
PROTOKÓŁ Nr I/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2006 roku godz. 9.00, która  
odbyła się w Sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45. 
 
 
Projekt porządku obrad sesji oraz lista obecności w załączeniu. 
 
Ad. 1. 
Obrady otworzył Przewodniczący RM Pan Kazimierz Bojara, witając obecnych na sali. 
Następnie stwierdził, iż obecnych jest 22 radnych, czyli jest kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
Poinformował, iż w sobotę o godz. 17.00 na Śląsku wydarzyła się tragedia tj. zawalił się dach 
nad centrum wystawowym, w której zginęło ok. 66 osób, 141 jest rannych. W związku z tym 
poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci ofiar tragedii minutą ciszy. 
 
Ad. 2. 
Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Pana Radnego G. Walendzika. 
 
Ad. 3. 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi do porządku obrad zamieszczonego w 
materiałach na dzisiejszą sesję. Cyt. „A przede wszystkim chciałem wyjaśnić tu Panu 
Radnemu Grzegorzowi, bo Panie Radny wpłynął do mnie Pański wniosek w imieniu Klubu 
Samorząd 2002 o wprowadzenie do porządku obrad tematu „odśnieżanie miasta”. Chcę 
stwierdzić, że temat ten, czy Pańską wiadomość elektroniczną otrzymałem we wtorek. Było 
już za późno, bym wprowadził do porządku, ale ustaliłem z Panem Prezydentem, że ten temat 
będzie poruszony w czasie późniejszych naszych obrad.” 
 
Ponieważ do porządku obrad nie zgłoszono więcej uwag, przedstawia się on następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu nr XIV/05 z sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2005 r.  
5. Przyjęcie protokołu nr XV/05 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005 r.  
6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 
a) zapytania do wystąpienia. 
 
7. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej  
w Starachowicach (Pan Michał Sendecki). 
8. Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat zgodnie z w/w uchwałą. 
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nt realizacji uchwał Rady Miejskiej 
podjętych w II półroczu 2005 r. 
10. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2005 r. oraz plany 
pracy na I półrocze 2006 r. 
a) Komisja Finansów i Budżetu, 
b) Komisja Gospodarcza, 
c) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
d) Komisja Rewizyjna. 
 



11. Interpelacje radnych. 
12. Projekty uchwał: 
 
1) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok. (kwota 19.277 zł) 
2) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok (podział nadwyżki 
budżetowej z 2005 r.) 
3) w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Starachowice, ustalenia  
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 
4) w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu B3 – Centrum – Manhatan na obszarze  
miasta Starachowice w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej, 
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu B3 – CENTRUM – „MANHATAN” na obszarze miasta Starachowice  
w obrębie ulic Staszica i Al. Armii Krajowej, 
6) w sprawie: ustalenia zasad zwrotu przez osobę lub rodzinę, w części lub całości  
wydatków poniesionych na pomoc w formie dożywiania, 
7) w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji wybranych terenów 
Miasta Starachowice, 
8) w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/17/03 Rady Miejskiej w Starachowicach  
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: ustalenia zakresu działania oraz składu  
osobowego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej, 
9) w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy na 
lokal użytkowy stanowiący własność Powiatu Starachowickiego, 
10) w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr IX/20/03,  
dotyczącej, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich  
wydzierżawiania, lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
11) w sprawie: odwołania przedstawiciela dodatkowego Gminy Starachowice 
w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, 
12) w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego Gminy Starachowice 
w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, 
13) w sprawie: ustanowienia sztandaru Miasta Starachowice 
 
13. Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Komunikaty. 
16. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4. 
Pan A. Sałata – Sekretarz sesji w dniu 19 grudnia 2005 r. 
Stwierdził, iż protokół Nr XIV/05 odzwierciedla przebieg sesji i nie wniesiono do niego 
żadnych uwag, w związku z tym wnioskuje o jego przyjęcie. 
 
 
 
Głosowanie: 
22 głosy „za” 
0 głosów „przeciw” 



0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Protokół Nr XIV/05 został przyjęty. 
 
Ad. 5. 
Pan S. Sałata – Sekretarz sesji w dniu 29 grudnia 2005 r. 
Stwierdził, iż protokół Nr XV/05 odzwierciedla przebieg sesji i nie wniesiono do niego 
żadnych uwag, w związku z tym wnioskuje o jego przyjęcie. 
 
Głosowanie: 
22 głosy „za” 
0 głosów „przeciw” 
0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, iż Protokół Nr XV/05 został przyjęty. 
 
Ad. 6 . 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami za okres od dnia 30 grudnia 
2005 r. do 29 stycznia 2006 r. oraz sprawozdanie ze sprzedaży i nabycia nieruchomości w 
okresie od 16 grudnia 2005 r. do 27 stycznia 2006 r. 
W/w informacje stanowią załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6 a. 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poprosił o składanie zapytań do wystąpienia. 
 
Pan M. Pocheć 
Cyt.„Panie Prezydencie chciałem zapytać, czy widział Pan artykuł z 23 stycznia z „Gazety 
Starachowickiej” dotyczący wypowiedzi Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pana 
Krekory, który moim zdaniem oczernia samorząd, zarówno Pana Prezydenta jak i wszystkich 
radnych. Dotyczy tego, iż niejako samorząd nie robi żadnych działań w celu wspierania 
nowych inwestycji w Starachowicach. Ja myślę, że mija się, delikatnie mówiąc z prawdą, Pan 
Prezes. Chociażby ostatnia uchwała Rady Miejskiej odnośnie zwolnień podatkowych i 
chciałbym poznać Pana zdanie na ten temat.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zwrócił uwagę na fakt, iż jedna z najbliższych sesji będzie poświęcona Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Panie Prezydencie. Mam pytanie dotyczące, proszę o przybliżenie sprawy sprzedaży tej 
hali o powierzchni ponad 9 tys. metrów przy ul. Radomskiej. Na jakich zasadach, komu, jak 
to się odbywało? To jest dosyć spora kwota.” 
 
 
 
Pan A. Gach 
Cyt.„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałbym prosić Pana 
Prezydenta o bliższe szczegóły odnośnie spotkań w Kielcach, odnośnie, powiedzmy, 



przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programów operacyjnych województwa na lata 2007 
– 2013, czy powiedzmy, nasze interesy, że tak powiem, kolokwialnie będą tam, sądzi Pan, 
zostaną w większym stopniu zapewnione niż do tej pory to wyglądało. To też może będzie w 
jakimś sensie może konwerniowało z pytaniem Kolegi Marcina Pochecia, czy te rzeczy, o 
których mówił Prezes Krokera, czyli droga 42, właśnie tam się znajdziemy. I jeszcze jedno 
pytanie takie. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Prosiłbym o doprecyzowanie, czy jako 
przyległą działkę sprzedał Pan działkę o powierzchni 3 tys. metrów jakby na powiększenie 
działki.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.„Nie było działki o powierzchni 3 tys. na powiększenie, 227 metrów na powiększenie i 76 
metrów.” 
 
Pan A. Sałata 
Cyt.„Ja chciałbym zapytać Pana Prezydenta też o spotkanie, o tutaj nasze w Starachowicach z 
Prezesem Spółki Man Star. Jak się, może troszkę szczegółów, czy wzrost inwestycji, a za tym 
się wiąże, co nas najbardziej interesuje wzrost zatrudnienia. Bardzo bym prosił, jakby Pan był 
uprzejmy.” 
 
