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Protokół Nr VI/2011 
z sesji Rady Miasta Kielce 

która odbyła się w dniu 27 stycznia 2011 roku, w godz. 9.00-11.15, 
w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 

 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 radnych. 
Wszyscy obecni. 
 
Do pkt 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Otwieram 6 sesję Rady Miasta Kielce w dniu 27 stycznia 2011 roku. Witam 
panie i panów Radnych. Witam pana Zastępcę Prezydenta, panią Skarbnik, 
a także Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Kielce oraz szefów podległych 
miastu jednostek. Serdecznie witam dziennikarzy. Szczególnie ciepło witam 
maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 
w Kielcach. Będą się oni przysłuchiwać i przypatrywać poczynaniom rajców 
kieleckich.  
 
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 między Konwentem, a dzisiejszym dniem, 
wpłynęły od pana Prezydenta następujące wnioski o wprowadzenie zmian 
w porządku obrad: 

− projekt Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Kielce na 2011 rok; 

− projekt Nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011 – 2015; 

− projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu bankowego; 

− projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 
rok 2010; 

− autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Kielce do projektu nr 1 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok; 

− autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce do projektu nr 1 uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok. 
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Ponadto należy do porządku obrad wprowadzić punkt dotyczący zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2011 r. 
 
Głosowanie wniosków o wprowadzenie zmian w porządku obrad: 
 
I.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu Nr 2 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok. 
 
Za   – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
II.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu Nr 2 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Kielce na lata 2011 – 2015. 
 
Za   – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
III.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
IV.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2010. 
 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
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V. Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Nr 1 
Prezydenta Miasta Kielce do projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
VI.  Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki 
Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce do projektu nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Poddaję pod głosowanie porządek uwzględniający przegłosowane zmiany.  
 
Głosowanie: 
Za   – 24 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
 
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 w dniach: 

16 grudnia, 23 grudnia i 30 grudnia 2010 r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 
6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2011 

r. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok (projekt Nr 1 z autopoprawkami: nr 1 i nr 2); 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 
2011 rok (projekt Nr 2); 
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3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015 (projekt Nr 2); 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego; 

6)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2010; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 
Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których 
mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011; 

8) w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 roku; 

9) w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Kielce; 
10) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta 
Kielce, zatwierdzonych uchwałą Nr XLV/1091/2010 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 r., na okres od dnia 01.04.2011 r. do 
dnia 31.03.2012 r.; 

11) w sprawie ustalenia przebiegu ulicy zaliczonej do kategorii dróg 
powiatowych, położonej na terenie miasta Kielce; 

12) uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXVII/612/2008 
z dnia 4 września 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Łopuszniańskiej; 

13) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 
położonym w Kielcach przy ulicy Paderewskiego 37/39A; 

14) w sprawie nabycia przez gminę Kielce prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Skalistej; 

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków (dz. Nr 1517/89); 

16) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków (dz. Nr 1517/90); 

17) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków (dz. Nr 1517/91); 

18) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej (dz. nr 152/3); 

19) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej (dz. nr 152/4) 

20) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy Alei 
Księdza Jerzego Popiełuszki; 

21) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Szwedzkiej;  
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22) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Młodej; 

23) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach 
os Na Stoku; 

24) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach, Plac 
Wojciecha 3; 

25) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Bodzentyńskiej 11; 

26) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – 
OBSZAR III.5 – ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do 
ul. Bohaterów Warszawy” na terenie miasta Kielce; 

27) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ PAKOSZ” na obszarze 
miasta Kielce; 

28) w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUŻENIE 
UL. BOHATERÓW WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Sprawy różne i wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad. 
 
Do pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad: Przyjęcie protokołów z sesji 
Rady Miasta Kielce, które odbyły w dniach: 16 grudnia, 23 grudnia i 30 grudnia 
2010 r. 
Informuję państwa, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł żadnych 
poprawek. 
 
I.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 
16 grudnia 2010 roku. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr III/2010  z sesji 
Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2010 r. 
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II.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 
23 grudnia 2010 roku. 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr IV/2010 z sesji Rady 
Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 23 grudnia 2010 r. 
 
III.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 
23 grudnia 2010 roku. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr V/2010 z sesji Rady 
Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. 
 
Do pkt. 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Informuję, że interpelacje między sesjami złożyli Radni: Joanna Grzela, Dariusz 
Kozak i Agata Wojda. 
Oświadczenia majątkowe otrzymałem od wszystkich Radnych. Jeden Radny 
złożył oświadczenie majątkowe po terminie.  
 
Do pkt. 5 
 
Prezydent Miasta Wojciech Lubawski, przedstawił informację o pracach 
Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta: 
 

„INFORMACJA 
o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce 

(od 30 grudnia 2010 r. do 27 stycznia 2011 r.) 
  

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2010 
roku wydałem: 

 
I.  46 zarządzeń dotyczących: 

1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 
rok – Nr 560/2010, 
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2) zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 rok – 
Nr 546/2010, 

3) ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Kielce na 2011 rok – 
Nr 21/2011, 

4) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Kielce na 2011 rok – Nr 28/2011, 

5) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 
i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 rok – 
Nr 547/2010, Nr 548/2010, Nr 549/2010, Nr 550/2010, Nr 551/2010, 552/2010, 553/2010, Nr 554/2010, 

555/2010, 556/2010, Nr 559/2010, Nr 561/2010, , 
6) zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów 

i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 rok – 
Nr 23/2011, Nr 29/2011 , 

7) ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu 
Miasta Kielce – Nr 557/2010, 

8) ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami na 2011 – 
Nr 24/2011, 

9) zakwalifikowania składników majątku ruchomego należących do 
Gminy Kielce – Nr 545/2010, 

10) organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu 
kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce – 558/2010, 

11) realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych i meningokokowych – Nr 8/2011, Nr 9/2011, 

12) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Nr 16/2011, 

13) zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2011 roku zadań publicznych miasta zleconych przez 
Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 
złożonych ofert – Nr 17/2011, 

14) określenia trybu postępowania i warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Kielce – Nr 21/2011, 

15) przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy 
Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach – Nr 25/2011, 

16) przyznania w 2011 roku dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 
Kielce – Nr 26/2011, Nr 27/2011, 

17) ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kielcach – Nr 30/2011, 

18) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kielce – Nr 31/2011, 

19) ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania: 
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a) dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 
Miasta Kielce w 2011 roku – Nr 6/2011, 

b) osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 
w Kielcach 2011 roku – Nr 7/2011, 

20) wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach: 
a) przy ulicy Składowej – Nr 1/2011, 
b) przy ulicy Zagórskiej – Nr 5/2011, 
c) przy ulicy Husarskiej – Nr 11/2011, 
d) przy ulicy Seminaryjskiej – Nr 14/2011, 
e) przy ulicy Stefana Żeromskiego – Nr 15/2011, 

21) wydzierżawienia gruntu położonego: 
a) we wsi Obice gmina Morawica – Nr 2/2011, 
b) we wsi Grabowiec gmina Chmielnik – Nr 3/2011, Nr 10/2011, Nr 12/2011, 
c) w Lisowie, gmina Morawica – Nr 4/2011, Nr 13/2011, 

22) sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Biskupa Mieczysława Jaworskiego – Nr 19/2011, 

23) uchylenia zarządzenia w sprawie sprzedaży prawa własności 
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bolesława 
Markowskiego 7 – Nr 20/2011, 

II.  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 28 projektów uchwał Rady 
Miasta.” 

 
Do pkt. 6 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski 
Komisja Rewizyjna jest tą Komisją Rady Miasta, która obligatoryjnie, 
w związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym jest powoływana, 
przez Radę Miasta. Chciałbym tylko omówić plan pracy. W szczegółach został 
państwu Radnym udostępniony. Jednocześnie chciałbym go omówić przede 
wszystkim dlatego, że jest to plan zupełnie inny jak do tej pory. Zmiany 
w ustawie o finansach publicznych spowodowały przesunięcie terminu 
absolutorium. Termin, który kiedyś był do końca kwietnia, w tej chwili jest do 
końca czerwca. Zmienia się, w związku z tym, plan pracy Komisji Rewizyjnej. 
Prace związane z absolutorium, będą przebiegały do końca czerwca. Tak się 
składa, że pan Przewodniczący zaplanował na 30 czerwca sesję absolutoryjną. 
W tym dniu, po uprzednich czynnościach kontrolnych, będę miał zaszczyt, 
w imieniu Komisji Rewizyjnej, przedstawić opinię o wykonaniu budżetu 
i o sprawozdaniu finansowym. Takie sprawozdanie, zobowiązany jest 
przygotować organ wykonawczy. Następnie przedstawię wniosek o udzieleniu 
absolutorium Prezydentowi Miasta.  



