejsze kwoty, jakieś oszczędności na tym, co już jest przyjęte i będziemy 

pewnie proponować Państwu kolejne przeniesienie oszczędności na inne 

zadania inwestycyjne, a być może jeszcze na rozszerzenie dokumentacji, w tych 

zadaniach, które już są. Dziękuję. 
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Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

I. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018                         

(z autopoprawką) 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/711/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018. 

 

II. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2013 rok (z autopoprawką). 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce    

na 2013 rok. 

 

 

Do pkt. 7.3 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Jerzy Król  

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Chciałem zarekomendować 

projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Ponieważ Ustawa Kodeks Wyborczy zobowiązuje Radnych Gmin do podjęcia 

uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody wyborcze, w ciągu trzech 

miesięcy od uchwalenia Uchwały o podziale na okręgi wyborcze, mamy taki 

czas do końca stycznia, w związku z tym poddaję pod rozwagę ten projekt 
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uchwały dzisiaj i bardzo proszę o podjęcie. W załączniku do tej uchwały są 

podane granice obwodów wyborczych jak również siedziby Komisji 

Obwodowych Komisji Wyborczych oraz i ich adresy. Także wszystkie te dane 

są w załączniku do uchwały. Bardzo proszę o podjecie tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 24 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/713/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

Do pkt.  7.4 

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko  

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Mam przyjemność 

zarekomendować Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

połączenie spółek komunalnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółka                         

z o.o. w Kielcach i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.                        

w Kielcach przy założeniu następującym, że połączenie nastąpi poprzez 

przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka                   

z o.o. w Kielcach do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółka z o.o. w 

Kielcach. Proszę Państwa! Cała procedura, która będzie musiała być 

przeprowadzona w celu dokonania tych czynności związanych z połączeniem 

tych spółek jest zgodna z przepisami i będzie przeprowadzana na podstawie 

Kodeksu Spółek Handlowych, który to akt prawny w sposób jednoznaczny 

mówi o tym, jakie procedury należy przeprowadzić i w jakim trybie te wszystkie 

czynności będą wykonywane. Proszę Państwa! Ideą i przesłanką do 

przeprowadzenia połączenia tych spółek przemawiają przede wszystkim 

względy ekonomiczne, ale również racjonalnego gospodarowania majątkiem 

Miasta Kielce. Jak Państwo wiecie częściowo można powiedzieć, że zakres 
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działalności jednej i drugiej spółki, czy obu tych spółek się pokrywają, bądź są 

bardzo zbliżone do siebie, są pokrewne. Zdarzyło się też tak, w ostatnim roku, 

że część zadań, które były realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych, a mam tu na myśli na przykład prowadzenie Schroniska dla 

Zwierząt, nie jest już wykonywane i realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych, jak również to, że uważamy, że połączenie tych spółek 

doprowadzi do oszczędności, jakie mogą być poczynione przy tej okazji. To 

wszystko powoduje, że prosimy o to, abyście Państwo pozytywnie zaopiniowali 

ten projekt. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Rady Miasta Stanisław Rupniewski 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja sądzę, że Radni 

mogą mieć niedosyt informacji dotyczącej projektu tej uchwały, bo w mojej 

ocenie on jest zbyt uproszczony. Dlatego pozwolę sobie jeszcze przytoczyć 

kilka informacji, które część Radnych (przede wszystkim z Komisji Budżetu i 

Finansów) otrzymuje co roku, kiedy przedstawiana jest informacja o kondycji 

spółek komunalnych. Ale żebym nie wyszedł na stronę prezentującą projekt 

uchwały, to chciałem przede wszystkim z pozycji Radnego, ale również 

przedsiębiorcy wskazać, że jest to najwyższy czas na takie rozwiązanie. Powiem 

szerzej, że cieszę się, że Miasto porządkuje swoje udziały w spółkach 

komunalnych. Przypomnę, że rok 2011 (chociaż to budziło wśród Radnych 

wiele kontrowersji) zbyliśmy udziały w Spółce Szpital Miejski. W ubiegłym 

roku (już wspomniany na dzisiejszej sesji) zbyliśmy udziały w Spółce Yu Long 

Construction do której tak naprawdę nie powinniśmy przykładać ręki. I w mojej 

ocenie jest to kolejny pozytywny (myślę, że nie ostatni) krok do unormowania 

sytuacji jako, że spółki miejskie są przedsiębiorstwami, które tak jak inne 

przedsiębiorstwa muszą dawać sobie radę w kryzysie, który nie ukrywajmy już 

jest i przypomnę, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (może inaczej 

jeszcze) obydwa przedsiębiorstwa, obydwie spółki niestety nie są w najlepszej 

kondycji chociaż w ostatnim okresie tutaj sporo się zmieniło, nie tylko na minus, 

ale również na plus. Po pierwsze jak wynika z tej informacji, którą Pan Dyrektor 

przedstawiał na Komisji Budżetu i Finansów w połowie ubiegłego roku to są 

niestety dane, o których będę mówił za rok 2011. Za rok 2012 takich danych nie 

mamy i one są jeszcze nie możliwe do publikacji, ponieważ rok finansowo 

żadna z tych spółek nie domknęła. Ma czas na to pół roku. Ale chcę powiedzieć, 

że na pewno Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jako Spółka na dzień 

dzisiejszy, której zobowiązania długoterminowe są na poziomie ponad 80% 

ogółu zobowiązań, a one wynikają głównie z zaciągniętych kredytów 

bankowych na budowę Centrum Handlowego „Planty” oraz Parkingu 

Wielopoziomowego w centrum Kielc to jest naprawdę trudne rozwiązanie. 

Zresztą tak jak wynika z tego materiału płynność tej spółki za rok 2011 jest 

mniejsza niż 0,6 a to oznacza trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań. 