Pan K. Różycki 
Cyt.„Panie Prezydencie, 26 stycznia br. w „Echu Dnia” ukazał się taki artykuł, ile zapłacimy 
za śmieci. Jest informacja, że w związku z zamknięciem wysypiska w Skarżysku Kamiennej 
zdrożeje opłata za wysypisko z 12 zł za m3 do 40 zł i ta sytuacja ma, podwyżka ta ma dotknąć 
mieszkańców całego powiatu. Jak wygląda sytuacja w naszym mieście i w naszym powiecie z 
uwagi na to, że duże zainteresowanie jest po tym artykule? Jeśli byłby Pan uprzejmy 
poinformować, to bardzo dziękuję.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.„Pytanie Pana Radnego M. Pochecia. Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chyba już 
jest pewną tradycją, że w okresach pewnych cykli Zarząd SSE szuka jakby sobie przeciwnika 
w samorządzie miasta Starachowice. Jak Państwo wrócicie wstecz pamięcią, to tego typu 
zagadnienia pojawiały się rok temu, dwa lata temu no i chyba to jest artykuł z tej serii. 
Osobiście nie zgadzam się z tymi zarzutami, bo z tego tekstu to wynika, że wszystko jest 
winien samorząd i Chińczycy, a Zarząd Specjalnej Strefy nie odpowiada za nic, a przykładem 
tu jest Strefa warmińsko-mazurska, która była w roku 2004 ostatnią strefą, co do inwestycji w 
Polsce, poczyniła określone działania organizacyjne i w tym roku jest to strefa, gdzie 
najwięcej zainwestowano. Być może to jest droga, z której powinien skorzystać Zarząd SSE, 
a nie na lewo i prawo dawać razy i wypominać wszystkim pewne rzeczy, zresztą wiele tych 
rzeczy tam jest nieprawdziwych. Ja polecam Państwu artykuł z 5 grudnia z „Gazety Prawnej”, 
jest akurat pokazana pozycja, za którą odpowiada przede wszystkim Zarząd i zrzucanie tu 
winy na ten czy inny samorząd jest nieuprawnione, bowiem ten Zarząd ma pełne zdolności 
decyzyjne, ma w moim przekonaniu sporą kadrę jak na strefę, która właściwie już nie ma 
terenów, jak to jest prawdą, tak, że tu albo z jednej strony powinny iść działania albo z 
drugiej. Ja osobiście uważam, że my jako samorząd miasta zrobiliśmy dużo, żeby wspomóc 
Specjalną Strefę Ekonomiczną w Starachowicach, wspomnę tu wstecz, gdy decyzją Rady 
Miejskiej zwolniliśmy po zmianie przepisów wszystkich przedsiębiorców działających w 
SSE, bodajże w 2002 r. była decyzja Prezydenta, co do zwolnienia firm działających w SSE, 
od 2003 r. został uruchomiony program pomocy, z której mogli korzystać nie tylko 
przedsiębiorcy w Specjalnej Strefie, ale przedsiębiorcy na terenie całego miasta i ostatnie 
program, Starachowicki Program Pomocy Przedsiębiorcom. To też jest przecież pewne 



działanie i oczywiście, gdybyśmy zsumowali te wszystkie pieniądze, które zostawiliśmy w 
kieszeni przedsiębiorców, doszlibyśmy do takiego wniosku, że dysponując kwotą, szybko 
licząc, być może blisko 10 mln zł, na pewno byśmy byli w stanie wykonać jakieś ruchy 
dotyczące infrastruktury, a tak, myślę, że wytykanie tu innym „kupić las, wyciąć las i dać 
Strefie żeby sprzedała” to pytanie jest takie, Panowie mają przecież teren prób, jest tam las i 
jakoś nie widać, żeby go wycinali. W moim przekonaniu problem leży gdzie indziej, ale to 
jak Pan Przewodniczący wspomniał, będzie temat do takiej chyba publicznej dyskusji na ten 
temat w momencie, gdy poprosimy Specjalną Strefą Ekonomiczną o przedstawienie nam 
swoich planów inwestycyjnych na kolejne lata i przedstawienie w ogóle całej informacji. Ja 
osobiście z tym tekstem się nie zgadzam. Pisanie tam takich rzeczy, że miasto nie ma wizji, że 
miasto nic nie robi, to dla mnie jest rzeczą takiego rzucania błota, do kogo się zawsze 
przylepi, a niech się ktoś tłumaczy. Ja też mógłbym wiele rzeczy powiedzieć publicznie, a 
właściwie jedną to nawet powiem. Czy nie jest ciekawe i dziwne, że dwóch prezesów w 
Strefie zarabia więcej niż trzech prezydentów w mieście Starachowice? Ja nie próbuję nikomu 
wytykać, żeby za mnie wykonywał pracę i usprawiedliwiać się, że coś nie wyszło, bo winni 
są Chińczycy, bo Panowie próbują takiej metody, moim zdaniem złej. To tyle na ten temat. 
Pan Grzegorz Walendzik. Sprzedaż hali. Halę kupiła spółka Cersanit. Prowadziliśmy trzy 
procesy przetargowe. W pierwszym nie pojawił się nikt, przebrnęliśmy pierwszy, drugi, 
negocjacje cenowe. Drugi, również nie pojawił się żaden inwestor, negocjacje cenowe 
zamknęliśmy i ogłosiliśmy trzeci przetarg. Też tylko pojawił się na etapie negocjacji, oferta 
Cersanitu, no i w trybie negocjacji, po obejrzeniu tego obiektu tu kilkakrotnym.” Dodał, iż 
ostatnio doszło do takiego porozumienia, że za kwotę 330 tys. zł obiekt został zbyty w jego 
obecnym stanie technicznym. 
Cyt.„Kolejne pytanie Pana Radnego A. Gacha, szczegóły spotkania 2007–2013, środki 
pomocowe. Spotkanie to podyktowane było faktem, że w latach 2007– 2013 prawdopodobnie 
nasze województwo otrzyma większe środki finansowe z tzw. programu „ściana wschodnia”. 
W ten program wchodzi pięć województw i oprócz pieniędzy, które należały się będą 
województwom z odpowiedniego algorytmu będzie również zwiększona pula dla najsłabiej 
rozwiniętych regionów ze wschodniej części Polski. Do tych regionów zaliczone jest również 
województwo świętokrzyskie i właściwie spotkanie to nie było jakimś takim konkretem, 
bowiem w tym momencie zbyt dużo niewiadomych. Był Urząd Marszałkowski, Marszałek 
Województwa, odpowiedni Dyrektor Departamentu poinformował nas, co się może 
wydarzyć. Wydarzy się na pewno to, że Narodowy Plan Rozwoju nie będzie Narodowym 
Planem Rozwoju, tylko będzie Narodową Strategią. Nowe Ministerstwo Rozwoju jeszcze 
dokładnie nie sprecyzowało, jaki będzie przepływ, czy będzie to sterowane centralnie, czy 
będzie to oddane do dyspozycji samorządu wojewódzkiego, niemniej jednak informacja jest 
taka, że musimy być jako samorządy, szczególnie na to spotkanie byli poproszeni prezydenci, 
wójtowie, gdzie są siedziby powiatów, żebyśmy byli przygotowani do aplikacji. Dziś jeszcze 
nie wiadomo, jakie będą progi, czy to będzie 10 mln EURO, czy to będzie mniejsza kwota, 
jakie będą priorytety, bo to jest jeszcze niewiadoma, niemniej jednak my już przesłaliśmy 
swoje wnioski dotyczące lat 2007–2013 przygotowane przez Wydział Inwestycyjny, 
szczególnie tu pod kątem w znacznej części inwestycji drogowych. Zwrócono tam uwagę, 
żeby się zastanowić, bo zbyt mało jest takich pomysłów, czy projektów dotyczących 
społeczności lokalnych, żeby zweryfikować, rozejrzeć, że jeden z segmentów pomocowych 
będzie dotyczył jakby rozwoju zasobów ludzkich, społeczeństwo informatyczne i my właśnie 
o tym pomyśle społeczeństwo informatyczne, próbujemy to w jakiś sposób przeanalizować, 
próbować z tego też skorzystać, niemniej jednak jest zapowiedź, że o ile tylko pojawią się 
konkrety, z tego nowego ministerstwa będzie to szybko przesyłane w dół. Ja myślę, że to, co 
my robimy w samorządzie w Starachowicach, że próbujemy przygotować zdolność 
inwestycyjną naszego miasta, próbujemy przygotować określone projekty, dokumentacje jest 