 9 

Jesteśmy, w gronie Komisji, ukontentowani tą zmianą, ponieważ od dwóch 
kadencji czynności kontrolne wykonują tylko członkowie Komisji Rewizyjnej. 
Jak wiemy Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, w związku z tym, 
z powodu ograniczonego czasu, czynności te są ograniczone. W związku 
z wydłużeniem procedury absolutoryjnej o dwa miesiące, Komisja Rewizyjna 
będzie miała więcej czasu na dokonanie kontroli cząstkowych wykonania 
budżetu ubiegłorocznego. W związku z tym, będzie ten wniosek pełniejszy 
i bardziej skrupulatny. Zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej, plan pracy 
Komisji powinien być zatwierdzany przez Radę Miasta w grudniu każdego 
roku. W związku z rozpoczęciem kadencji, czynimy to wyjątkowo dzisiaj, na 
sesji styczniowej.  
Prace, w pierwszym półroczu, dotyczące absolutorium, Komisja będzie 
wykonywać od 16 lutego. 15 lutego, na posiedzeniu, zaczynamy tradycyjnie od 
analizy kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, dotyczących wykonania 
ubiegłorocznego budżetu, które był wykonywane przez Wydział Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego oraz kontrole zewnętrzne. Te czynności potrwają 
praktycznie do 17 maja. 7 czerwca Komisja rozpatrzy sprawozdanie finansowe, 
zapozna się z opinią biegłego rewidenta i sporządzi wniosek w sprawie 
absolutorium. Od 7 do 30 czerwca jest więcej niż dwa tygodnie, w którym 
czasie RIO wypowie się w sprawie skierowanego przez naszą Komisję wniosku. 
Na kilka dni przed sesją, 28 czerwca Radni Komisji Rewizyjnej zapoznają się 
z opinią RIO w sprawie naszego wniosku. Pierwsze półrocze, do 30 czerwca, to 
czas poświęcony kontroli budżetu 2010.  
W związku z przerwą sierpniową, lipiec oraz czas od września do listopada, 
członkowie Komisji Rewizyjnej będą zajmowali się kontrolą wykonania 
budżetu roku bieżącego, czyli 2011. Taki obowiązek nakładają przepisy. 
Będziemy znali wykonanie pierwszego półrocza, w związku z tym, również 
odbędą się, tak jak w stosunku do kontroli absolutoryjnej, kontrole cząstkowe. 
Już 23 lipca, czyli przed przerwą, Komisja przygotuje harmonogram kontroli, 
powoła zespoły kontrolne i rozpocznie pracę. Chciałbym powiedzieć, że 
szczególną uwagę podczas kontroli, Komisja będzie zwracać na kontrolę 
realizacji zamówień publicznych, realizowanych zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych. Tą część kontroli Komisja podsumuje 15 listopada. 
W grudniu, Komisja opracuje nowy plan, na rok 2012, który przedstawi 
Wysokiej Radzie do zatwierdzenia, na sesji w dniu 22 grudnia. Miejmy 
nadzieję, że sesja poświęcona głównie przyjęciu budżetu na 2012 rok, nie 
przeszkodzi w tym, żeby Wysoka Rada ten plan zatwierdziła. Przyznam się, że 
na posiedzeniu, które odbyliśmy, również rozdaliśmy zadania, i te zadania są 
bardzo precyzyjnie rozdysponowane między wszystkich Radnych, którzy 
reprezentują wszystkie Kluby Rady Miasta Kielce. 
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Dodam tylko, że uprawnienia Komisji Rewizyjnej do kontroli, nie naruszają 
uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę. Chciałbym 
wyrazić oczekiwanie, że szczególnie Komisja Budżetowa, ma możliwość 
szerszej współpracy z Komisją Rewizyjną, dlatego że jest w tej chwili do 
kontroli Informacja o stanie mienia komunalnego. Jest to gruba książka, do 
której ktoś powinien zajrzeć i przeanalizować, jak majątek pracował w ubiegłym 
roku oraz opinia biegłego rewidenta. Jest to nowa rzecz, która będzie 
rozpatrywana na dzisiejszej sesji.  
Poddaję pod głosowanie Wysokiej Rady zatwierdzenie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2011 rok: 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
 
Do pkt. 7.1 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
(projekt Nr 1 z autopoprawkami: nr 1 i nr 2). 
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zmiany w budżecie miasta na 2011 rok 
w taki sposób, że zwiększy plan dochodów budżetu Miasta o 69.677 zł, na co 
składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o 9.481 zł i zwiększenie 
planu dochodów majątkowych o 60.196 zł. Spowoduje również zwiększenie 
planu wydatków o 4.217.218 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących 
o 1.121.631 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o 3.095.487 zł. 
W projekcie zawarte są również propozycje zmian w zadaniach inwestycyjnych 
rocznych w 2011 roku oraz zmian w limitach wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Najważniejsze zmiany, jakie są zaproponowane, związane są z tym, że na 
koncie budżetu Miasta zostały środki niewykonanych wydatków z roku 2010. 
Wydatki te nie mogły być z racji przepisów umieszczone w uchwale 
o wydatkach niewygasających i tą uchwałą proponujemy przywrócenie tytułów 
tych wydatków. Tak po stronie wydatków bieżących, jak po stronie wydatków 
majątkowych i sfinansowanie ich środkami, które pozostały na rachunku 
budżetu Miasta. Związane to jest z wydatkami w obszarze wydatków bieżących, 
a w nich najważniejszymi pozycjami są realizacje projektów z programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki. W wydatkach majątkowych, gdzie największą 
pozycją, którą proponujemy przywrócić, jest kwota 2.200.000 zł, związana 
z zadaniem pod tytułem: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
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komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ulicy Zagórskiej na odcinku od 
ul. Szczecińskiej do ul. Prostej. Są to w zasadzie środki, które pozostały 
niewykorzystane z Wodociągów Kieleckich. 
Jeśli chodzi o autopoprawki, to autopoprawka Nr 1 dokonuje technicznych 
zmian w kwotach, które wyniknęły z błędów w systemie OTAGO. Drugi zapis 
autopoprawki Nr 1 jest związany z możliwością pozyskania środków na kolejną 
część przebudowy ulicy Sandomierskiej w Kielcach, trzeci etap. Chodzi o to, że 
powinniśmy zgromadzić kwotę 2.000.000 zł, po to, żeby można było złożyć 
wniosek o drugie tyle, na dofinansowanie z Ministerstwa. Środki te 
proponujemy pozyskać z dwóch zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na 2011 
rok, które jeszcze nie powinny być wykorzystane w zaplanowanej wysokości. 
Zwiększamy nakłady finansowe o 2.500.000 zł na zadaniu: Budowa węzła 
drogowego u zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej 
w Kielcach. W 2012 roku, w związku z tym, że w budżecie 2012 roku jest 
zaplanowana niższa kwota, aniżeli wynika to z kosztorysu inwestorskiego. 
Wymagana jest zgodność kosztorysu inwestorskiego z budżetem w momencie, 
kiedy składamy wniosek o dofinansowanie pieniędzmi unijnymi. Tak się rzecz 
ma.  
Autopoprawka Nr 2 jest związana w zasadzie ze zmianą nazwy zadania 
inwestycyjnego, które jest umieszczone w projekcie uchwały nr 1. Dotyczy 
projektu wykonawczego wystaw, związanych z inwestycją: Budową Ośrodka 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej przy ulicy Zamkowej w Kielcach.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Mam pytanie dotyczące zwiększenia planu przychodów i wydatków ze środków 
pieniężnych na rachunkach bieżących. Z nadwyżki środków pieniężnych. 
Pytanie dotyczy wydatku o tytule: Opracowanie projektu wykonawczego 
wystaw. To jest 325.000 zł. Chciałabym, żeby mi ktoś przybliżył zakres tego 
projektu. 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Autopoprawka Nr 2, do projektu uchwały Nr 1 zmienia nazwę tego zadania. To 
zadanie inwestycyjne ma w tym momencie nazwę: Opracowanie projektów 
koncepcyjno – wykonawczych, dotyczących inwestycji „Budowa Ośrodka 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej” a także koordynacja oraz nadzór autorski 
nad realizacją opracowanych projektów. Chodzi o wystrój wnętrz tych 
obiektów, które są w tym momencie budowane jako zadanie inwestycyjne, 
współfinansowane środkami inwestycyjnymi. Jest to wynagrodzenie za 
zrealizowanie tego opracowania. Jeżeli to jest zbyt mało szczegółów, poproszę 
pana Prezydenta Syguta. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Sygut 
Chodzi po prostu o zlecenie, które się nazywa designem. Jeżeli państwo byli 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, to całe wnętrze, które umożliwia 
przekaz treści w sposób multimedialny. Zlecenie obejmuje zaprojektowanie, 
wykonanie i nadzór wszystkich urządzeń elektronicznych, które zostaną 
następnie wypełnione przez treści o charakterze patriotyczno – obywatelskim. 
 