To jest sytuacją związaną z zachwianiem płynności finansowej dosyć poważną. 
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Jeżeli ta sytuacja w roku 2012 się pogłębiła, no to tym bardziej wskazane są 

działania, które musiałyby doprowadzić do ratowania tej spółki, a w mojej 

ocenie ten projekt uchwały jest taką próbą ratowania tejże spółki. Chcę również 

zaznaczyć, że w związku z zaciągniętymi kredytami spółka ponosi wysokie 

koszty finansowe, które za 2011 rok, nie tylko z odsetek, ale całość tych 

kosztów finansowych była prawie milion, co przy sprzedaży 12 milionów                   

w skali rocznej, milion kosztów finansowych to jest to przeogromna wartość. 

Chcę również zaznaczyć, że osiągnięcie zysku netto za 2011 rok na poziomie 

200 tysięcy przy sprzedaży 12 milionów świadczy o tym, że rentowność 

działania tej spółki jest niewielka lub nawet znikoma. Ale chce powiedzieć, że 

tak czy inaczej spółka zatrudniała ponad 90 pracowników, więc trzeba również 

spojrzeć na tą spółkę od tej strony, że to jest 90 miejsc pracy, co w miesiącu 

styczniu 2013 roku jest elementem bardzo ważnym, bardzo istotnym. Także 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni przeżywało ostatnio ogromny kryzys, bo 

jakże nazwać, że w roku 2011 sprzedaż spadła o 30%, więc to do niecałych                  

13 milionów, spółka w stosunku do 2010 roku uzyskała zysk netto zaledwie na 

poziomie 270 tysięcy. Ale również trzeba spojrzeć na tą Spółkę od tej strony, że 

to jest Spółka, która zatrudniała przed przejęciem zakładu z Miejskiego Zarządu 

Dróg około 170 osób. Chcę zaznaczyć, skąd się wzięło te 30% spadku 

sprzedaży? Przypomnę, że w 2011 roku było to konsekwencją nie korzystnego 

dla tejże spółki rozstrzygnięcia dwóch przetargów dotyczących utrzymania 

parków i skwerów oraz zimowego utrzymania ulic. I tak naprawdę my jako 

Radni podaliśmy tej spółce koło ratunkowe podejmując uchwałę, żeby usługi 

miejskie były przekazywane tej spółce bez przetargu. Również określonym 

atutem jest budowa nowej bazy tej spółki na ulicy Sandomierskiej. Chciałbym 

powiedzieć, że w mojej ocenie jest to projekt uchwały może za pięć dwunasta, 

ale najwyższy czas taką decyzję podjąć i głosować za podjęciem tejże uchwały. 

Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Problem jest dość istotny. Istotnie. Nam 

Radnym brakuje wiedzy na ten temat. Powinniśmy wiedzieć na czym polegać 

będzie optymalizacja związana z połączeniem tych Spółek? W jaki sposób 

zwiększyć potencjał? Kodeks Spółek Handlowych  art. 498 i następnie wyraźnie 

określają jakie należy podejmować działania i jakie przygotować dokumenty by 

rozpocząć proces łączenia Spółek. Przed podjęciem proponowanej uchwały 

Radni powinni być poinformowani o przychodach, jakie w ostatnich trzech 

latach uzyskały te spółki? Zyskach lub stratach tych Spółek? Stanie zatrudnienia 

tych Spółek przed połączeniem tych spółek, stanie zatrudnienia po połączeniu, 

korzyści jakie wynikną po połączeniu spółek dla nowego podmiotu? Tych 

informacji nie mamy, w związku z tym trudno nam jest podejmować decyzje. 

Tutaj przed chwilą mój kolega Radny Rupniewski powiedział, że zbyliśmy dwie 

Spółki. Uzyskaliśmy tutaj od kolegi informację, za 2011 rok, że PUK miał 
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zobowiązania długoterminowe (podejrzewam, że RPZ też). Płynność jednej 

spółki i drugiej spółki, też nie wiem jaka jest? Co trzeba powiedzieć? Że PUK 

ma duże zobowiązania ponieważ wybudował Centrum Handlowe ale przede 

wszystkim parking, który jest dla niego olbrzymim balastem i pytanie czy jeżeli 

druga spółka ten balast przejmie to sobie poradzi? RPZ w tej chwili realizował 

olbrzymią inwestycję za 16 i pół miliona. Jedna i druga Spółka ma zastawiony 

majątek. Pytanie, jaki majątek? W jakiej wysokości? Tego wszystkiego nie 

wiemy. Poza tym chcemy uzyskać oszczędności. Jeżeli połączymy jedną Spółkę 

zadłużoną plus drugą Spółkę zadłużoną, co nam to da? W krótkim okresie 

redukcje kosztów, ale pytanie czy nie jest to rolowanie zadłużenia? Co                      

w perspektywie długoterminowej? Tutaj dostaliśmy informacje (ja przynajmniej 

dzisiaj dostałem) podobno wczoraj była w skrzynce, że bank rozwoju spółki 

mówimy tutaj o RPZ na 2012-2014 przewiduje objęcie całego Miasta 

świadczeniami szeroko pojętych usług komunalnych. Jakich usług? Proszę 

Państwa! To wszystko dla mnie jest pisane palcem na wodzie. My powinniśmy 

mieć konkretny biznes plan, konkretne informacje, jeżeli mamy podjąć tak 

istotną decyzję, która dotyczy bądź, co bądź dużej wartości majątku miejskiego. 

Co prawda ten majątek w tej chwili jest skumulowany w spółkach komunalnych 

ale to my będziemy za to ponosić odpowiedzialność. Ja się obawiam, że ten 

plan, który jest tutaj na 2014 rok może nie być zrealizowany. Przykłady złego 

funkcjonowania Spółek mamy, chociażby tu po sąsiedzku parking. Źle został 

sporządzony biznes plan (sprzeciwiali się wszyscy temu, budowie tego 

parkingu).On w tej chwili nie ma racji  bytu ze względu na to, że część Urzędu 

Miasta się przeniosła, ZUS się przeniósł, czyli tam gdzie głównie interesanci 

chodzą. Centrum Miasta wymiera. Z parkingu niewiele osób korzysta. 