dobrym kierunkiem, bowiem zmniejszenie się długu publicznego naszego miasta jest takim 
dobrym kierunkiem właśnie w perspektywie tych środków pomocowych lat 2007 – 2013. Na 
bieżąco będziemy to monitorować i informować Radę o pojawiających się problemach, czy 
też sukcesach o ile takie będą. 
Pan Radny A. Sałata. Star Trucks. Spotkanie z Panem Prezesem Kobrigerem było takim 
spotkaniem informacyjnym. Pan Prezes potwierdził, że wszystko to, co było jak gdyby 
zapowiadane przez zarząd tej spółki powoli wchodzi w sferę realizacji to jest duża inwestycja, 
właściwie szereg inwestycji prowadzonych na terenie tego zakładu. W konsekwencji te 
inwestycje będą zmierzać do zwiększenia miejsc pracy. Oczywiście nie pojawi się to już za 
miesiąc. To są inwestycje dość kosztowne, wymagające dużych nakładów finansowych, 
niemniej jednak już organy decyzyjne tej spółki podjęły stosowne uchwały. Są już 
uruchamiane pierwsze projekty inwestycyjne, służby inwestycyjne tej spółki również tutaj 
odbyły spotkanie z naszymi służbami, ze służbami Starostwa, chociażby w ulepszeniu, w 
usprawnieniu pewnych spraw związanych chociażby z mapami. Wiem, że takie decyzje 
zostały już podjęte, tak u nas jak i w Starostwie Powiatowym. Generalnie jest to kontynuacja 
tych zapowiedzi. W konsekwencji nie chciałbym tu, nie jestem upoważniony do podawania, 
ile tych miejsc powstanie, ale jest szansa, że te miejsca faktycznie powstaną, że ta inwestycja 
idzie w dobrym kierunku, chociażby ostatnie grudniowe zakupy nowych urządzeń za dość 
spore pieniądze jest takie obiecujące i pozwalające stwierdzić, że plany w tej spółce są 
realizowane, a za tym na pewno będą miejsca pracy, co nas chyba najbardziej interesuje i 
cieszy.  
Pan Radny K. Różycki. Ile zapłacimy za śmieci? Dotyczy Wąchocka. Faktem jest, że 
wysypisko jest zamknięte, ze nie mamy decyzji od naszego odwołania, które poczyniliśmy do 
Ministerstwa Ochrony Środowiska. Mamy informację na bieżąco, że osoba, która akurat ten 
nasz problem monituje przebywa czasowo na zwolnieniu lekarskim, pojawi się w środku 
bieżącego tygodnia w pracy. Staramy się na bieżąco naciskać w sprawie decyzji, co do ceny. 
Ten artykuł bardziej był poświęcony śmieciom z Wąchocka. My, co prawda mamy umowę 
zawartą z Firmą Almax i na pewno śmiecie nie wzrosną w stosunku do mieszkańców, tak, że 
ten poziom na pewno zostanie zachowany, co najmniej do miesiąca września, kiedy upływa 
trzyletni okres umowy, natomiast od września uruchomimy nowy przetarg i wtedy, jak w 
przetargu. Tutaj już nie mamy gwarancji, jaki będzie poziom cen. Na pewno nie jest to 
pożądane rozwiązanie, na pewno w konsekwencji, gdyby powstała taka historia na dłuższą 
metę, że te śmiecie byłyby wywożone na inne wysypisko, nie wiem, do Janika, czy gdzieś 
indziej to, nie wykluczone, że generalnie koszt operacji śmieciowej w mieście by wzrósł, ale 
nie dotyczyć to będzie mieszkańców Starachowic przynajmniej do września.”  
 
Pan A. Sałata  
Cyt.„Panie Przewodniczący. Ja po wypowiedzi Kolegi Pochecia też tym jestem 
zbulwersowany. Czytałem to. Może to jest nie do Prezydenta, ale korzystając z obecności 
przedstawiciela naszej gminy w Strefie miałbym do niego taką, w imieniu chyba wszystkich 
radnych, aby nie pozostawić tego bez echa i zająć stanowisko, tutaj do Prezesa 
Łyczkowskiego się zwracam i jeżeli sesja następna będzie poświęcona, żebyśmy mieli pełny 
obraz, jak ta Strefa działa, zwłaszcza jak samorząd. Panie Prezesie, bardzo o to bym prosił, 
chyba wszystkich nas to będzie interesowało, bo temat jest zamienności terenu, gdzieś nasza 
Strefa podobno w opolskim funkcjonuje na niekorzyść terenów tu przeznaczonych pod Strefę. 
Wszystko tak, żebyśmy sobie mogli powiedzieć i bardzo proszę o to przedstawiciela gminy. 
Dziękuję. 
 
Ad.7  
Pan A. Sendecki – Sekretarz Miasta 



Przedstawił projekt uchwały w sprawie: obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w 
Starachowicach. Dodał, iż uchwała była omawiana na wszystkich komisjach, gdzie uzyskała 
pozytywną opinię.  
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłaszano żadnych uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie: 22 głosy „za” 
0 głosów „przeciw” 
0 głosów „wstrzymujących”  
 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr I/1/06 w załączeniu. 
 
Ad. 8 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Odczytał tekst ślubowania, cyt. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
Następnie Pan Radny M. Sendecki złożył stojąc ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów 
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.” 
 
Przewodniczący RM pogratulował Panu Radnemu M. Sendeckiemu objęcia mandatu. 
Następnie poprosił go o powiedzenie kilku słów o sobie. 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Nazywam się Michał Sendecki. Mam 28 lat. Jestem żonaty, mam jedno dziecko. Jeśli 
chodzi o moją edukację, jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w 
Starachowicach, skończyłem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeśli 
chodzi o pracę zawodową to, czym się zajmowałem, to jeszcze w czasach licealnych 
troszeczkę zarobkowałem fizycznie tzn. bywały takie zajęcia, że zajmowałem się 
przenoszeniem bloczków jakichś tam betonowych, ładowałem worki z mąką też przez jakiś 
czas, później dostałem się na tzw. umowę absolwencką do Biura Poselskiego ówczesnego 
Posła Grzegorza Walendzika, obecnego sekretarza obrad i obecnie pracuję w Fundacja 
Agencja Rozwoju Regionalnego. Prowadzę od sierpnia punkt konsultacyjny w Skarżysku.” 
 
Ad.9  
Pan A. Gach – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM 
Przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM w Starachowicach w sprawie oceny 
realizacji uchwał podjętych w okresie drugiego półrocza 2005 przez Radę Miejską w 
Starachowicach. 
W/w sprawozdanie w załączeniu. 
 