Radny Dariusz Kozak 
W autopoprawce Nr 1 jest pozycja, o której pani Skarbnik wspominała, 
mianowicie: „w ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść 
łączną kwotę 2.000.000 zł z zadań: 
- Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między 
ulicami: Warszawską, Świętokrzyską i Studencką – 1.000.000 zł, 
- Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ulicy 1 Maja.” 
Przenosimy te pieniądze, w sumie 2.000.000 zł na przebudowę ulicy 
Sandomierskiej.  
Czy przeniesienie kwoty 2.000.000 zł w planie wydatków majątkowych oznacza 
duże opóźnienia w realizacji wymienionych inwestycji? 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Jeśli chodzi o te dwa zadnaia inwestycyjne, to w pierwszym przypadku 
mieliśmy zaplanowane na ten rok 1.900.000 zł. Zabranie 1.000.000 zł powoduje 
pozostawienie 900.000 zł. W drugim przypadku mieliśmy 2.000.000 zł, zostaje 
1.000.000 zł. Wydaje się, że te nakłady, które pozostają w tym momencie, 
powinny absolutnie wystarczyć na zakres robót, który jest zaplanowany, jeś li 
rozpoczęcie nastąpi w tym roku. Nie powinno to doprowadzić do żadnych 
opóźnień z tego powodu.  
 
Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Ali cja 
Obara 
Na temat Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, w dniu 16 lutego 
odbędzie się Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Myś lę, że we 
wszelkich sprawach merytorycznych, a być może i finansowych, będziemy 
rozmawiać. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/88/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 
rok. 
 
 
Do pkt. 7.2 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok. 
(projekt Nr 2) 
Projekt jest związany ze staraniami, jakie są czynione w Ministerstwie 
Infrastruktury, o dofinansowanie inwestycji – budowy ulicy Ściegiennego, droga 
Nr 73. W przyszłym tygodniu zostanie złożony komplet dokumentów, który ma 
na celu udowodnić Ministerstwu to, że jesteśmy gotowi do realizacji tej 
inwestycji. Zachodzi jeszcze tylko potrzeba, żeby pokazać gotowość 
finansowania tej inwestycji w naszym budżecie. My tą inwestycję i nakłady na 
to zadanie, mamy zaplanowane w budżecie, ale były te środki przesunięte na 
lata 2013-2014. Tym projektem uchwały proponujemy państwu przesuniecie 
tych nakładów inwestycyjnych z lat 2013-2014 na lata 2011-2012. W roku 2011 
proponujemy wprowadzenie do wydatków majątkowych kwotę 24.500.000 zł. 
Jednocześnie zwiększamy plan dochodów majątkowych o 21.250.000 zł. 
Różnica między tymi kwotami zostanie pokryta z kredytu inwestycyjnego. Jak 
państwo wiedzą, umowy na kredyty inwestycyjne, finansujące wkład własny do 
projektów unijnych, mamy już podpisane. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 
rok. 
 
Do pkt. 7.3 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015. (projekt Nr 1) 
Tytułem wstępu przypomnę państwu, że ustawa o finansach publicznych, która 
w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, nakłada na nas obowiązek, 



 14 

że kiedy zmiany w uchwale budżetowej powodują zmiany deficytu, bądź 
wartości w przyjętych wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
w przedsięwzięciach inwestycyjnych, zachodzi potrzeba i konieczność 
uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce.  
Projekt uchwały wywołany jest zmianami, jakie uchwalili ście państwo 
w budżecie Miasta na 2011 rok. W związku z tym, że zmienia się deficyt Miasta 
i zmienia się wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego, jest potrzeba żeby 
głosować również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Te zmiany nie 
powodują zmiany planowanego zadłużenia Miasta w bieżącym roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/90/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015. 
 
Do pkt. 7.4 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015. (projekt Nr 2) 
Podobnie jak w pierwszym projekcie zmieniającym WPF, projekt jest 
konsekwencją uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2011 rok. Dokonuje 
się tu również zmian w przedsięwzięciach inwestycyjnych – zadanie związane 
z realizacją drogi Nr 73. Następuje też zmiana deficytu. W tym przypadku 
również nie ma zmian w kwocie planowanego zadłużenia miasta. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kielce na lata 2011 – 2015. 
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Do pkt. 7.5 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
Ten projekt jest konsekwencją poprzednich uchwał. Jest związany z tym, że 
zadanie inwestycyjne w części Miasta ma być finansowane kredytem. Mówię tu 
o ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej 73. Ponieważ zmieniamy wartości 
w poszczególnych latach, będzie zachodziła konieczność uruchomienia transz 
kredytu wcześniej, aniżeli to zostało pierwotnie zaplanowane.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/92/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego. 
 
Do pkt. 7.6 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak zarekomendowała projekt uchwały 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2010. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba 
mieszkańców przekracza 150 tys. podlegać będzie badaniu przez biegłego 
rewidenta. Przeprowadziliśmy procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania tego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że kwota, którą 
należy zapłacić za to badanie nie przekracza 14.000 euro, przeprowadziliśmy, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miasta, konkurs ofert. 
Wybraliśmy Spółkę Biegłych Rewidentów Audyt Piątka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Kielcach. Kryterium tego wyboru była najniższa cena. Badanie zostanie 
przeprowadzone do 30 kwietnia, za cenę brutto 38.130 zł. Spółka Audyt Piątka 
jest założona i prowadzona przez biegłych rewidentów, posiadających naprawdę 
duże doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych. Wśród 
biegłych rewidentów, którzy w tej spółce pracują są eksperci w dziedzinie 
rachunkowości budżetowej, którzy są autorami artykułów w czasopismach, 
z których korzystamy w naszej pracy. Spółka ma dziesięcioletnią tradycję, jeś li 
chodzi o wykonywanie badań sprawozdań finansowych.  



 16 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Ile było ofert? 
 
Skarbnik Miasta  Barbara Nowak 
Ofert, które brały udział były trzy. Biegli Rewidenci Sp. z o.o. – 39.380 zł, 
Spółka AC Roka – brutto 47.970 zł. Wcześniej robiliśmy rozeznanie 
i wysyłaliśmy do innych podmiotów informację o chęci przeprowadzenia 
konkursu. Ostatecznie te trzy spółki odpowiedziały. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/93/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2010. 
 
Do pkt. 7.7 
 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Jerzy Król zarekomendował 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011. 
Ponieważ w załączniku do uchwały uchwalonej 12 listopada 2010 roku, 
w paragrafie 8, punkt 7, Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego figurowała kwota 214.000 złotych, natomiast w związku 
z paragrafem 4 ustęp 1 ustawy z 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie Miasto będzie wykonywało dodatkowe zadania publiczne, 
powierzone organizacjom pozarządowym, kwotę tą zastępuje się kwotą 
805.105 zł. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/94/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 
Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2011. 
 
Do pkt. 7.8 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Opałka 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb 
Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 
roku. 
Chodzi o uchwałę, w której planujemy, w oparciu o zasięgnięte informacje 
z jednostek na terenie Miasta Kielce, wykorzystanie prac ludzi będących na 
bezrobociu i pobierających zapomogi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Jest to obligatoryjne. Do końca stycznia gmina powinna podjąć taką uchwałę. 
Chciałem poinformować, że w zeszłym roku było 32 jednostki zgłoszone. 
W tym roku jest 40 jednostek. Liczba osób objętych zapotrzebowaniem wzrosła 
ze 135 do 141. Na realizację tej uchwały w budżecie miasta zabezpieczono 
kwotę 154.000 zł. Z potrzeb, które są zgłoszone wynika kwota 152.792 zł. Na 
dzień dzisiejszy, stawka płacy za jedną roboczogodzinę prac wynosi 7,10 zł.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/95/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 roku. 
 