Inwestycja związana z realizacją centrum dla Przedsiębiorstwa Zieleni-                      

16 milionów, nie wiem czy to przedsiębiorstwo będzie w stanie zarobić na 

utrzymanie tej siedziby, na spłacenie tego wszystkiego. Mój ostateczny wniosek 

jest taki. Ja nie jestem przeciwny łączeniu, ale ja nie mam wiedzy na ten temat. 

Na tej sali nikt z Radnych podejrzewam, nie ma wiedzy jak te Spółki 

funkcjonują? Czy jest to zasadne? Według mnie powinniśmy mieć 

przygotowane pełne informacje, żebyśmy w pełni odpowiedzialnie i świadomie 

mogli podjąć decyzję. Dziękuję.  

 

Radny Rady Miasta Władysław Burzawa 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! 

Ja trochę zostałem wywołany do tablicy, ponieważ jestem Przewodniczącym 

Komisji Gospodarki Komunalnej i zajmujemy się tymi Spółkami i chciałbym 

tutaj wyrazić swoje zdziwienie, że Pan Radny Pyrek ma dużą niewiedzę jak 

funkcjonują te Spółki itd. Ja staram się organizować Komisje Komunalne 

właśnie w siedzibach tych Spółek, z Prezesami tych Spółek i na tych 

spotkaniach można zadawać wszystkie pytania. Tym bardziej, że Prezesi Spółek 

przedstawiają nam wszystkie dokumenty, które mogą nam Radnym przedstawić 
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i każdy z nas może się dowiedzieć, może pytać i może być bardzo dociekliwy na 

tych spotkaniach. Tym bardziej, że w BIP-ie, również w internecie wszystkie 

informacje, które można o tych Spółkach powiedzieć są zawieszone. Każdy                 

z nas Radnych ma swoją wizję i każdy inaczej na to patrzy. Wspólnie z Komisją 

oglądaliśmy zdewastowany budynek. Jeśli ktoś był na ulicy Lecha w budynku 

Zieleni Miejskiej to wie, że ten budynek ma określoną liczbę lat i jest 

zdewastowany. I chwała za to, co powiedział Pan Radny Rupniewski, że jest 

atutem Zieleni Miejskiej, że jest nowa baza. Pan Radny Pyrek twierdzi, no po co 

budowało się nową bazę przecież tam też można jeszcze egzystować. Proszę 

Państwa jest XXI wiek my musimy iść po prostu do przodu Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Dariusz Kozak   -  wniosek formalny   

Ja w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość proszę o dziesięć minut przerwy. 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki ogłosił przerwę 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady 

 

Radny Rady Miasta Jarosław Machnicki 

Panie Przewodniczący! Ja rozumiem, że mówiący przed przerwą, 

przedstawiciele Rady w tym, co mówili zadali także, może nie bardzo 

precyzyjnie, ale bardzo konkretne pytania.  Zwrócili uwagę na kilka elementów, 

które warto by było tutaj powiedzieć. Bo ja nie zasiadam akurat w tej Komisji, 

w której te rzeczy były rozstrzygane, no i chciałbym uzyskać informacje takie 

choćby podstawowe, dotyczące i pracowników i w tym momencie pomysłu tego 

połączenia, celowości tego połączenia. Celowość jest wskazywana, ale może 

taka bardziej precyzyjna w jaki sposób one miałyby funkcjonować? I co daje 

połączenie w sensie korzyści dla Miasta? Może takie podstawowe informacje, 

bo ja ich po prostu nie mam, a rozumiem, że koledzy tutaj zadawali te pytania        

i ich nie uzyskaliśmy.  

 

Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 

Mieczysław Pastuszko 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Z tych wypowiedzi, które tutaj padły                    

z ust Państwa Radnych. Jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Rupniewskigo                      

to uważam, że jakby ona pozostać może bez komentarza. Cieszymy się, że Pan 

Radny dostrzega te wszystkie aspekty, o których mówił w swoim wystąpieniu              

i my oczywiście się z nimi zgadzamy. Natomiast, co do wystąpienia Pana 

Radnego Pyrka to ja na Komisji starałem się wyjaśniać, Państwu również, na 

podstawie pytań tych, które zadawał Pan Radny Pyrek. Myślę, że wiele tych 

informacji o których Pan mówi, że cierpicie Państwo na ich brak. One są 

rzeczywiście dostępne. My tymi informacja służymy i to, co roku takie 
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informacje przedstawiamy Wysokiej Radzie, jaka jest kondycja naszych Spółek. 

Oczywiści w Urzędzie, w Mieście mamy informacje za poszczególne kwartały              

i chcę powiedzieć, że ta sytuacja jest oczywiście trudna w tych Spółkach, ale 

ona ma tendencje zmierzające do lepszych rozwiązań i do poprawy tej sytuacji. 

Jeżeli chodzi o zatrudnienie to nie jest żadna tajemnica, bo te informacje                    

są dostępne w BIP-ie. Jedna ze Spółek zatrudnia 145 osób, mówię o Rejonowym 

Przedsiębiorstwie Zieleni. Natomiast, jeżeli chodzi o Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych to jest 91 osób. I oczywiście w momencie, kiedy te Spółki będą 

łączone, będzie również problem zatrudnienia wszystkich osób, no i tutaj trzeba 

sobie zdawać sprawę, że nasze działania będą zmierzały do tego, aby takich 

sytuacji, kiedy pracownicy tych firm mieliby tracić pracę będzie jak najmniej. 

Wszyscy pracownicy dostaną propozycję zatrudnienia. Musimy sobie zdawać 

sprawę z tego, że w każdej z tych Spółek funkcjonują dzisiaj bardzo podobne 

komórki organizacyjne, tak jak np. księgowość, czy kadry. No i trudno tutaj, 

kiedy mówimy o połączeniu tych Spółek jakby rozumieć to w ten sposób,                 

że zatrudnienie np. w księgowości znajdą pracownicy jednej i drugiej Spółki. 