 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja chciałem przypomnieć, 
jeżeli Państwo nie wierzycie, można sięgnąć do stenogramu. Chciałem spytać się, czy 
zwracana przeze mnie uwaga, że uchwała jest nieprawidłowa i ocena prawników w Pańskiej 



ocenie. No jak do tego mamy podejść, ponieważ Pańskie służby wprowadziły nas w błąd 
zachęcając do podjęcia uchwały niezgodnej z prawem mając świadomość i informację o tym, 
że takiego typu uchwała nie może być podjęta.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.„Ja mogę tylko odpowiedzieć, że trudno jest z orzeczeniem Kolegium dyskutować, ale 
wcześniej tego typu uchwały nie były uchylane. To może jedyne usprawiedliwienie. W tym 
momencie jest jakby trochę ostrzejsze spojrzenie na charakter – czynsz, przychody gminy, 
czy to idzie przez budżet, czy nie idzie, no my podjęliśmy określone działania, sprawy 
chcemy uregulować, stąd idziemy w sprawę przekazania aportem niesprzedanych mieszkań 
do STBS –u, natomiast w przeszłości podejmowaliśmy tego typu uchwały i one nie były 
uchylane. I tyle mogę w tym momencie na usprawiedliwienie powiedzieć. Decyzje 
Samorządowego Kolegium są w jednym okresie ostrzejsze w drugim mniej ostre, co do 
określonych tematów. W tym momencie zwrócili na to uwagę pewnej nieprawidłowości. My 
o tej nieprawidłowości wiemy. Sprawa jest dość trudna, różnie w Polsce rozstrzygana. Ten 
problem nie ma tylko gmina Starachowice. Ten problem istnieje w wielu miastach, chociażby 
tu dawne województwo piotrkowskie stosuje dzierżawę, co też specjaliści od zarządzania 
zasobami komunalnymi twierdzą jedni, że to jest zgodnie i pożądane, drudzy, że to jest 
niezgodne rozwiązanie. Większość samorządów potworzyło spółki, którym zleciło 
zarządzanie. Dziś wychodzi, że tworzenie spółek w tym celu było niecelowe, no po ostatnim 
orzeczeniu wynika, że te spółki powinny być wyposażone w majątek do prowadzenia tej 
działalności i my właśnie chcemy pójść tą drogą. Myślę, że to, co podjęliśmy na ostatniej 
Radzie, przesunięcie terminu czysto technicznie, tak żeby można było tą operację wykonać w 
pierwszym półroczu 2007r. Natomiast, co do odwoływania się w tym zakresie, myślę, że 
jeszcze zastanowimy się, ale raczej nie będziemy zmierzać do drogi sądowej, spróbujemy w 
jakiś inny sposób sprawę uregulować.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeszcze jest jedna rzecz, która umknęła jakby 
Komisji Rewizyjnej, dlatego, że punkt brzmiał „Rozpatrzenie projektów uchwał podjętych w 
drugiej połowie ubiegłego roku”, ale to się niejako z tym wiąże, jako, że to była uchwała 
podjęta znacznie wcześniej, wygasła uchwała i nie została zrealizowana w sprawie 
przekazania terenu Spółce Manhattan Bis na wybudowanie pawilonu handlowego. Ona 
wygasła i uchwała obowiązywała do końca 2005 roku. Pytam się Pana Prezydenta, dlaczego 
nie została ona zrealizowana i jaki będzie dalszy sposób postępowania, ponieważ jest 
ewidentnie niezrealizowana uchwała Rady Miejskiej. Dziękuję.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.„Odpowiadając na to pytanie chcę przedstawić pewne fakty. Otóż zmiana tej uchwały, 
czy realizacja była niemożliwa z wielu przyczyn. Pierwsza zasadnicza, to sprawa pewnego 
sporu prawnego pomiędzy spółką, która w umowie cywilnej z jedną z sieci ustaliła pewne 
warunki, później rozstrzygano to na drodze sadowej. Okazało się, że ta umowa jest 
niemożliwa do wypowiedzenia. W drugiej instancji w Sądzie Okręgowym w Kielcach zostało 
to potwierdzone i powstał problem zejścia tego operatora z budynków kotłowni, no było to 
niemożliwe. Próbowaliśmy osiągnąć porozumienie z tym operatorem. W tym momencie 
udało się, myślę, takie porozumienie osiągnąć. Trwa już procedura uzyskiwania pozwolenia 
na budowę stacji bazowej dla potrzeb tego operatora i myślę, że w najbliższych tygodniach 
takie pozwolenie się już. Już jest, mam tu informację potwierdzoną przez Wiceprezydenta 
Jarosza, że takie pozwolenie już jest prawomocne, co pozwoli im według deklaracji w okresie 
trzech, czterech miesięcy wybudować stację bazową dla potrzeb tej centrali i wtedy zgodnie z 



deklaracją i spisanym porozumieniem w ZEC –u opuszczą teren kotłowni. W międzyczasie 
dziś będzie uchwalony plan miejscowy tego terenu i zamierzałem i zamierzam przedstawić 
Radzie stosowną uchwałę dotyczącą jakby tamtej niezrealizowanej, ale po uchwaleniu planu, 
uprawomocnieniu się tej decyzji no i rozpoczęcia już procedury inwestycyjnej przez tą 
spółkę, tak żebyśmy już nie mieli żadnych niewiadomych, które po drodze nam się mogą tu 
pojawić. Przewiduję, że taka uchwała powinna pojawić się gdzieś w miesiącu marcu i o ile 
Wysoka Rada potwierdzi kierunek już wcześniej przyjęty, to formalnie wtedy zawrzemy 
nowe terminy, co do przekazania, co do obowiązywania tej uchwały wobec handlowców z 
Manhatanu. Taką informację przedstawiliśmy też handlowcom tu, Prezydent Jarosz podczas 
jednego ze spotkań i taki kierunek będzie tu podjęty.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.„W związku z tym, że nie ma innych pytań stwierdzam, że Rada po wysłuchaniu 
informacji Przewodniczącego, informację tą przyjęła.”  
 
Ad. 10a) 
Pani E. Wiercińska – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu RM 
Przedstawiła sprawozdanie Komisji Finansów i Budżetu RM za II półrocze 2005r. oraz plan 
pracy Komisji na I półrocze 2006r. 
W/w sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Podał pod głosowanie w/w sprawozdanie. 
 
Głosowanie: 23 głosy „za” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte. 
 
Ad.10b) 
Pan J. Perchel – Przewodniczący Komisji Gospodarczej RM 
Przedstawił sprawozdanie Komisji Gospodarczej RM za II półrocze 2005r. oraz plan pracy 
Komisji na I półrocze 2006r. 
W/w sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Ja mam takie pytanie. 
Jestem członkiem Komisji Gospodarczej i wiem, co się tam dzieje, natomiast mam w Pańskiej 
ocenie, niezależnie od tego, co było powiedziane, jaki procent wniosków składanych przez 
Komisję Gospodarczą został zrealizowany tak orientacyjnie, wg Pana zdania. Druga rzecz. 
Usłyszałem, że zostało zrealizowane wystawienie tych tablic, co mówiliśmy o strefie tej 
ochronnej na stawie. Ile tych tablic, Pan widział to, ile tych tablic zostało postawionych i skąd 
Pan zasięgnął tą informację?”. 
 
 
 
Pan J. Perchel 
Cyt.„Panie Grzegorzu. To były wnioski, które są przyjęte do realizacji. Ja nie sprawdzałem, 
czy na dzień dzisiejszy są wszystkie wykonane, natomiast Prezydent zgodził się, że te tablice 
będą postawione i dlatego uznałem, że jest to wniosek przyjęty do realizacji. A jeśli chodzi o 
procentowe wnioski, no to tak oceniam w zależności od, nie wiem, czy to wartościowo czy 



ilościowo, no ale tak w granicach 40 do 60%, bo te do budżetu, które zgłaszamy, no to w 
połowie są w zasadzie realizowane.” 
Pan Sz. Jarosz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt.„Tablice, zgodnie z sugestią Komisji Gospodarczej zostały zamówione, są już w 
Referacie Ochrony Środowiska, tylko ze względu na pogodę trudno jest je zamontować, a 
jeszcze dodatkowo będzie organizowana wzdłuż tam zalewu Pasternik ścieżka dydaktyczna i 
też będą dodatkowe tablice.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Panie Prezydencie, a ile będzie tych tablic, jaki tekst będzie, ponieważ my żeśmy ustalali 
na Komisji Gospodarczej. Gdyby Pan był uprzejmy, albo ktoś z wydziału, powiedzieć, co tam 
jest na tych tablicach.” 
 
Pan Sz. Jarosz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt.„Może w przerwie przyniesiemy jedną z tych tablic” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.„Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania Komisji Gospodarczej. Proszę 
o podniesienie ręki.” 
 