Do pkt. 7.9 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Opałka 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność 
Gminy Kielce. 
Uchwała dotyczy pojazdów, które są zabierane z ulic Miasta. Wynika to 
z ustawy prawo o ruchu drogowym. W tym przypadku chodzi o samochód, 
wobec którego patrol Straży Miejskiej, 10 maja 2010, wydał decyzję usunięcia 
tego pojazdu. Samochód został przetransportowany do firmy HOL-PARK 
Kołomański w Nowinach. Pojazd pozostawał tam przez sześć miesięcy. Zgodnie 
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z przepisami prawa, po sześciu miesiącach, pojazd taki powinien przejść na 
własność gminy. Formalnie musi być podjęta uchwała w takiej sprawie. Po 
podjęciu uchwały, Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje wycenę, 
zlecając ją biegłemu. Następnie podejmowana jest decyzja, co z tym 
samochodem zrobić. Z reguły są to samochody porzucone w celu wyzbycia się, 
ponieważ mają wartość złomu. Funkcjonuje taka umowa, gdzie właściciel 
parkingu, przejmuje pojazd za przysługującą mu należność z tytułu przebywania 
pojazdu na parkingu. Gmina ponosi koszty związane z wyceną przez biegłego.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/96/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Kielce. 
 
Do pkt. 7.10 
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Piotr Wójcik zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce, 
zatwierdzonych uchwałą Nr XLV/1091/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
21 stycznia 2010 r., na okres od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r. 
Jest to uchwała taka, jaka obowiązywała w roku ubiegłym. Jesteśmy 
zobligowani do tego, by co roku aktualizować uchwałę. Stawki pozostają bez 
zmian. Uchwała polega na tym, że podmioty korzystające z naszej sieci 
deszczowej wnoszą opłaty, które są przeznaczone na eksploatację sieci, 
rozbudowę, konserwację oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu 
korzystania ze środowiska. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/97/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce, 
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zatwierdzonych uchwałą Nr XLV/1091/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 
21 stycznia 2010 r., na okres od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r. 
 
Do pkt. 7.11 
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Piotr Wójcik zarekomendował projekt 
uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy zaliczonej do kategorii dróg 
powiatowych, położonej na terenie Miasta Kielce. 
Projekt aktualizuje przebieg ulicy Olszewskiego. Zalicza również ten 
nowowybudowany odcinek do kategorii dróg powiatowych.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/98/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie ustalenia przebiegu ulicy zaliczonej do kategorii dróg 
powiatowych, położonej na terenie Miasta Kielce. 
 
Do pkt. 7.12 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Miejskiej 
w Kielcach Nr XXVII/612/2008 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Łopuszniańskiej. 
Uchylenie jest podyktowane faktem, iż osoba, która miała kupić tą 
nieruchomość wycofała się z tej transakcji. Nie podpisała protokołu uzgodnień. 
Zrezygnowała. Stąd konieczność uchylenia tej uchwały.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 17 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/99/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku uchylającą uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXVII/612/2008 z dnia 
4 września 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach 
przy ulicy Łopuszniańskiej. 
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Do pkt. 7.13 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu 
użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Paderewskiego 37/39A. 
Lokal o powierzchni ok. 190 m2. W lokalu obecnie znajduje się księgarnia. 
Wnioskodawca chciałby go kupić, żeby przeprowadzić niezbędne remonty.  
 
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 
Agata Wojda 
Dlaczego sprzedajemy lokal w trybie bezprzetargowym? Czy mamy pewność, 
że tam będzie nadal księgarnia, po zbyciu tej nieruchomości? Dlaczego miasto 
ma taką tendencję, wyzbywania się lokali? Jest to lokal atrakcyjny, w dobrym 
punkcie Miasta. Czy nie lepiej byłoby czerpać zyski z wynajmu tych lokali a nie 
pozbywać się ich? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk 
Lokal jest sprzedawany, ponieważ jest obowiązująca w tym zakresie uchwała 
o zasadach sprzedaży lokali użytkowych z roku 2003 bądź 2004. W drodze tej 
uchwały sprzedajemy lokale użytkowe. Czy będzie pewność, że będzie tam 
księgarnia? Oczywiście stuprocentowej pewności nie ma. Natomiast jest 
wysokie prawdopodobieństwo, że tak będzie, ponieważ najemca deklaruje 
zamierzenie prowadzenia księgarni. Nie zamierza rezygnować. Zamierza 
przeprowadzić niezbędne remonty. Dlaczego Miasto ma tendencję aby 
wyzbywać się lokali użytkowych? Lokale użytkowe w mieście, jak pokazuje 
ostatnie kilka, kilkadziesiąt lat, są bardzo zaniedbane. Stan ich jest dosyć 
kiepski, ponieważ najemcy nie chcą inwestować w lokale w momencie, gdy nie 
jest on ich własnością. Stąd też podjęta kilka lat temu decyzja, w przedmiocie 
sprzedaży takich lokali. Przykłady potwierdzają trafność takich decyzji jednym 
z nich jest lokal przy ulicy Sienkiewicza 13.  
 
Radny Mariusz Goraj 
Moje zdanie na temat wyzbywania się przez Miasto lokali położonych w takich 
miejscach jak ulica Sienkiewicza i pobliskie, zwłaszcza lokali, które mogą być 
przeznaczone pod wiele celów jest znana nie od dzisiaj. Pan Dyrektor mówił 
o pozytywnych przykładach. Mówił, że nie ma stuprocentowej pewności, że 
dalej będzie tam prowadzona działalność gospodarcza o profilu, w którym jest. 
Oczywiście, że nie ma, dlatego że święte prawo własności zobowiązuje nas do 
tego, aby je uszanować. Ja chciałbym tylko przypomnieć jeden przykład, gdzie 
właściciel lokalu, wtedy zbywanego przez Miasto, również w trybie 
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bezprzetargowym, również zapewniał nas, że ten profil działalności, 
reprezentatywny w pewnym sensie dla Miasta, będzie prowadzony. Była to 
Restauracja Wiedeńska. Tak się nie stało i śmiem przypuszczać, że tak będzie 
w tym przypadku.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joa nna 
Winiarska 
Dlaczego sprzedajemy w trybie bezprzetargowym? Nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk 
Mówiłem. Jest podjęta uchwała o zasadach sprzedaży lokali użytkowych na 
rzecz ich najemców. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje 
możliwość dawania pierwszeństwa w nabywaniu wszystkich lokali, 
jakichkolwiek lokali, tym podmiotom, które ewentualnie w tym zakresie 
uzyskają pozytywną opinię Rady. Jest podjęta uchwała. Radni wyrazili zgodę na 
sprzedaż tych lokali w takim właśnie trybie. Stąd taki tryb. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Gierada 
Nie bójmy się sprzedawać lokali. Rzeczywiście taka uchwała jest podjęta. 
Ustawa też przewiduje taki tryb. Jeżeli ktoś dzierżawi i można to sprzedać za 
zgodą Rady. Nie sprzedanie powoduje też skutki katastrofalne. Proszę wziąć 
pod uwagę ile sprzedaliśmy lokali użytkowych, z zakresu ochrony zdrowia. Te 
wszystkie przychodnie, praktycznie były w śmierci technicznej. Jeżeli będziemy 
te lokale dalej wydzierżawiać, czerpiąc z tego jakieś określone pieniądze, 
Oczywiście ze sprzedaży też są określone pieniądze. Są dużo większe pieniądze 
po wycenie biegłego. To nie jest tak, że tryb bezprzetargowy, to jest tyle, ile 
sobie pan Dyrektor wymyś li. Biegły to musi wycenić. Jeżeli nie będziemy tych 
lokali remontować, będą one dalej takie zapyziałe, mówiąc językiem 
technicznym, to dojdzie do śmierci technicznej lokali. Wtedy Miasto wyłoży 
potężne kwoty na to, żeby je wyremontować, przeprowadzić remont kapitalny, 
co niejednokrotnie powoduje koszty w wysokości 60-70% wartości lokalu. Tak 
kosztuje remont kapitalny. Dlatego nie upierałbym się przy tym, czy to jest lokal 
na Sienkiewicza, czy Paderewskiego. Własność to jest własność. Każdy 
rozsądny człowiek, który posiada swoją własność, to o tą własność dba. Jeśli ją 
dzierżawi, to tak jak zawsze, te lokale zostają później zaniedbane.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Jerzy Pyrek 
Dlaczego ten lokal ma nie przynosić dochodu Miastu? Czyli naszym 
mieszkańcom. Forma sprzedaży tego lokalu. Lokal prawdopodobnie będzie 
wyceniany w sposób dochodowy. Na dzień dzisiejszy jest tam księgarnia. Jeżeli 
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będzie bank, dochodowość tego lokalu będzie zupełnie inna. W związku 
z powyższym, już na wycenie tracimy. Jeżeli lokal byłby sprzedawany w trybie 
przetargowym, wolnorynkowym osiągnie zupełnie inną wartość. Na samej 
formie sprzedaży tracimy. Uważam, że bezwzględnie, tego typu lokale powinny 
zostać własnością Miasta. Są budowane galerie, dlaczego w tych galeriach, po 
dziesięciu, piętnastu latach najemcy nie mają możliwości przejęcie? Ponieważ 
dla właściciela galerii stanowi to określony dochód. Tak samo w przypadku 
Miasta. Mój wniosek jest taki, żeby odrzucić ten projekt uchwały. Jeżeli była 
uchwała wcześniej podjęta o przyjęciu takiego trybu sprzedaży lokali, 
ewentualnie zastanowić się nad weryfikacją tego.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Rozumiem, że taką wolę wyrazi pan w głosowaniu, ponieważ nie mogę tego 
przyjąć jako wniosku. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk 
To nie jest tak, że ponieważ jest tam teraz księgarnia, to stracimy na wycenie. 
Podejście dochodowe, o którym pan wspomniał, polega na tym, że do porównań 
dochodu przynoszonego z nieruchomości, bierze się wiele różnych lokali 
o podobnej lokalizacji. Stąd też, do porównania nie bierzemy czynszu 
dzierżawnego, który aktualnie płaci księgarnia i który potencjalnie mógłby 
płacić bank. Są to nieruchomości podobne, z obszaru centrum. Stąd, nie ma tu 
takiego zagrożenia.  
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 9 
Przeciw   – 10 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie sprzedaży lokalu 
użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy 
Paderewskiego 37/39A. 
 