Trzeba będzie dokonywać pewnych wyborów a ci, którzy nie będą mogli 

wykonywać takiej pracy w tej komórce organizacyjnej, zapewne dostaną 

propozycję innej pracy. Wydaje się, że oczywistą rzeczą jest, że jeżeli będziemy 

mieli do czynienia z jednym Zarządem, no to będziemy mieli oszczędności 

chociażby po stronie kosztów Zarządu. Takie oszczędności pojawią się również 

w przypadku funkcjonowania Rady Nadzorczej, zarówno w jednej, jak                       

i w drugiej. W naszych Spółkach mamy trzy osobowe Rady Nadzorcze i taka 

Rada Nadzorcza będzie w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni, po połączeniu 

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. I tutaj nastąpią oszczędności. 

Wynagrodzenie członków Rad Nadzorczych kształtuje się na poziomie                         

2 tysięcy - 1, 500 zł, takie jest średnie wynagrodzenie poszczególnych członków 

Rad Nadzorczych, więc też można tutaj ewidentnie wyliczyć te oszczędności. 

Również nie jest przecież tajemnicą, bo o tym Państwo Radni i Wysoka Rada 

zajmują się tą problematyką. Mam na myśli tutaj kwestie związane z problemem 

śmieciowym czyli odbieraniem śmieci od naszych mieszkańców. I Państwo 

wiecie, że od przyszłego półrocza będziemy musieli podejmować decyzje co do 

tego w jaki sposób tą działalność zorganizować w naszym Mieście i też jest taka 

idea, że połączenie tych dwóch firm pozwoli nam na to, że powstanie 

zdecydowanie mocniejszy podmiot, który będzie mógł być również graczem czy 

aktorem na tym rynku. Chodzi o to żeby w sposób racjonalny wykorzystywać                

te zasoby, które są (mówię tutaj o środkach trwałych, mówię tutaj o ludziach 

również) zarówno w jednej jak i w drugiej Spółce i jesteśmy przekonani, że                

to połączenie przyczyni  się do tego, że ta działalność będzie wykonywana               

w sposób bardziej racjonalny, bardziej oszczędny. W sposób bardziej 

ekonomiczny i lepiej zorganizowany. Oczywiście my bardzo dobrze wiemy               

i Państwo też, że obydwie te Spółki realizowały inwestycje w poprzednich 

latach. To się wiązało z obciążeniami finansowymi, Spółki zaciągały kredyty, 
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ale również mamy tą wiedzę i myślę, że Państwo też, że Spółki spłacają                     

te zobowiązania i ja nie widzę tutaj zagrożenia, co do tego, że spłata tych 

zobowiązań byłaby zagrożona. W przypadku PRZ to myślę, że to jest sprawa do 

rozwiązania wtedy, kiedy Spółka rzeczywiście, faktycznie przeniesie swoją 

działalność na ulicę Sandomierską. Ta Spółka dysponuje wtedy terenami przy 

ulicy Lecha i one nam zapewne, czy sprzedaż, posłuży do tego, żeby                           

te zobowiązania regulować w sposób bardziej efektywny i racjonalny. 

Oczywiście chodzi też i o to, aby w sposób bardziej efektywny wykorzystywać 

te zasoby (mam na myśli tutaj parkingi i uporządkowanie całej gospodarki 

działalności związanej z miejscami postojowymi w Mieście. Wydaje się, że to 

wszystko co będzie się mogło dziać w tym jednym organizmie gospodarczym 

będzie przemawiało za tym, że racjonalność tych działań będzie zdecydowanie 

większa. Dziękuję bardzo.  

 

Radny Rady Miasta Robert Siejka 

Panie Dyrektorze, chciałem Pana zapytać o coś czego Radni w BIP-ie nie znajdą 

a obawiam się, że nigdzie tego nie znajdziemy. Bo ja miałem w tym temacie 

dzisiaj na sesji się nie odzywać bo zadałem Panu pytania na Komisji Finansów                 

i Budżetu Pan udzielił odpowiedzi. W mojej ocenie, jak Panu powiedziałem, nie 

wyczerpującej. Byłem przekonany, że dzisiaj na sesji Pan rozwinie te tematy. 

Bo każde działanie musi mieć określony cel, a zwłaszcza tak poważne działanie 

jakie Państwo dzisiaj proponujecie, czyli połączenie tych dwóch organizmów, 

dwóch Spółek, bardzo dużych Spółek. Mówimy tu o dużych pieniądzach. 

Oczekujecie Państwo podjęcia decyzji od Radnych, bardzo odpowiedzialnej, ale 

w ślad za tym nie dajecie Państwo, tym Radnym jednak należytej wiedzy                    

bo potrzebne są jakieś analizy ekonomiczne i ja o to Pana pytałem na Komisji 

Budżetu, bo jeśli proponujecie Państwo połączenie tych Spółek to, jak 

rozumiem w celu uzyskania jakichś oszczędności konkretnych. Ja tylko 

przypomnę, że na Komisji Budżetu Pan Dyrektor Pastuszko stwierdził, że 

niektórzy twierdzą, że może być to około miliona złotych rocznie, ale Pan 

Dyrektor uważa, że to będzie więcej. Na konkretne takie ścisłe analizy przyjdzie 

czas później. Otóż dobrze byłoby takie analizy mieć wcześniej, właśnie Radni 

żeby z nimi mogli się zapoznać, żeby z czystym sumieniem takie decyzje mogli 

podejmować. Bo ja absolutnie nie mówię, że jestem przeciwny temu 

pomysłowi, czy jestem za, tylko takiej wiedzy niestety, ale nam brakuje. 

Dziękuję bardzo. 

 

Prezydent Miasta  Wojciech  Lubawski  

Oczywiście taką analizę możemy stworzyć, ale musimy mieć świadomość, że 

ona będzie trochę wróżeniem z fusów z różnych powodów. Po pierwsze sytuacja 

tam, gdzie mamy główne dochody w PUK-u, to znaczy na targowisku. Ona                 

w tej chwili się skomplikowała z oczywistych względów, że oddaliśmy grunt i 

tam są potrzebne zmiany, które dzisiaj, zmiany w zarządzaniu, zmiany                       
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w polityce w stosunku do tego nowego właściciela i jeszcze do końca nie wiemy 

tak naprawdę jak to się wszystko będzie układać. Mamy wynegocjowane na trzy 

lata. Pierwszy mamy wynegocjowany na trzy lata kontrakt, który wydaje się, że 

powinien być realizowany, ale też nie jestem taki pewny. To może być różnie.               