Głosowanie: 23 głosy „za” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte. 
 
Ad.10c) 
Pan A. Krukowicz – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu RM  
Przedstawił sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu za II półrocze 2005r. 
oraz plan pracy Komisji na I półrocze 2006r. 
W/w sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.„Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania Komisji Edukacji. Proszę o 
podniesienie ręki.” 
 
Głosowanie: 23 głosy „za” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte. 
 
Ad.10d) 
Pan A. Gach – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM 
Przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w okresie II półrocza 2005r. oraz plan 
pracy Komisji na 2006r. 
W/w sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.„Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i planu 
pracy. Proszę o podniesienie ręki.” 
 
 
 



 
Głosowanie: 23 głosy „za” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Sprawozdanie i Plan pracy Komisji Rewizyjnej zostały 
jednomyślnie przyjęte. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Przedstawił Plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2006r. 
 
W/w Sprawozdanie w załączeniu. 
 
Ad.11 
Interpelacje na piśmie zgłosili: 
- Pan A. Markowski, 
- Pani K. Kozłowska, 
- Pan I. Gacek, 
- Pan S. Sałata, 
- Pani H. Prokop, 
- Pan J. Perchel, 
- Pan A. Gach, 
- Pani E. Wiercińska, 
- Pani A Czarnecka. 
 
W/w interpelacje w załączeniu. 
 
Pani H. Prokop  
Po raz kolejny zgłosiła interpelację w sprawie budowy wiaty przystankowej położonej przy 
ul. Leśnej vis a vis byłego LOK –u. 
 
Pan G. Walendzik 
Powiedział, że na ulicy 1- go Maja od kilku dni jest uszkodzona wiata przystankowa. 
Cyt.„Załamana jest zupełnie jedna podpora. Ona stoi, tak jak się przyglądałem, nie 
wysiadałem z samochodu, ale parę razy przejeżdżałem. Albo ktoś uderzył, albo ktoś 
specjalnie podciął. Ona się ledwo trzyma. Silniejszy podmuch wiatru czy jakieś działania 
zewnętrzne mogą spowodować, że spadnie to na głowy oczekujących tam dzieci i 
młodzieży.” Dodał, że należy niezwłocznie dokonać naprawy wspomnianej wiaty. 
Zgłosił również sprawę braku oświetlenia dolnej części ul. Radomskiej. Cyt „Pytanie, czy 
awarie, które zawsze mają prawo się zdarzyć muszą trwać tak długo. Ci, którzy tam 
korzystają ze sklepów, właściciele sklepów w dolnej części ulicy Radomskiej mówią, że 
stwarza to niebezpieczeństwo i zagrożenie dla życia tym bardziej, że chodniki są takie jakie 
są, wyglądają w tej chwili. 
Następna rzecz. Pytanie do Pana Prezydenta związane z sytuacją taką, jaką obserwujemy w 
zakresie zimowego odśnieżania ulic. Ono się wiąże z pewnymi planami, które były wcześniej 
zaakceptowane i środkami przyznanymi przez Radę Miejską, czy będzie propozycja 
zwiększenia w związku z taką a nie inną zimą nakładów na zimowe utrzymanie ulic tak, aby 
można było przeprowadzić te prace, które nie były planowane wcześniej związane z 
usuwaniem śniegów, zmarzlin, lodu, itd. co na pewno będzie kosztowało, czy w ogóle może 
w umowach to zostało zawarte, a nie jest realizowane. Mam wniosek o to, aby tak jak było 
wspomniane na komisji, aby końcówkę ul. Bema w ramach środków z nadwyżki czy 
pojawiających się środków z oszczędności wykonać w zakresie nie docelowym, ponieważ 



wiadomo, że jest projektowana cała ulica, ale tymczasowo, ażeby te doły i góry, które tam 
powstały ściąć i wysypać jakąś twardą nasypką, chociaż przez sezon żeby to wytrzymało. 
Sprawa dotycząca nauczycieli. Ja ze zdumieniem muszę powiedzieć, dowiedziałem się, że w 
mieście funkcjonują dwa rodzaje nauczycieli, jedni lepsi, drudzy gorsi. W powiecie dodatki 
motywacyjne i dodatki za wychowawstwo są wyższe, nie tak dużo, ale wyższe niż w mieście, 
niż w szkołach podlegających miastu. Moim zdaniem przy prowadzeniu negocjacji ze 
związkami zawodowymi należało jak gdyby ustalić pewną wspólną linią z powiatem i tutaj 
pozytywny głos w stronę krytykowanego, a nieobecnego powiatu, że jednak powiat trochę te 
podwyżki, dodatki motywacyjne i dodatki za wychowawstwo dał wyższe. Stało się jak się 
stało, ale jest wniosek do Pana Prezydenta, żebyśmy w tej chwili, myślę, że związki 
zawodowe wyrażą na to zgodę, podwyższyli do jednego pułapu te dodatki, rozważyli 
propozycję. Mamy akurat nadwyżkę budżetową, którą dzielimy. Ja nawet mogę wskazać 
środki, które znalazłem w budżecie, które będzie można przeznaczyć na ten cel. 
Jeszcze jest jedna sprawa dotycząca sprawy, która mnie lekko zbulwersowała. Dzisiaj nawet 
słyszeliśmy wypowiedzi niektórych radnych dotyczących jak gdyby publikacji, które 
wpływają źle na wizerunek władz miejskich czy osób zarządzających miastem ze strony 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ja osobiście byłem zbulwersowany, to był chyba 23 
stycznia, gdy jako jedną z pierwszych wiadomości w wiadomościach telewizji programu 
polskiego, pierwszym, przy okazji procesu odbywającego się w Starachowicach podano, że 
Pan Prezes PWiK zignorował po prostu telewizję polską, nie umówił się na spotkanie w celu 
udzielenia pewnych informacji związanych z tymi sprawami, nie przybył. Tutaj niezależnie 
od tego faktu, jest to ustawa o dostępie do informacji publicznej, która obliguje 
zarządzających publicznymi jednostkami do pewnego rodzaju działania. Pozytywnie, mimo 
niektórych moich krytycznych ocen na temat MCRiW, muszę się wypowiedzieć w stosunku 
do Dyrektora tego Centrum, który udzielił takiej informacji, natomiast w Polskę poszła 
wiadomość numer jeden, niezależnie od tego, jak Państwo to oceniacie, że Prezes PWiK 
uchyla się od udzielenia informacji. Ja bym poprosił w takim razie jako Rada, żebyśmy 
dostali, przynajmniej ja, żebym dostał za pośrednictwem Pana Prezydenta informację, jak się 
ma odpowiedź na to pytanie, które zadawała telewizja publiczna. Dziękuję.” 
 
Wnioski na piśmie złożyli: 
- Pan N. Gross, 
- Pan A. Markowski. 
W/w wnioski w załączeniu. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Ogłosił przerwę do godz. 1100 
 
Po przerwie. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Wznowił obrady. 
 
 
Ad.12.1 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006r.  
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 



 
Głosowanie: 20 głosów „za” 
0 głosów „przeciw” 
1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, iż uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr I/2/06 w załączeniu. 
 