Do pkt. 7.14 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę 
Kielce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kielcach 
przy ulicy Skalistej. 
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Nieruchomość o powierzchni 769 m2. Jej wykup jest związany z planem 
poszerzenia ulicy Wapiennikowej i odgałęzienia tej ulicy do ulicy Skalistej, 
która będzie przechodzić właśnie przez tą działkę.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/100/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie w sprawie nabycia przez Gminę Kielce prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Skalistej. 
 
Do pkt. od 7.15 do 7.17 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekty uchwał: 
I.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków. (dz. Nr 1517/89) pkt. 7.15 
II.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków. (dz. Nr 1517/90) pkt. 7.16 
III.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków. (dz. Nr 1517/91) pkt. 7.17 
 
Nieruchomości sprzedawane są na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. 
Uchwały dotyczą nieruchomości przy ulicy Dąbrowszczaków. Są to 
nieruchomości w jednym ciągu. W imieniu Prezydent zgłaszam autopoprawki, 
zmierzające do tego, aby łatwiej można było odnaleźć projekty uchwał. Polegają 
one na tym, iż do tytułów uchwał dopisane będą numery działek.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 
 
I.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków (działka nr 1517/89). pkt. 7.15 
 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 



 24 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/101/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków (działka nr 1517/89). 
 
II.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej 
w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków (działka nr 1517/90). pkt. 7.16 
 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/102/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków (działka nr 1517/90). 
 
III.  Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków (działka nr 1517/91). 
pkt. 7.17 
 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/103/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Dąbrowszczaków (działka nr 1517/91). 
 
Do pkt. 7.18 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. (dz. nr 152/3) 
W przypadku tego projektu prozę o wprowadzenie do tytułu autopoprawki 
analogicznej do poprzednich uchwał, polegającej na dopisaniu numeru działki.  
Ta i następna uchwała dotyczy pasa gruntu, który stanowi jedność, jednak jest 
podzielony na dwie działki. Jedna z nich wchodzi w posesję sąsiadującą i ma 
powierzchnię 69 m2. Będzie sprzedawana na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 16 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/104/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej (dz. nr 152/3). 
 
Do pkt. 7.19 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. (dz. nr 152/4) 
W przypadku tego projektu również proszę o wprowadzenie analogicznej, jak 
w poprzednich uchwałach autopoprawki. Nieruchomość będzie sprzedawana 
w drodze przetargu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    –22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/105/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 
Warszawskiej (dz. nr 152/4). 
 
Do pkt. 7.20 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kielcach przy Alei Księdza Jerzego Popiełuszki. 
Mamy tu do czynienia z trybem bezprzetargowym. Działka o powierzchni 
259 m2, położona na rogu ulicy Wapiennikowej i ulicy Popiełuszki. Działka nie 
ma dojazdu. Wnioskodawcy wykupili grunty dookoła tej działki 
z przeznaczeniem na zlokalizowanie tam swojej inwestycji. Nieruchomość nie 
ma dojazdu. Zaznaczam, że działka, która znajduje się obok tej działki 
o analogicznej powierzchni będzie na jednej z najbliższych sesji również 
poddana pod głosowanie. Na chwilę obecną ma ona nieuregulowany stan 
prawny z uwagi na podwójne hipotekowanie. Kiedy to zlikwidujemy, będziemy 
mogli tą działkę również przeznaczyć na rzecz tego samego wnioskodawcy.  
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Radny Oleg Magdziarz 
Skoro są dwie sąsiadujące działki, czy nie warto poczekać na wyjaśnienie 
sprawy drugiej działki, potem je scalić, co pozwoli na uzyskanie jednej dużej 
działki z dojazdem i sprzedać w trybie przetargu, uzyskując lepsze warunki 
sprzedaży? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk 
Obydwie działki nie mają dojazdu. Ani jedna ani druga. Nawet jeśli wyjaśni się 
sytuacja dotycząca stanu prawnego drugiej działki, to i tak nie będzie można 
tego sprzedać inaczej niż w trybie bezprzetargowym. Działka o podwójnym 
hipotekowaniu, na czas obecny, żeby umożliwić wnioskodawcy rozpoczęcie 
inwestycji będzie mogła być im wydzierżawiona na okres trzech lat. Wówczas 
wnioskodawca będzie mógł rozpocząć inwestycję z uwzględnieniem działki, 
którą teraz głosujemy.  
Żadna działka nie ma możliwości dojazdu, ponieważ sąsiaduje z drogą krajową. 
Z drogi krajowej nie ma możliwości zjazdu. Dojazd do tej działki jest 
planowany wzdłuż ulicy Wapiennikowej, od wjazdu na osiedle Barwinek, długą 
drogą, którą wnioskodawca zamierza zrobić. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/106/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy Alei 
Księdza Jerzego Popiełuszki. 
 
Do pkt. 7.21 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Szwedzkiej. 
Nieruchomość o powierzchni 296 m2. Jest to pas gruntu, który oddziela działkę 
wnioskodawcy od terenów parafialnych. Parafia nie jest zainteresowana 
nabyciem. Jedyną możliwością zbycia tej działki jest sprzedaż na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
Za    – 23 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/107/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Szwedzkiej. 
 
Do pkt. 7.22 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Młodej. 
Działka o powierzchni 101 m2, pod stacją trafo. Jest to pewnego rodzaju 
kuriozum, ale niestety nie możemy postąpić inaczej. Ustawa dopuszcza sprzedaż 
bezprzetargową nieruchomości na elementy infrastruktury technicznej, również 
na stację trafo, ale tylko w przypadku, gdy obiekty mają być wybudowane. Nie 
dotyczy to obiektów, które są już wybudowane. Stąd konieczność rozpisania 
przetargu. jest to jednak tylko czysta formalność, ponieważ liczymy na to, że 
w toku procedury przygotowawczej, a jest taka możliwość ustawowa, PGE 
złoży wniosek tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w oparciu 
o przepisy kodeksu cywilnego mówiące o fakcie, iż kto poniósł nakłady na 
nieruchomość przewyższające jej wartość, posiada roszczenie do nabycia jej 
w trybie bezprzetargowym. Tak będzie w tym przypadku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 22 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/108/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy 
ulicy Młodej. 
 