I druga rzecz zasadnicza, która dotyczy RPZ-tu to jest sprawa śmieci. My dzisiaj 

nie wiemy tak naprawdę. Znamy problemy ogólnopolskie, które dotykają 

wszystkie samorządy. My nie możemy, przynajmniej w całości, nie możemy 

zlecić, czy potraktować jako zadanie zlecone Zieleni, wiec najprawdopodobniej 

będzie przetarg, ale być może nie do wszystkiego. Dlatego, że pewne np. 

odnośnie śmieci selekcjonowanych jest już pewna praktyka i ona pewnie 

prawnie będzie mogła dalej funkcjonować. Również tutaj nie mamy 

dostatecznej wiedzy. Za to pytanie, co nam da to połączenie? Na pewno 

ograniczenie kosztów. Pytanie oczywiście może paść, jakich? Oczywiście 

możemy stworzyć dokument, którego możemy nawet bronić, ale on nie będzie 

na tyle wiarygodny z oczywistych względów. Jeżeli nie połączymy tych dwóch 

przedsiębiorstw, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, że będziemy musieli 

zwalniać ludzi w PUK-u a przyjmować w Zieleni. Nie ma żadnej gwarancji to są 

niezależne przedsiębiorstwa. Na pewno Walne Zgromadzenie nie ma wpływu na 

to, żeby dawać polecenia, że Zarząd Zieleni musi przyjmować ludzi z PUK-u. 

W momencie, kiedy jest to jeden organizm naturalną rzeczą jest przesuwanie 

tych ludzi do zadań i w sposób racjonalny wykorzystywanie tego potencjału bo 

to jest w interesie również ekonomicznym tego podmiotu. Jeżeli chodzi o inne 

rzeczy, które dało by się oczywiście wyspecyfikować ale tak naprawdę                      

to wyjdzie w przygotowaniu. Nie wiadomo, czy własnymi siłami będziemy                 

te przygotowania robić, czy być może na zewnątrz skierujemy. Ktoś nam 

przygotuje takie materiały. My nie możemy tutaj popełniać żadnych błędów, ale 

na pewno mamy szansę uzyskać efekt dlatego, że dzisiaj PUK jak i RPZ 

wykonuje bardzo podobne rzeczy i połączenie tych dwóch firm (zresztą 

wzorując się i obserwując jak to się dzieje w innych Miastach np. w Łodzi) 

gdzie jest jedno przedsiębiorstwo komunalne, które w sposób racjonalny jakby 

przyjmuje pewne zobowiązania i łatwo jest rozliczać jeden podmiot. Wydaje się, 

że tu wszystkie argumenty są na tak. Co do tworzenia dokumentów, które nie 

będą dzisiaj w 100% wiarygodne bo się ich nie da z różnych powodów zrobić. 

Myślę, że na pewno trzeba takie jakieś widełki zrobić, ale to po Państwa decyzji 

dopiero. Ja nie widzę tu żądnych elementów, które by mogły zwiększyć koszty 

funkcjonowania (tych dwóch połączonych firm) w stosunku do tych firm 

działających oddzielnie. Tak, że na pewno kierunek jest słuszny. Za to do 

szczegółów trzeba się przyznać, że odkrycie tego wszystkiego pewnie będzie 

wymagało czasu. Dziękuję bardzo. 

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek 

komunalnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółka  z o.o. w Kielcach                                  

i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 18 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 5 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/714/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółka z o.o. w Kielcach                                  

i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach. 

 

Do pkt.  7. 5 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 

Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 

roku. Co to są prace społecznie użyteczne? Jest to pewne narzędzie, które 

Gmina posiada, a polega na tym, że możemy zobowiązać osoby długotrwale 

bezrobotne, które korzystając ze świadczeń pomocy społecznej                                 

do wykonywania prac. Ten limit jest określony na 10 godzin tygodniowo. 

Bezrobotny otrzymuje świadczenia 7,70 zł za jedną godzinę pracy i zatrzymuje 

wszelkie prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Dochód w ten sposób 

pozyskiwany nie wlicza się do dochodu, który określa granice możliwości 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym źródłem finansowania 

są pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy - 60%, natomiast 40% całej kwoty 

pokrywa Gmina. Propozycja uchwały zapisana w załączniku do niej odnosi się 

do 150 osób, które w ten sposób będą zachęcane do pojawienia się ponownego 

na rynku pracy, a z drugiej strony chęć korzystania z tej pracy zgłosiły 44 

jednostki miejskie. I tutaj mój komentarz taki, że ja się niezwykle z tego cieszę 

dlatego, że jak na początku, czyli kilka lat temu przystępowaliśmy do tego 

projektu, to mówiąc kolokwialnie trzeba było niestety zapędzać i bardzo 

namawiać miejskie placówki do tego, żeby zgłaszały zapotrzebowanie na pracę 

tych ludzi, czyli dowód chyba został przeprowadzony na to, że ludzie mogą 

sensownie i z pożytkiem dla wszystkich pracować, czyli udowadniają sens całej 

sprawy. Nam (prawie 300 zł miesięcznie), może wydaje się, że jest to kwota 

symboliczna natomiast w budżetach osób korzystających z pomocy społecznej 

bardzo często są to bardzo znaczące kwoty. Wobec tego wszystkiego bardzo 

proszę o przyjęcie tej uchwały. 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 

Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych                  

w 2013 roku. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 22 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/715/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce                      

w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku. 

 

Do pkt. 7. 6 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Kolejna uchwała dotyczy wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 

deklaracji wraz z autopoprawką proszę bardzo Pan Dyrektor Witold Bruzda ma 

głos. 