Ad.12.2 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 r. 
Dodała, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach RM. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan A. Gach 
Zapytał Panią Skarbnik, z jakich tytułów pochodzi nadwyżka występująca w projekcie 
uchwały. Dodał, iż spodziewa się, że największe wzrosty są z tytułu podatku od 
nieruchomości oraz sprzedaży mienia komunalnego. W związku z tym, czy nie powinno się 
zwiększyć jednak dochodów, jeśli chodzi o przyjęty budżet na 2006r., gdyż w pewnych 
pozycjach on jest dosyć nieoszacowany. Dodał, iż późniejsze zwiększanie tego budżetu 
czasami jest niekorzystne chociażby dla instytucji, które są beneficjentami tego budżetu. 
Podał tu przykład organizacji pozarządowych, które współpracują z gminą Starachowice i 
które też muszą jakiś budżet planować. 
Cyt.„Chciałem się odnieść do zwiększenia wydatków na realizację boisk przy SP nr 13. Czy 
to zwiększa planowaną wartość inwestycji w całości? I kolejne jeszcze pytanie już o 
charakterze technicznym. Kiedyś sobie jak gdyby planowaliśmy, nie wiem czy to było na 
obradach sesji plenarnej, czy na posiedzeniach komisji, że do zmian budżetowych będziemy 
też właściwie, tam jeszcze takie dodatki, które będą tym elementem uzupełniającym w 
zakresie zadań, które się zmieniają lub zwiększają, zmniejszają odpowiednio w 
poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Pani Skarbnik. Wracając może do uchwały przedmiotowej, chciałem zadać parę pytań 
wynikające jak gdyby z pogłębionej analizy w stosunku do tego, co mieliśmy na komisji. 
Taka prośba o wyjaśnienie w paru punktach. Ja może będę czytał z uzasadnienia niektóre 
fragmenty i zadawał pytanie uszczegóławiające. >Prognozuje się, że po rozliczeniu 2005 roku 
stan środków finansowych Miasta Starachowice na 01.01.2006 r. – wyniesie ok. 9.700.000 zł. 
Na w/w kwotę składa się przewidywana nadwyżka budżetowa w wysokości 7.449.424 zł (tj. 
różnica między osiągniętymi dochodami a dokonanymi wydatkami) i środki z rozliczenia z lat 
ubiegłych: 2.250.576 zł.< Zacząłem się zastanawiać, bo zapewne Pani również wie, jak i ja, 
że najlepiej planując budżet planować go w ten sposób, żeby dochody nie były 
przeszacowane, ponieważ nie możemy nigdy wydać pieniędzy powyżej planowanych 
dochodów, w związku z tym, no jak to się stało, że niedoszacowane były te dochody. Pytanie 
jest dotyczące planowania. Czy będzie taka sama sytuacja w tym roku, że tak duża kwota, bo 
mówimy ludziom, że nie ma pieniędzy itd., a w rezultacie okazuje się, że mamy nagle dużą 
kwotę dochodów, których żeśmy nieoszacowali. Czy to jest prawidłowe? Jak tego uniknąć?  
Następna sprawa dotycząca przetwórstwa przemysłowego (dział 150). Mamy informację, że 
ze względu na długi obieg dokumentów spowodowany bardzo szczegółowym sprawdzaniem 
dokumentów poza jednostkami organizacyjnymi gminy zrealizowanie przelewów na złożony 



przez wykonawcę w 2005r. świadectwa jakości okazało się niemożliwe. Nastąpi to w 
bieżącym roku. Ja bym prosił jednak o informację, jakie te płatności złożono w 2005 r., które 
nie potrafiliśmy zrealizować i w jakiej wysokości. No jest tutaj pewne zagrożenie, że gmina 
zaciągnęła zobowiązania, których nie powinna. Z czego to wynika opóźnienie, ponieważ 
gdzieś ktoś inny podobnież miał na to wpływ, ale głównym winowajcą przy dokładniejszej 
analizie może okazać się gmina. Tutaj wspominam o środkach, które można 
wygospodarować. Mam pewną propozycję, ponieważ również w tym rozdziale zostało 
stwierdzone, że w paragrafie 6050, że środki planuje się rozdzielić m.in. na paragraf 6050 
wydatki nieujęte w projekcie budżetu (np. odszkodowania, za opłaty za zamknięcia ulic) 
kwota 116.057 zł Zastanawiam się, czy nie można tych odszkodowań uniknąć, bo zarządcami 
dróg pewnie w pewnej części, szczególnie w tych drogach, gdzie prowadzimy inwestycje jest 
pewnie miasto lub jednostki organizacyjne podległe miastu, więc no może ta kwota nie jest 
potrzebna. Skąd wynika rzeczywiście wyliczenie nawet tak dokładne, że tego typu kwota 
będzie, bo być może tutaj jest pewna rezerwa, którą możemy rozdysponować na inne cele. 
Jeszcze SP nr 13, to boisko. Słuchajcie Państwo, nie jestem przeciwny inwestycjom 
wprowadzanym w szkołach, unowocześnianie ich, ale tu już mamy któryś kolejny raz z tym, 
że pierwotna wartość przedstawiona w projekcie inwestycyjnym różni się od kwoty 
końcowej. Nie wiem, czy to ma być tego typu profilaktyka, że będziemy podawać zaniżone 
przy pewnych inwestycjach dane a potem co pewien czas zwiększać te nakłady, no ktoś tutaj 
jest winny, no po pewnym czasie zaczynam się zastanawiać, kto jest winny. Poprzednio był 
winny projektant, że nie przewidział czegoś. W związku z tym mam pytanie jeszcze 
następujące, bo to nam określi jak gdyby wagę problemu. Opracowana zamienna 
dokumentacja przewiduje zastosowanie na tych obiektach nawierzchni poliuretanowych o 
łącznej powierzchni tam i tak dalej. W związku ze zmianą nawierzchni zwiększył się 
szacowany koszt inwestorski przedsięwzięcia. Ja bym miał propozycję. O ile się zwiększył, 
jaki to stanowi procent w porównaniu do pierwotnego założenia?  
Przedszkola. Rozdział 80104. Wydatki inwestycyjne proponuje się zwiększyć. Rzeczywiście 
wydatek jest jak najbardziej potrzebny, tylko chciałbym również wiedzieć, czy oprócz tego 
przedszkola nr 10 są jeszcze zalecenia PSP w stosunku do innych placówek oświatowych, no 
bo nie należy tak rzucać po jednym, tylko powiedzieć sobie, skala problemu jest taka i taka w 
związku z tym, być może globalnie to należałoby w jakiś sposób rozwiązać. To się również 
wiąże z dużymi środkami na monitoring, na przeprowadzenie audytu energetycznego dla 
innych placówek oświatowych. Jest pytanie, dlaczego wyszczególniamy poszczególne 
placówki, bo być może taniej będzie założenie audytu finansowego dla wszystkich placówek 
szkolnych, bo niech ktoś jeden weźmie, to jest duża skala i będziemy wiedzieć, jakie są 
potrzeby, jakie są nakłady, będziemy mogli sobie zaplanować wydatki inwestycyjne w 
oświacie na najbliższy okres czasu, w jakiej wysokości to zadecydujemy. 
W ochronie zdrowia też mam taką uwagę. Jak najbardziej należy prowadzić badania 
dotyczące wykrywania wad postawy u dzieci i młodzieży, tylko dlaczego to się znajduje przy 
rozdysponowaniu nadwyżki, przy planowaniu. Dlaczego nie zostało ujęte przy planowaniu 
budżetu? A może są jeszcze inne tego typu zadania? Kto to wnioskuje w ogóle tego typu 
badania? Czy są jeszcze inne badania, na które nie mamy pieniędzy i nie jesteśmy w stanie 
zrealizować? Dlaczego wybraliśmy akurat to, bo ja nie wiem, jaka była paleta tych badań, 
które ktoś, nie wiem, kto przedstawił Prezydentowi do zrealizowania? 
I sprawa oczyszczania miast i wsi, znaczy rozdziału dotyczącego oczyszczania miast i wsi 
90003. Tu jest kwota przeznaczone na zatrudnienie bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 
myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z października o zaangażowaniu tych osób do prac 
społecznie użytecznych. Jest to 80 tys. Ile w związku z tą kwotą możemy osób zatrudnić? 
Jaka to jest skala? Jaki jest nasz udział w tym przedsięwzięciu, bo być może można się 
zastanowić, czy to jest dużo, czy mało, a może więcej z nich przesunąć z innych pozycji. 