Do pkt. 7.23 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kielcach os. Na Stoku. 
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Sytuacja podobna jak w poprzednim przypadku. Nie mamy tu do czynienia ze 
stacją trafo a z dużym blokiem mieszkalnym o numerze 37, który niegdyś był 
własnością zakładu pracy. W tej chwili przeszedł on na własność spółdzielni 
mieszkaniowej, natomiast grunt pozostał własnością gminy. Tutaj analogicznie, 
nie możemy zrobić tego w trybie bezprzetargowym, natomiast w trakcie 
procedury, spółdzielnia złoży wniosek, roszczenie o nabycie tej nieruchomości 
w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Mieszkańcy będą mogli przystąpić do 
wykupu swoich mieszkań na własność w trybie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 19 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach 
os. Na Stoku. 
 
Do pkt. 7.24 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału 
w nieruchomości położonej w Kielcach, Plac Świętego Wojciecha 3. 
Jest to kwestia regulacyjna, którą prowadzimy od kilku lat. Sprzedajemy udziały 
w nieruchomościach zabudowanych, lub niezabudowanych, które są 
wyodrębnione i nie ma możliwości innego jej zagospodarowania. Ponieważ 
większość udziałów należy do osób prywatnych, nie mamy żadnej możliwości, 
żadnego wpływu na to, aby tą nieruchomością rozsądnie gospodarować. 
Korzystamy z przepisu ustawowego, który mówi, że taki udział jest 
sprzedawany w trybie bezprzetargowym. Nie „może być” a „jest” sprzedawany 
w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli. Nieruchomość znajduje 
się koło kościoła Świętego Wojciecha. Bardzo stary budynek o pustych oknach, 
który stanowi siedlisko okolicznego marginesu. Mamy nadzieję, że sprzedaż 
tego udziału na rzecz współwłaścicieli poprawi możliwość rozsądnego 
zagospodarowania, albo sprzedaży albo wyburzenia budynku i postawienia 
czegoś rozsądnego, zwłaszcza w kontekście mającej pojawić się w niedługim 
czasie obok tego budynku nowej ulicy, imienia Lecha Kaczyńskiego.  
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Radny Robert Siejka 
Chciałem zadać pytanie w związku z tym projektem uchwały, ale również 
następnym, dotyczącym ulicy Bodzentyńskiej. W sumie jest to 1.300 metrów. 
Rozumiem zasady, o których pan mówi. Chciałem tylko zapytać ilu 
współwłaścicieli ma te pozostałe udziały, zarówno w przypadku tej uchwały jak 
i ulicy Bodzentyńskiej? Czy ktoś z tych współwłaścicieli występował 
z wnioskiem o zakup tych udziałów? Czy Miasto zamierza odsprzedać te 
udziały jednemu współwłaścicielowi, czy jeś li jest ich więcej to będzie to 
proporcjonalne? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk 
Jeśli chodzi o Plac Świętego Wojciecha, jest łącznie czterech współwłaścicieli. 
Łącznie z jednym małżeństwem. Tą nieruchomość zamierzamy sprzedać na 
rzecz wszystkich współwłaścicieli. Na razie jeszcze nie występowali z takim 
wnioskiem. Sprawy dotyczące zbycia udziałów my podejmujemy z urzędu, aby 
pozbyć się tego jak najszybciej i uniemożliwić wnioskodawcom potencjalne 
wnioski o zasiedzenie tego udziału. Sprzedaż odbędzie się w trybie 
bezprzetargowym. 
Przy ulicy Bodzentyńskiej jest inna sytuacja. Na dzień dzisiejszy składała 
wniosek o nabycie udziału tylko jedna z pięciu współwłaścicieli. 
Rozeznawaliśmy sprawę wśród innych współwłaścicieli. Oni na razie nie są 
zainteresowani. Stąd sprzedaż przy ulicy Bodzentyńskiej odbędzie się w trybie 
przetargowym.  
Chcemy mieć taką możliwość, żeby w trybie ustawowym odsprzedać udziały 
współwłaścicielom. 
 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 2 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/110/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach, Plac 
Świętego Wojciecha 3. 
 
Do pkt. 7.25 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Filip 
Pietrzyk zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału 
w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej 11. 
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Uzasadnienie zostało przedstawione przy poprzedniej uchwale. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 21 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/111/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kielcach przy 
ulicy Bodzentyńskiej 11. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki ogłosił pięciominutową 
przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki wznowił obrady.  
 
Do pkt. 7.26 
 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
WSCHÓD – OBSZAR III.5 – ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do ul. 
Bohaterów Warszawy” na terenie miasta Kielce. 
Granice planu tworzą: od strony wschodniej przedłużenie ulicy Napękowskiej, 
od strony południowej fragment ulicy Prochownia, od strony zachodniej ulice 
Niestachowska i Głogowa, od północy przyszły węzeł ulicy Napękowskiej 
i Sandomierskiej. Bezpośrednim powodem przystąpienia do opracowania tego 
planu jest powstała inicjatywa lokalna właścicieli nieruchomości przy ulicy 
Napękowskiej, w jej północnym fragmencie, która zmierza do budowy sieci 
infrastruktury technicznej. Zaszła potrzeba opracowania kanwy drogowej, żeby 
te sieci dobrze opracować. Problem tkwi w tym, że ulica Napękowska 
w przyszłości ma być rozbudowana do klasy technicznej ulicy zbiorczej. Nie 
jest to ulica dojazdowa, nie jest to ulica lokalna obsługująca, ale ulica 
prowadząca ruch w skali miasta. Co prawda zbiorcza, a nie główna, ale jednak 
parametry pasa drogowego są nieco inne, uwagi na wyższą klasę, niż 
podrzędnych dróg. Wstępnie opracowaliśmy na dokładnych mapach, wspólnie 
z Miejskim Zarządem Dróg, możliwie bezkolizyjny przebieg tej przyszłej ulicy. 
Niemniej jednak, żeby ten korytarz się nie zabudował, a jest taka realna groźba, 
i wobec tego, że w trakcie prac nad aktualizacja studium, te tereny wschodnie 
miasta (rejon ulicy Zagórskiej i Prochowni) mają stracić przeznaczenie pod 
produkcję rolną, a być terenami inwestycyjnymi, od czasu do czasu potrzebna 
jest ulica o odpowiednich parametrach. Ulica, która nie obsługuje bezpośrednio 
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terenu, ale wyprowadza ruch w skali całego miasta. Przy okazji objęto planem 
sąsiadujące tereny. Tereny do tej pory niezabudowane a przeznaczone pod 
zabudowę i one wymagają ustalenia racjonalnej sieci infrastruktury technicznej 
i dróg dojazdowych. Poza zapewnieniem korytarza dla drogi, będzie to także 
z pożytkiem dla właścicieli gruntów. Plan ma około 32 hektary powierzchni.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – brak 
Wstrzymało się  – brak 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/112/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.5 
– ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do ul. Bohaterów Warszawy” na 
terenie miasta Kielce. 
 