 

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Witold Bruzda 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym przedstawić uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminach i miejscach składania 

deklaracji. Zmiany te dotyczą przede wszystkim: wzoru i zmian deklaracji karty 

nieruchomości jako załącznika, wykreślenia z karty nieruchomości pozycji 

zawierających numer i PESEL mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

Do danej pozycji dotyczącej powierzchni lokalu w m², jak również określenie 

wliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą Ordynacja 

Podatkowa. Proszę o pozytywne przyjęcie uchwały. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj 

Panie dyrektorze! Ja mam takie pytanie? Na zdaje się przedostatniej sesji, 

przyjęliśmy tą uchwałę tzw. „śmieciową” i tam zdecydowaliśmy się po 

konsultacjach prowadzonych pod auspicjami Pana Prezydenta Czesława 

Gruszewskiego na to, aby przyjąć system rozliczenia opłacania. Wywóz śmieci 
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zgodnie z ilością osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. 

Była również propozycja metrażu mieszkania. Była również propozycja  

rozliczania tego przez ilość zużytej wody i w związku z powyższym moje 

pytanie jest następujące, dlaczego  w tym nowym wzorze deklaracji jest 

włączany do niej metraż mieszkania? Co ma jedno z drugim wspólnego? Ta 

koncepcja moim zdaniem się nie broni. My już podjęliśmy decyzję już na 

poprzednich sesjach, podejmując tą uchwałę, w jaki sposób będzie rozliczane. 

Krokiem w dobrym kierunku jest również to, aby z tej deklaracji usunąć PESEL. 

Ja poszedłbym jeszcze krok dalej i usunąłbym w ogóle daną osobę, która w niej 

zamieszkuje. Wystarczy tylko deklaracja właściciela nieruchomości, ile 

osób…(głos z sali: „i tak zostanie”). Tak. No ja nie czytałem tego nowego 

wzoru, więc cieszę się dlatego, że abstrahując od ustawy o ochronie danych 

osobowych przyjęliśmy pewien schemat myślenia, pewien schemat działania                  

i chciałbym żebyśmy byli konsekwentni w tym więc proszę o odpowiedź, skąd 

wziął się w tej nowej deklaracji metraż mieszkania? Dziękuję. 

 

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Witold Bruzda 

Co do samego sposobu rozliczania to tu się nic nie zmienia. Państwo 

przyjęliście sposób wyliczenia opłaty od mieszkańców za daną nieruchomość                   

i to zostaje w deklaracji. Tu nic nie zmieniamy. Dodanie pozycji w m² jest                  

w celu informacyjnym. Tu chodzi o tworzenie szczegółowych baz danych. 

Wiadomo, że to co jest teraz zaproponowane przez Państwo, zostało 

opracowane zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu w czystości                             

i porządku w Gminie. Są projekty zmian do tej ustawy. Nie wiadomo jeszcze                  

w jakim kierunku ostatecznie to pójdzie, także jest to taka informacja 

wyprzedzająca te kwestie. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj   ad vocem 

Nie rozumiem do końca tej Państwa woli skłonienia mieszkańców do tego, żeby 

jednak wpisywali tam metraż tego mieszkania. Dlatego, że po pierwsze Wydział 

Podatków naliczając podatek od nieruchomości ma tą informację, kto jest 

właścicielem mieszkania i jakiej powierzchni. To po pierwsze. Po drugie też nie 

za bardzo też rozumiem, że deklaracje mają być na zasadzie robienia pewnych 

rekordów w bazie danych, przypisywane prawda do jakiegoś systemu 

informatycznego. To jest dodatkowe robienie sobie kłopotu. Nie sądzę, żeby te 

zmiany legislacyjne poszły w kierunku rozliczania tego przez ilość m ², nawet 

jeśli tak się stanie to wtedy nie będzie w ogóle potrzeby wprowadzania 

jakiejkolwiek deklaracji tzw. „śmieciowej” ponieważ będzie ona wynikać                    

z aktów notarialnych i tyle. Więc jeszcze raz mam takie pytanie, bardzo krótka                 

i konkretna odpowiedź Panie Dyrektorze, co zdecydowało o tym, że ta pozycja 

się tam znalazła? 
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Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Witold Bruzda 

Jak już powiedziałem wcześniej w celach czysto informacyjnych. Rozszerzenie 

informacji, która będzie potrzebna do utworzenia właściwiej bazy do 

zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Gwoli ścisłości Panie Mariuszu, to jest tak, że opłata jest nie na podstawie 

deklaracji podatkowej tylko na podstawie deklaracji śmieciowej. To, co wpisze 

obywatel, to jest wiążące, a nie to co jest w deklaracji podatkowej, więc to jest 

nie prawda. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Czesław Gruszewski  

Nic się nie zmieniło w sensie sposobu przeliczania kosztów utrzymania 

czystości i porządku w Gminie. Będziemy to przeliczać tak, jaka była uchwała 

Rady Miasta rekomendowana przez Prezydenta, czyli od osoby. Natomiast po 

interwencji Pana Premiera Tuska w Białymstoku, przystąpiono do (nie chcę tego 

używać słowa, ale inne mi nie przychodzi do głowy) „majstrowania przy tej 

ustawie” i są już konkretne propozycje podjęte przez Senat (w tej chwili jest to 

procedowane przez Sejm) i nie wyklucza się możliwości wprowadzania kilku 

sposobów przeliczania kosztów utrzymania czystości i porządku w Gminie                  

w zależności np. od lokalizacji. Teraz podam taki przykład. Na jedno pytanie to 

Pan Przewodniczący odpowiedział. Podstawą do naliczania kosztów jest 

deklaracja obywatela. I załóżmy będzie taka sytuacja, że Sejm zmieni ustawę                   

i da możliwość wprowadzenia od gospodarstwa, od m²  ale równocześnie. I teraz 

proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Na dzisiaj, jeżeli wszyscy mieszkańcy 

selekcjonują to jest 9, 50 zł od mieszkańca i wyobraźmy sobie taką sytuację.                  