Jedna taka uwaga, nie wiem, stylistyczna, może ja źle to rozumiem, co jest napisane. Rozdział 
90095 – Pozostała działalność, mniejsza o kwotę z przeznaczeniem na modernizację 
istniejących czterech witaczy. Przepraszam, te witacze, to co to jest?” 
 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Cyt.„Na rogatkach tablice witające w Starachowicach.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Powiem szczerze. Nie znam takiego słowa w języku polskim. Proponowałbym używanie 
określeń takich, jakichś nie budzących różnych, ja nie wiem, kto to używa.” Dodał, że w 
oficjalnych dokumentach powinno się używać polskich określeń. W związku z tym 
zaproponował zastanowić się nad zmianą tego sformułowania. 
 
Pan A. Markowski 
Cyt.„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym się zapytać, ponieważ jest 
rozdysponowana nadwyżka budżetowa z ubiegłego roku i dlaczego mam takie pytanie. Nie 
zostały ujęte pozycje, które były rozpoczęte, w połowie zostały zrealizowane inwestycyjne tj 
droga Nauczycielska, więcej jak połowa została zrobiona, a dalsza część została zaniechana, 
nie wiem, z jakiego powodu. W odpowiedzi dostawałem, że nie było pieniędzy. W tej chwili 
pieniądze są.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący  
Cyt.„Panie Radny Andrzeju, ale to nie dotyczy bezpośrednio tej uchwały.” 
 
Pan A. Markowski 
Cyt.„Niech Pan Przewodniczący będzie uprzejmy posłuchać. I druga pozycja to jest dojazd do 
budynku bloku nr 8 przy ul. Zakładowej. Też w połowie jest zrobiona a w połowie nie i nie 
wiem, czy to jest, dlatego „nie” bo „nie”, czy to już nie będzie realizowane. Dziękuję bardzo.”  
 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Odpowiadając Panu Radnemu A. Gachowi, jeśli chodzi źródła pochodzenia nadwyżki 
budżetowej, powiedziała, że jest ona dosyć istotna i znacząca, ponieważ kwota stanu środków 
na dzień 1 stycznia wynosi ok. 9.700 tys. zł. Dodała, że nie jest to ostateczna kwota, ponieważ 
sposób rozliczenia nadwyżki budżetowej kończy się dopiero pod koniec lutego następnego 
roku, co związanej jest procedurami rozliczania środków, które przekazują urzędy skarbowe 
na rzecz gminy. Te środki, które rzutują na stan nadwyżki finansowej, na zasób środków 
faktycznie wpływają jeszcze w miesiącu styczniu, natomiast urzędy skarbowe rozliczają się 
swoimi sprawozdaniami bodajże do połowy lutego. Nadmieniła, że służby finansowe 
sporządzają sprawozdanie RB PDP o stanie środków za ubiegły rok na ostatni dzień roku 
budżetowego. Data sporządzania tego sprawozdania to jest 28 lutego. Cyt. „W tym roku 
chcemy w miarę szybko te środki podzielić, aby można było uruchomić różnego typu zadania, 
w tym inwestycje, natomiast prawdopodobnie jeszcze być” może w miesiącu marcu czy 
kwietniu mogą być, ale to już będą duże środki rzędu kilkunastu tysięcy do podziału w celu 
uaktualnienia i doprowadzenia do zgodności ze sprawozdawczością za 2005r. I z jakich 
tytułów ta nadwyżka? W części pochodzi ona rzeczywiście z wyższych niż zaplanowano 
zrealizowanych dochodów budżetowych i z takiego, no jeszcze na dzień dzisiejszy 
uproszczonego sprawozdania finansowego bez tych danych ze wszystkich urzędów 
skarbowych na plan 93.526.491 zł, dochodów wykonanie tj. 87.064.328 zł. Widzimy, że jest 
ono niższe, ale z uwagi na to, że nie było realizacji inwestycji farowskiej, tak, że mamy tutaj 
troszeczkę taki niuans, który będzie rzutował na wykonanie budżetu i te środki unijne, które 



miały finansować inwestycję farowską, a przejdą one na 2006 rok. Wyższe niż planowano 
były pozycje przede wszystkim we wpływach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i we 
wpływach podatkowych, w tym również oczywiście z podatku od nieruchomości od osób 
prawnych, w mniejszym zakresie od osób fizycznych. Wyższe było wykonanie wpływów z 
tytułu opłaty skarbowej, wyższe były wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, czyli te pieniądze znaczone, które muszą być przeznaczone na 
realizację GPPA. Tak, że nadwyżka budżetowa składa się z tych wyższych dochodów niż 
zaplanowano, ale również z wydatków, które były planowane na 2005r a nie zostały 
zrealizowane. I tutaj poczesne miejsce zajmuje inwestycja farowska. Te środki własne 
planowane na inwestycje farowską. Chcę przypomnieć, że w budżecie na 2005 r. 
zapewniliśmy udział własny, czyli wpływy własne miasta Starachowice na inwestycję 
farowską w wysokości bodajże 4.500 tys. zł plus środki z GFOŚ. Wydaliśmy niewiele ponad 
200 tys., czyli ponad 4.200 tys. to są środki na inwestycję farowską, które zwrotnie w tej 
uchwale w pierwszej pozycji nawet przeznaczamy na inwestycję farowską. Jest ona 
dwuletnia. Tutaj Państwo są doskonale zorientowani. Jeśli chodzi o sugestię Pana Radnego, o 
że tak powiem, przeanalizowanie zaplanowanych dochodów na 2006 r. pod kątem, czy nie 
zostały one w porównaniu do, że tak powiem, oczekiwań zaplanowane w mniejszej 
wysokości, no myślę, że jak najbardziej możemy tutaj zastanowić się i wrócić do tego tematu 
nawet, żeby to było w miarę szybko w okresie, myślę, że nawet pierwszego kwartału czyli w 
lutym, czy w marcu możemy do tego tematu powrócić tutaj. Będziemy już mieli zamknięte 
sprawozdanie za 2005 r. no i myślę, że te pozycje, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości w 
świetle już wiedzy, jaką posiadamy na temat korzystania z programów pomocowych dla 
przedsiębiorców korzystających z ulg w podatku od nieruchomości, będzie ewentualnie jakieś 
korekty w górę można poczynić. Oczywiście to zadecyduje tutaj Pan Prezydent, a dalej Rada 
Miejska. 
Następne pytanie na temat boiska przy SP 13.Tutaj zwiększamy nakłady o bodajże 180 tys., 
co związane jest z inną procedurą związaną z uzyskiwaniem dofinansowania ze środków 
Ministerstwa Edukacji. Te środki gmina może otrzymać po ogłoszeniu przetargu i po 
zakontraktowaniu całego zadania. Cała wartość inwestycji tutaj po sporządzeniu dodatkowej 
dokumentacji uległa zwiększeniu. Na temat szczegółów, to tutaj Pan inżynier Ambroży 
ewentualnie szczegóły dopowie. O zadaniach, które zmiany w uchwałach prezentowanych na 
sesji Rady Miejskiej powodują w budżecie zadaniowym. No tutaj staramy się w materiale 
opisowym do każdej pozycji odnosić się również nie tylko w układzie dział, rozdział, 
paragraf, ale również w odniesieniu do poszczególnych zadań, które są realizowane przez 
wydziały Urzędu Miejskiego czy też przez jednostki UM. No nie wiem, czy inne byłoby 
jeszcze jakieś dodatkowe oczekiwania np. tutaj na stronie 9 w dziale 600 – Transport i 
łączność opisane wymogi związane z tradycyjnym układem budżetowym, czyli tym 
wymaganym przez sprawozdawczość budżetową i również odniesienie się tego, co jest tutaj 
praktykowane w mieście Starachowice, czyli przyporządkowane do numeru zadania, który 
konkretnie Wydział Gospodarki Komunalnej – remont dróg i ciągów pieszych. Nie wiem, czy 
byłyby jakieś inne oczekiwania. Jeżeli są, to postaramy się im sprostać. Ja uważam, że ten 
wymóg, który był rzeczywiście artykułowany w ubiegłym roku jeszcze, aby oprócz tych 
zmian klasyfikacyjnych przyporządkować te zmiany do poszczególnych zadań, no staramy się 
spełniać.  
I tutaj pytania Pana Radnego G. Walendzika. Środki, jeśli chodzi o płatności farowskie dział 
150 – przetwórstwo przemysłowe i o tym obiegu poza Urzędem Miejskim dokumentów. 
Pierwszą płatność, pierwszy dokument związany z płatnością związaną z tą dokumentacją 
farowską pojawił się w Urzędzie Miejskim bodajże w listopadzie 2005r i dotyczył zaliczki. 
Znaczy to nie była jeszcze faktura związana z robotami, ale zaliczka na przyszłe roboty 
wystawiana, takie świadectwo płatności wystawione przez firmę SKANSKA. Jej obróbka 