Do pkt. 7.27 
 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR 
IV.7: WĘZEŁ PAKOSZ” na obszarze miasta Kielce. 
Węzeł Pakosz jest to przedłużenie ulicy Wapiennikowej w kierunku ulicy Armii 
Krajowej i ulicy Jagiellońskiej, z dość skomplikowanym rozjazdem w rejonie 
wiaduktu i linii kolejowej. Dotychczasowy plan powodowałby dużą ilość 
wyburzeń w rejonie enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w rejonie Pakosza. Węzeł Pakosz jest inwestycją przyszłościową wymagającą 
przygotowania. Projekt planu jest planem prezencyjnym, który zapobiega 
zabudowie w strategicznym punkcie projektowanego węzła. Jest to teren do tej 
pory niezabudowany, ale złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy. 
Wniosek mówi o zwartej, szeregowej zabudowie jednorodzinnej. Nie jest to 
plan na całą dzielnicę Pakosz, nie jest to plan na całe rozwiązanie drogowe. Jest 
to plan, który ma zapobiec zabudowie tego ważnego strategicznie fragmentu. 
Obecnie prowadzone są prace projektowe, nad Węzłem Pakosz, w których 
rozważa się dwa warianty. Wariant dotychczasowy, z koniecznością licznych 
wyburzeń i wariant bezkolizyjny, bez konieczności wyburzeń około 80 
budynków. Wyburzenia miałyby nastąpić w przyszłości, co wydaje się mało 
realne ze względu na koszty. Pierwszy wariant Węzła Pakosz, który zakłada 
utrzymanie dotychczasowego rozwiązania w studium i praktycznie bezkolizyjny 
z istniejącą zabudową, drugi wariant, który był już przedmiotem konsultacji, 
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zawiera w sobie teren, dla którego chcemy uchwalić niniejszy plan. Plan, który 
nie koliduje z istniejącą zabudową, niestety w części koliduje z Parkiem 
Baranowskim. W tej chwili trwa postępowanie środowiskowe. W aktualnym 
studium, najprawdopodobniej zostanie przyjęty drugi wariant. Wymaga to 
zakończenia wszystkich postępowań środowiskowych, zbilansowania zysków 
i strat. Jeś li chodzi o mieszkańców dzielnicy Pakosz, to drugi wariant jest 
zdecydowanie preferowany. W obu wariantach łącznica z ulicą Armii Krajowej 
przebiega przez przedmiotowy teren. W czasie gdy rozpatrywaliśmy sześć, czy 
też siedem wariantów, w każdym z nich ten teren był przeznaczony pod 
inwestycję drogową. 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zostały złożone do projektu trzy 
uwagi. Jest to załącznik Nr 2 do projektu. Pierwsza uwaga jest uwagą zbiorową 
z 22 podpisami mieszkańców dzielnicy Pakosz, w 100% właścicieli działek 
zabudowanych przy ulicy Zagonowej. Dwie kolejne uwagi złożone zostały 
przez właścicieli działek leżących przy tej ulicy, w rejonie położonym poza 
granicami planu. Ogólnie rzecz biorąc uwaga zbiorowa i dwie uwagi 
indywidualne podnoszą przede wszystkim kwestie wzrostu zanieczyszczeń 
i hałasu. W sąsiedztwie mamy dwie enklawy zabudowy jednorodzinnej. 
Wnoszący twierdzą, że i tak są położeni w węźle dróg i linii kolejowej, które 
generują dość poważne uciążliwości. Dołożenie tego węzła, jeszcze te 
uciążliwości powiększy. Ponadto zgłaszają obawy, że po zrealizowaniu tych 
inwestycji drogowych ulic klasy głównej, nastąpią zakłócenia jeśli chodzi o ich 
lokalną komunikację i dojazd do posesji, komunikację z ulicą Chęcińską, Pieszą. 
Są to uwagi ogólne na temat uciążliwości, związane z lękami o przyszłość tych 
siedlisk. W dotychczasowych rozwiązaniach Studium, większość tych 
budynków byłaby do wyburzenia. Tu wszystko miało iść pod szerokie 
dwupasmówki, węzły drogowe. W tym momencie, rozwiązania idą w takim 
kierunku, żeby te działki zachować jako tereny budowlane. Jest pewne, że 
przyszła funkcja tych terenów, musi zostać określona w planie całościowym, 
zrobionym dla dzielnicy Pakosz. Z tym musimy poczekać na zmianę Studium. 
Po inwestycji teren będzie dość atrakcyjny inwestycyjnie, choć uciążliwy 
środowiskowo. Nie będzie to dobre miejsce do zamieszkania, ale będzie to 
dobre miejsce na wszelkiego rodzaju usługi. Myś lę, że przyszłość tych działek, 
tych terenów leżących w węźle otoczonym drogami, liniami kolejowymi, 
pokaże zrobiony w przyszłym roku Miejscowy plan zagospodarowania dzielnicy 
Pakosz i konsultacje z samymi mieszkańcami, jak oni sobie wyobrażają funkcję 
tych terenów w przyszłości. Na dzisiaj, jeżeli dojdzie do realizacji tych 
inwestycji, zgodnie z przepisami trzeba będzie zastosować wszelkiego rodzaju 
zabezpieczenia, łącznie z ekranami akustycznymi. Nie ma innej możliwości. 
Chciałem podkreślić, że zaletą tych rozwiązań jest to, że w ogóle te działki 
zostają i nie są przeznaczone pod gigantyczny węzeł drogowy. Innych rozważań 
tego Węzła Pakosz nie ma. Gdybyśmy próbowali trzecie rozwiązanie, 
oznaczałoby to rezygnację z tego Węzła. 
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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 VI/113/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ PAKOSZ” na obszarze 
miasta Kielce. 
 
Do pkt. 7.28 
 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz 
zarekomendował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – 
PRZEDŁUŻENIE UL. BOHATERÓW WARSZAWY – część II” na obszarze 
miasta Kielce. 
Kolejny projekt planu, który przedstawiamy do uchwalenia. Dzisiaj dominuje 
tematyka drogowa, układu głównego, tzw. podstawowego układu 
komunikacyjnego. Jest to fragment przedłużenia ulicy Bohaterów Warszawy 
w kierunku wschodnim. Przy okazji plan obejmuje węzeł z obwodnicą 
wschodnią. Są to bardzo przyszłościowe rozważania. Bezpośrednim powodem 
przystąpienia do tego planu korytarzowego, pod samą drogę, była groźba 
zabudowy. Był złożony wniosek o zabudowę mieszkaniową w układzie 
szeregowym, dość intensywną. Istotne jest to, że jest to ostatni odcinek 
planowanej drogi układu klasy głównej, który pozostał bez planu. Część 
wschodnia jest już ustalona w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Wikaryjskiej i Cmentarza. Część zachodnia, czyli 
kawałek przedłużenia istniejącej ulicy Bohaterów Warszawy była uchwalona 
dwa lata temu. Pozostało połączenie tym korytarzem dwóch istniejących już 
planów. Ulice: Zagórska. Prochownia i Prosta w tej chwili tworzą trzy 
równoleżnikowe ulice dojazdowe, obsługujące przyległe działki. Ulica Zagórska 
i ulica Prosta są dość szczelnie zabudowane. Ulica Prochownia dopiero się 
zaczyna zabudowywać. Korytarz biegnie pomiędzy ulicą Prostą a ulicą 
Prochownia. Duże dyskusje z właścicielami działek, jeżeli chodzi o przebieg tej 
drogi. Właściciele działek przy ulicy Prostej chcieli aby tą ulicę przenieść na 
północ, najlepiej w rejon ulicy Zagórskiej. Gdybyśmy tak zrobili, mielibyśmy 
analogiczny wniosek o przesunięcie na południe od mieszkańców ulicy 
Zagórskiej. Były też propozycje mieszkańców, żeby poprowadzić tą trasę ulicą 
Prochownia, która nie jest szczelnie zabudowana. Uważamy, szczególnie 
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w kontekście tego, że niedługo te tereny będą przeznaczone pod zabudowę, że 
dla właścicieli działek ulica Prochownia jest jedyną ulicą, która może 
obsługiwać te działki. Z ulicy klasy głównej nie ma możliwości bezpośrednich 
zjazdów na działki. Z punktu widzenia przyszłej zabudowy działek, wydaje się, 
że ten przebieg z pozostawieniem ulicy Prochowania, jako ulicy dojazdowej, 
jest z punktu widzenia właścicieli działek, korzystnym rozwiązaniem. Z uwagi 
na odwodnienie jest też konieczność poprowadzenia kolektora deszczowego 
i sanitarnego, co powoduje że tego typu trasy, z którymi związane są duże 
kolektory prowadzi się w obniżeniu terenu. W rynnie terenowej, w której jest 
grawitacyjny spływ ścieków i wód opadowych. Ukształtowanie terenu, wygięcie 
tego korytarza powoduje wpasowanie go w taką dolinkę. W planie teren ma 
przeznaczenie pod ulicę klasy głównej. W niewielkim fragmencie rozwiązano 
lokalne problemy, jeśli chodzi o działki budowlane z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
W trakcie wyłożenia, do planu wpłynęły cztery uwagi. Podobnie jak 
w przypadku Węzła Pakosz, uwagi można podsumować ogólnie. Nie dotyczą 
detali, szczegółów, tylko sprowadzają się do tego, że podważa się zasadność 
prowadzenia tak dużej ulicy, o tak wysokiej klasie. Większość mieszkańców 
twierdzi, że ta inwestycja nie jest potrzebna. Protestują przede wszystkim 
właściciele działek przy ulicy Prostej. Proponują przesunięcie jej na północ. 
Ponieważ mamy konieczność wynikającą ze zgodności planu ze studium, 
i ponieważ jest to ostatni odcinek, który polega na połączeniu dwóch, już 
wytyczonych punktów, nie ma możliwości innej lokalizacji tej trasy. Ulice klasy 
głównej, które prowadzą ruch ogólnomiejski zawsze są kontestowane przez 
właścicieli działek. Niemniej jednak, dla przyszłości Miasta i transportu 
w mieście są one niezbędne. 
 