W Spółdzielniach w tej chwili płacą od 6 zł z groszami do 9 zł, więc                             

ta podwyżka w przypadku selekcjonowanych jest nie istotna. A wyobraźmy 

sobie dom jednorodzinny 200 m² zamieszkuje 1 osoba. Dzisiaj płaci 36 zł 

miesięcznie. Według naszego sposobu przeliczania będzie płacić 9,50 zł 

miesięcznie, bo jest jednolity system. I teraz, jeżeli na przykład się okaże, że 

Sejm da taką możliwość, moim zdaniem myślę, że nie ma sensu korzystać z tej 

możliwości wprowadzania różnych opcji przeliczania tego, ponieważ to będzie 

tylko na pół roku, i jest wiele innych zagadnień związanych z wprowadzeniem 

tego systemu, żeby może jeszcze korzystać z takiej ewentualności. I teraz 

wprowadziliśmy te metry kwadratowe, bo jeżeli byłaby taka okoliczność, że 

wspólnie z Radą Miasta zadecydowalibyśmy o wprowadzeniu dodatkowych 

sposobów równocześnie w innych obszarach (w różnych obszarach) Miasta tego 

przeliczania, nie musielibyśmy ponosić kosztów dystrybucji, czy zbierania 

kolejnych oświadczeń, deklaracji właścicieli nieruchomości. Na dzisiaj ma to 

charakter tylko informacyjny, a w perspektywie być może, że będziemy 

wspólnie z Państwem chcieli z tego skorzystać. Ale to Radni zadecydują!  



 29 

 

Radny Rady Miasta Jerzy Pyrek 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Na dzień dzisiejszy 

ustawa tzw. „śmieciowa” daje możliwość właśnie wyboru, w zależności                      

od powierzchni, od ilości lokali, od gospodarstwa przypomnę. Społeczeństwo 

się wypowiedziało, najbardziej akceptowalną metodą było od ilości osób. 

Metoda od powierzchni spotkała się z najmniejszą akceptacją społeczną. 

Mieszkańcy domków jednorodzinnych wyrażali chęć naliczania opłat                           

w zależności od gospodarstwa. I ja się bardzo dziwię, że wracamy w tej chwili 

do czegoś, co odrzuciliśmy jednoznacznie. Ja rozumiem, gdybyśmy chcieli 

zbierać informacje, to stawiamy krzyżyk i pod krzyżykiem jest informacja, że 

wypełnienie danej rubryki jest/nie jest obowiązkowe. Natomiast my w tej chwili 

już przygotowujemy się pod zmianę tego systemu. Tak ja to odbieram. Ja myślę, 

że kolega Goraj również, który tutaj głos w tej sprawie zabierał i ja uważam, że 

źle się dzieje, że po raz kolejny jest praktykowana zmiana tego, co zostało 

ustalone. Czyli jeżeli coś nie jest po myśli tutaj Pana Prezydenta i jego służb, to 

natychmiast to jest w taki czy inny sposób zmieniane. Ja uważam, że 

powinniśmy się trzymać tej ankiety bez metrów kwadratowych. Dziękuję 

bardzo. 

 

Radny Rady Miasta Jarosław Machnicki  

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Ja myślę po 

prostu, że my, ogólnie wszyscy mieszkańcy i tego Miasta i tego kraju, jesteśmy 

skonstruowani tak, że gdy coś się pojawia to od razu się pojawia pewna 

podejrzliwość. No i tutaj te metry, które pojawiają się w tej deklaracji będą 

powodowały jakieś zaniepokojenie ludzi, choć nie powinny. Bo jeżeli w tej 

chwili mamy decyzję, którą podjęliśmy dość niedawno, że decydujemy się                      

w naszym mieście podejmować tą decyzję i obciążenie od ilości osób 

zamieszkujących, to wprowadzenie tych metrów powinno, jeśli jest 

uzasadnione, powinno być wzbogacone o ilość gospodarstw, jeśli na dzisiaj 

potrafimy zdefiniować, co to znaczy gospodarstwo. W domku jednorodzinnym 

nie ma czegoś takiego. Nie potrafimy zdefiniować wobec tego i tak jeśli ci, 

którzy, jak to Pan Prezydent powiedział, może się zgadzam no, najpierw ustawa 

powinna być mocno przedyskutowana i przygotowana, nie żeby ją potem 

majstrować. A teraz nie wiadomo co wymajstrują. Jeśli wymajstrują, że pojawi 

się jeszcze gospodarstwo, to i tak będziemy musieli robić nową ankietę i ją 

wypełniać. No jeśli tak będzie to ktoś też, jeżeli dzisiaj zawierzamy, że ja 

wpisuję ilość osób zamieszkujących tyle i tyle, wpisuję tyle i tyle metrów, to 

dlaczego będę ubezwłasnowolniony jeśli potem mnie nie zapytają ile 

gospodarstw rodzinnych mieści się w moim domu. Bo też być może 

powinienem wyrazić taką opinię. Czyli jeśli dzisiaj nic nas nie obliguje do tego, 

aby podawać metry, nie podawajmy tych metrów. Podajemy w oświadczeniu,             

i tutaj jest ta rzecz, że ufajmy naszym obywatelom, że podadzą prawdziwą 
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liczbę mieszkańców, za chwilę jeśli będzie taka potrzeba to też, to znaczy nie za 

chwilę, powiedzmy w perspektywie 7-8 miesięcy może będzie to już taka rzecz, 

żeby na następny rok wprowadzić coś bardziej precyzyjnego, to dopiszmy to co 

będzie wymagalne i jak będzie ten system łączony jeśli chodzi o obliczanie. 