Radny Wiesław Koza 
Jeśli chodzi o lokalizację nowoprojektowanej ulicy Bohaterów Warszawy, 
chciałbym przypomnieć, że mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, sugestie, 
propozycje, żeby tą ulicę poprowadzić istniejącą już ulicą Prochownia. Jednym 
z powodów jest to, że występuje tam wspaniałe źródło wody pitnej, z którym 
uważam, koliduje ta lokalizacja. Jest ona dosłownie 40 metrów od tego źródła. 
Jest to wspaniałe źródło. Byliśmy na wizji lokalnej z Dyrektorem Urbańskim. 
Mieszkańcy, w trosce o zachowanie tych naturalnych źródeł sugerowali, żeby 
poprowadzić drogę istniejącą ulicą Prochownia. W związku z powyższym, że 
akurat reprezentuję tych mieszkańców, będę głosował przeciwko. 
12 stycznia mieliśmy posiedzenie Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony 
Środowiska w Wodociągach Kieleckich i pozwolę sobie zacytować jedno zdanie 
z protokołu: „Żeby mieć wodę z ujęć podziemnych trzeba zadbać i odtwarzać jej 
zasoby w granicach miasta.” Ja będę, zgodnie ze swoim sumieniem, głosował 
przeciwko. 
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Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  
Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach z zainteresowanymi planem 
zagospodarowania. Plan się ciągnie trzy, a nawet więcej lat. Dla wszystkich 
zamieszkujących ulicę Prostą przede wszystkim, ale i ulicę Zagórską, istnieje 
interes w tym, żeby jak najszybciej ten plan uchwalić. Droga tranzytowa, to jest 
droga, która jest w planie będzie ona wyprowadzać ruch z miasta. Jeżeli nie 
będzie wybudowana, to zastępować ją będą ulice Prosta i Zagórska. Istnieje tam 
stara zabudowa i te budynki się rozlecą, jak zbyt długo będzie tamtędy 
prowadzony ruch w zwiększonym natężeniu. Zachęcam do uchwalenia planu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała  
Pan dyrektor wspominał, że droga biegnie niecką. Jednym z najniższych 
punktów obszaru, ze względów na techniczne walory tego obszaru, że ścieki 
i wody opadowe będą wpływały do kanalizacji, którą wykonamy wzdłuż drogi. 
Wspomniał Radny o jeziorku, które niedawno odkryliśmy. Czy to jeziorko jest 
poniżej czy powyżej poziomu drogi? 
 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz  
Źródełko jest położone po północnej stronie projektowanej drogi w odległości 
40 metrów od granicy pasa drogowego. Od samej jezdni będzie to o kilka 
metrów więcej. W opracowaniu ekofizjograficznym, które robimy zanim 
przystąpimy do planu i w prognozie oddziaływania na środowisko, to źródełko 
zostało zlokalizowane, stwierdzone, że ono jest. Nie ma żadnej dokumentacji na 
to źródełko. Wszystko wskazuje na to, że jest to wysięk powierzchniowy, 
częściowo przefiltrowanej wody. Nie jest wykluczone, że to jest woda 
przefiltrowana przez jakieś warstwy gruntu, ale nie jest to woda głębinowa, nie 
jest to typowe źródło. Wysięk powierzchniowy wynika z ukształtowania terenu 
i z pewnych najbliższych gruntu warstw geologicznych. Jaka jest jego wartość 
i jaki jest skład chemiczny tej wody i przede wszystkim czy realizacja tej drogi 
jest dla niego zagrożeniem, czy ono zniknie czy nie, tego dzisiaj nikt nie jest 
w stanie stwierdzić. Zależy to w dużej mierze od dokładnych badań, od 
rozwiązań technicznych. Przypomnę, że na każdym etapie, począwszy od 
Studium, poprzez plan, projekt budowlany inwestycji robi się, stosownie do 
poziomu rozpatrywania problemu, coraz bardziej dokładne opracowania 
środowiskowe. Nie wyobrażam sobie, żeby na istnienie tego źródła wszyscy 
machnęli ręką. Ustalenia z Wydziałem Ochrony Środowiska są takie, że pan 
Dyrektor Urbański, uzyskawszy zgodę właścicieli gruntu, na którym to źródełko 
występuje, zajmie się badaniami tego źródełka. Jak będziemy mieli dokładne 
informacje inżynierskie i geologiczne, przystępując do planu, zrobimy wszystko 
aby to źródełko zabezpieczyć. To, że te tereny w rejonie ulicy Zagórska, Prosta 
Prochownia, są przeznaczone w nowym Studium pod zabudowę, nie oznacza, że 
to jest dywanowa zabudowa, która zabuduje wszystko i wybetonuje. Są tam 
obniżenia terenu, jest to też rejon zasilania wód podziemnych i w kolejnych 
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przybliżeniach tej inwestycji drogowej i terenów przyległych, będziemy o tym 
źródełku pamiętać. W tym momencie trudno stwierdzić, czy ten plan jest 
zagrożeniem dla źródełka.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Rupniewski  
Chciałbym apelować do koleżanek i kolegów Radnych, żeby sprawa jednego 
źródełka, dosyć istotna ale nie strategiczna, nie zdominowała naszej dyskusji 
o jednym z lepszych, moim zdaniem, logicznych planów, które zatwierdzimy. 
Przyjęcie tego i poprzednich planów rodzi bardzo jasny i przejrzysty plan 
rozwiązania komunikacyjnego dzielnicy Kielce – Wschód. W układzie 
budowanej drogi Nr 74, odciążenie ulicy Sandomierskiej. W tym planie jest 
strategiczna droga w kierunku zachód – wschód. Ulica Napękowska w układzie 
północ – południe. Robi się bardzo czytelny, logiczny układ komunikacyjny. 
Proszę, żebyśmy o szczegółach dyskutowali na Komisjach, nie dominowali 
takimi szczegółami, strategicznego planu.  
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za    – 20 
Przeciw   – 1 
Wstrzymało się  – 1 
Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr VI/114/2011 z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUŻENIE UL. BOHATERÓW 
WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce. 
 
Do pkt. 8 
 
Interpelację, załączoną do protokołu, złożyła radna Alicja Obara. 
 
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska 
Agata Wojda 
Chciałam złożyć zapytanie o zasadność i celowość wybudowania wysepki na 
przebudowywanej ulicy Nowy Świat. Wysepka jest zlokalizowana w miejscu, 
gdzie nie ma żadnego przejścia dla pieszych. W godzinach szczytu wysepka 
powoduje, że wyjazd z parkingu jest wręcz niemożliwy. Włączenie się do ruchu 
jest naprawdę bardzo trudne. Ogranicza też istnienie dłuższego fragmentu 
drugiego pasa, który również ułatwiłby wyjazd z ulicy Nowy Świat. Chciałabym 
uzyskać informację, z jakiego powodu ta wysepka się znalazła? 
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Radny Robert Siejka 
Wysłuchałem pana Prezydenta w punkcie Informacja o pracy Prezydenta 
między sesjami. Chciałem zapytać, gdyby pan był uprzejmy powiedzieć trochę 
więcej szczegółów na temat dzierżawy gruntów pod lotnisko w Obicach. Pan 
Prezydent podjął jakieś decyzje. Chciałbym się dowiedzieć na ile lat, komu? 
 
Prezydent Miasta Wojciech Lubawski 
Grunty są dzierżawione rolnikom. Kupiliśmy te nieruchomości, ale nie 
zerwaliśmy kontaktów z dotychczasowymi właścicielami, tymi którzy na tych 
nieruchomościach pracowali. Umowy są trzyletnie, z możliwością rozwiązania 
w każdej chwili, w zależności od wejścia z robotami inwestycyjnymi. Myślę, że 
jest to rozsądne, że ktoś może na tym zarabiać a nie stoi to ugorem. 
 
Do pkt. 9 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Zapała 
Zgłosiła się do mnie osoba wskazująca na pewien problem, który zaistniał, 
niemiłą sytuację, jeś li chodzi o kontrolerów. Zainterweniowałam w Zarządzie 
Transportu Miejskiego. Pan dyrektor zareagował natychmiast. Jego pracownicy 
fantastycznie zareagowali, spotkali się z osobą w tym samym dniu i jak myślę, 
problem zostanie rozwiązany. Zostaną podjęte działania, które w przyszłości 
zapobiegną problematycznym sytuacjom w autobusach. Chciałam za to bardzo 
serdecznie podziękować panu dyrektorowi i pogratulować mu pracowników.  
 
Do pkt. 10 
 
Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 6 sesję Rady Miasta Kielce 
w dniu 27 stycznia 2011 roku. 
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