Dziękuję bardzo.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Czesław Gruszewski 

Ja myślę tak, bo moje intencje były jasno wyrażone. Ponieważ widzę, że to 

wzbudza wiele kontrowersji wnoszę autopoprawkę i wycofuję ten metr 

kwadratowy. Poprawimy to. Jeżeli zajdzie taka okoliczność, że w ciągu 

najbliższego czasu Sejm da możliwość i będzie oczekiwanie ze strony 

mieszkańców, żeby wprowadzić zróżnicowane sposoby przeliczenia to 

wrócimy. Nie będzie dodatkowych myślę, aż dużo dodatkowych kosztów, jeżeli 

zdążymy to zrobić do końca marca, ale po końcu marca będzie to nas kosztować 

drugie tyle, co jest związane z dystrybucją i ściąganiem deklaracji. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Jarosław Karyś 
Dziękuję. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, 

że jest to kolejna rozsądna decyzja. My zmieniając jakby troszeczkę system                     

i sugerując tak naprawdę naszym mieszkańcom, że być może jest to system, 

który przyjęliśmy, ale być może za chwilę się zmieni. Myślę, że w gruncie 

rzeczy zrobilibyśmy niedobrą robotę. Tzn. ważne w takim systemie, który 

jednak opiera się na pełnym zaufaniu ważne jest, żeby tego zaufania nie stracić. 

I w tym wypadku słusznym jest to, żeby deklaracja tylko wskazywała te 

elementy, które będą brane pod uwagę. Wszystkie pozostałe zmiany były 

słuszne, bo i wyodrębnienie karty nieruchomości i zrezygnowanie z nadmiaru 

chyba informacji, jakim był PESEL mieszkańców, przynajmniej właścicieli, to 

wszystko się zgadza, to wszystko jest dobrze. Natomiast te metry myślę, 

wzbudziłyby więcej emocji i niepokoju na przyszłość niż pożytku. Dziękuję. 

 

Radny Rady Miasta Mariusz Goraj  
Ja chciałem się tylko odnieść do tego gestu Pana Prezydenta Gruszewskiego. 

Panie Prezydencie, dziękuję Panu za to, dlatego, że na tej sali bardzo rzadko 

spotykamy się ze strony reprezentantów Urzędu Miasta, my jako Radni, z wolą 

konsensusu i z wolą dialogu. Pan tą wolę dialogu podkreślał od samego 

początku stąd też chyba bezprecedensowy akt ze strony Władz Miasta                             

w stosunku do Radnych przeprowadzenia tych konsultacji z klubami. Jest Pan 

klasycznym potwierdzeniem tezy, że zdecydowanie lepiej z mądrym zgubić niż 

z głupim znaleźć. Dziękuję Panu za to.  

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 

Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały przed chwilą 

rekomendowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

Wiadomo, że z autopoprawką jedną  i teraz drugą.  W protokole jest zaznaczone, 

że jest autopoprawka polegająca na zdjęciu tego metrażu.  

  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

terminach i miejscu składania deklaracji (z autopoprawką nr 1 i nr 2) 

  

Głosowanie: 

 

Za    – 23 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/716/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji                          

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach                      

i miejscu składania deklaracji. 

 

 

Do pkt.  7. 7 

 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 

(prezentacja) Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przedstawiam projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 12 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kielce. To jest uchwała, która została podjęta 8 września 2011 roku i potem 

został zmieniony załącznik graficzny dotyczący przebiegu linii wysokiego 

napięcia Radkowie–Kielce–Piaski. Proszę Państwa, odbyły się cztery poważne 

spotkania od 20 kwietnia 2012 do 28 grudnia 2012. Do tego były jeszcze dwa 

spotkania w Biurze Planowania Przestrzennego. Niniejsza uchwała polega na 

zmianie załącznika graficznego do uchwały Rady Miasta Nr XVI/367/2011                   

z dnia 8 września 2011 roku i korekcie nazwy inwestycji (błąd pisarski) i wiąże 

się z uchwaleniem uchwały Rady Miasta Nr XVI/492/2-012 z dnia 9 września 

2012 roku. Zmiana załącznika graficznego podyktowana jest zmianą koncepcji 

przebiegi trasy linii elektroenergetycznej 220 kv na niektórych jej odcinkach. 

Zmiana przebiegu trasy wypracowana została w wyniku kilku spotkań 

konsultacyjnych z mieszkańcami terenów w obrębie, których rozważane były 

kolejne warianty przebiegu. Zmiana przebiegu trasy nie jest znacząca dla całego 

jej przebiegu, jednak ma znaczenie dla mieszkańców Kielc oraz w dalszym 
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procesie planistycznym związanym ze sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Niniejszy projekt uchwały nie niesie za sobą 

skutków finansowych dla Miasta Kielce poza kosztami procedury związanymi                 

z ogłoszeniami, obwieszczeniami i zawiadomieniami, które to koszty zostaną                 

z budżetu Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. 

 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Kielce. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 

Za    – 21 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/717/2013 z dnia 10 stycznia 

2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 12 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kielce. 

 

Do pkt. 8 

 

Interpelacje załączone do protokołu złożyli Radni: 

1. Joanna Winiarska 

2. Renata Wicha 

3. Alicja Obara  

 

 

Do pkt.  9 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Jeszcze raz przypominam, że w dniu 22 stycznia br. dokładnie w 150 rocznicę 

Powstania Styczniowego, z inicjatywy Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha 

Lubawskiego zwołałem wraz z Przewodniczącym Sejmiku wspólną uroczystą 

sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Rady Miasta Kielce. Sesja ta 

odbędzie się 22 stycznia o godzinie 12.00 w Wojewódzkim Domu Kultury                   

w Kielcach, w sali kinowej. Program tej sesji przewiduje między innymi 
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wygłoszenie referatu przez Profesora Wiesława Cabana poświęconego 

Powstaniu Styczniowemu oraz przyjęcie wspólnej rezolucji w sprawie uczczenia 

150 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Bardzo proszę                                 

o zarezerwowanie przez Państwa Radnych wymienionego terminu                                 

i  o  niezawodną  obecność.  

 

 

Do pkt. 10 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIX sesję Rady Miasta 

Kielce w dniu 10 stycznia 2013 roku.  

 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady Miasta 

 

Joanna Ściegienny                                                             Tomasz Bogucki  