trwała, no oczywiście tutaj w służbach merytorycznych w Wydziale Inwestycji, w Wydziale 
Finansowym i została zgodnie z całą procedurą przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, do 
służb Wojewody. Tam powinna być obsługiwana przez kilka dni. Faktycznie była obrabiana 
w cudzysłowie przez dni chyba kilkanaście. Pewne rzeczy były doprecyzowane tutaj 
związane m.in. z nazwą zadania. Po wyjaśnieniach na linii nawet Ministerstwo a służby 
Wojewody i my. Po tych opóźnieniach już związanych z tym, dokumenty na zaliczkę poszły 
do władzy wdrażającej i do chwili obecnej, z tego, co wiem nie dokonany został jeszcze 
przelew na zaliczkę. Płatność została określona w tej zaliczce na środki farowskie. Tutaj chcę 
dodać, żeby Państwo mieli jasność unijne środki farowskie, które finansują tę inwestycję nie 
są przekazywane na konto bankowe UM budżetu miasta, tylko dokumenty, faktury 
przesyłamy poprzez Urząd Wojewódzki do władzy wdrażającej i tam są one zatwierdzane do 
wypłaty bezpośrednio z rachunku w NBP, który prowadzi Ministerstwo Finansów. Tak, że 
my tutaj nie mamy wpływu takiego ostatecznego na terminy płatności.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam Pani Skarbnik. Ja tak dodam tylko. Trzeba uzgodnić zasady i sposób 
wystawiania tych faktur czy innych dokumentów finansowych, bo się okaże, że nie 
zmieścimy się w terminie do listopada, bo my te pieniądze musimy wydać w terminie do 
listopada. Jeżeli nie wydamy, one przepadną.” 
 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Cyt.„Całe procedury są ściśle określone w tzw. książkach o zasadach rozliczeń współpracy i 
wydatkowania środków farowskich. No rzeczywiście, że w tym momencie istnieje wg naszej 
wiedzy na dzień dzisiejszy jakieś niebezpieczeństwo, że możemy z rozliczeniem się z tej 
części farowskiej, nie mówiąc o środkach własnych, tylko z tej części farowskej nie wywiązać 
się szczególnie po tych pierwszych doświadczeniach. Być może, że już przetrzemy te szlaki 
po tych pierwszych płatnościach no i ta współpraca dalej się dobrze będzie układać. Chcę 
powiedzieć, że ta zaliczka to była dosyć duża, bo bodajże w granicach 1 min EURO tam 
dziewięćset kilkadziesiąt tysięcy EURO to jest blisko 4 mln zł. Gdyby było to świadectwo 
płatności zaliczkowe zrealizowane, wówczas to wykonanie budżetu po stronie wydatkowej i 
po stronie dochodowej byłoby istotnie wyższe. 4 mln to już dla naszego budżetu są istotne 
środki. Następne świadectwa płatności i faktury już wystawiamy na finansowanie ze środków 
krajowych, w tym pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, 
jeśli chodzi o płatności ze środków krajowych.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Przepraszam, a czy w umowie to była taka przewidziana zaliczka?” 
 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Cyt.„Tak. To są właśnie specyficzne te kontrakty realizowanego w tym systemie FIDIC, że to 
jest nawet obowiązek, że ma być wystawiana. Pierwsza płatność to jest właśnie płatność 
zaliczkowa, która poprzez kolejne faktury będzie rozliczana i będzie częściowo zmniejszana.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Jeszcze jedno. Jak się będziemy rozliczać, biorąc pod uwagę wahanie się kursu EURO?” 
 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Cyt. „Mamy kurs planistyczny dla środków krajowych, który wynika znowu z umów 
wcześniej podpisanych między nami a władzą wdrażającą. Kurs planistyczny dla środków 
farowskich własnych tutaj zabezpieczonych w budżecie gminy ze środków własnych miasta 



to jest 4,3978 czyli blisko 4,40 i tak mamy zaplanowane, natomiast faktyczny teraz kurs to 
jest 3,80 z wahaniami. Tak, że z tytułu, o ile by to EURO w granicach się takich utrzymało do 
4 zł, mamy oszczędności na ewentualnych różnicach kursowych w tej części krajowej. 
Między innymi, dlatego chcemy już szybciutko uruchomić środki własne, żeby jeszcze na ten 
korzystny kurs euro, można było się posiłkować. Jeśli chodzi o te końcóweczki 2 i 0 środki 
unijne, wydatki nie ujęte w budżecie, projektu np. odszkodowania, opłaty za zamknięcie ulic, 
są to odszkodowania, ale płacone dla osób fizycznych m.in. tutaj w ciągu ulicy Kieleckiej. W 
związku z tym, że ten kanał przebiega przez tereny prywatne, ogródki, które są urządzone w 
zieleń różnego typu, nawet dosyć taką bogatą w związku z powyższym rzeczoznawca 
wycenia straty, jakie spowodują wykopy na tych terenach i dla tych osób fizycznych płacimy, 
czy będziemy płacić odszkodowania. Takowe protokoły powstały już w miesiącu grudniu, 
robi je rzeczoznawca, są one dla tych osób, no nawet dosyć wysokie rzędu nawet 
kilkudziesięciu tysięcy dla jednej osoby i bez, że tak powiem nawet wcześniejszej wypłaty 
tego odszkodowania dla konkretnej osoby ta osoba nie wyraża zgody na wpuszczenie firmy 
do przekopów.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Odnośnie nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 13 poinformował, iż sprawa ta została 
wyjaśniona na komisji. Cyt „kwota zaplanowana to jest 325 tys. w budżecie miasta w 
związku ze zmianą sposobu finansowania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
Sportu, których, tych pieniędzy „gestorem” jest Urząd Marszałkowski powstała taka sytuacja, 
że musimy po pierwsze rozstrzygnąć najpierw przetarg, żeby się móc ubiegać o zwrot tej 
części środków finansowych, te zasady się zmieniły w tym roku i stąd propozycja 
zwiększenia. Natomiast o ile się zwiększyły środki. Do tej pory planowane tam boiska miały 
nawierzchnię asfaltowo – betonową. W związku z tym, że dziś nie możemy liczyć na 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa asfalto–betonu, postanowiliśmy przeprojektować to 
na tworzywo sztuczne i to zwiększyło to przedsięwzięcie do kwoty ok. miliona złoty, w tym 
byłyby wykonane następujące obiekty tj. boisko do koszykówki 26 na 16, boisko 
ogólnosportowe 46 na 24, skocznia do skoków w dal (bieżnia 25 metrów, piaskownica 8/5) 
bieżnia sprinterska o długości 66 metrów szerokości 7,5 metra, ciągi piesze wraz z wejściem 
do szkół, parkingi, dojazdy pożarowe, ogrodzenie terenu, przebudowę kolidujących z 
boiskami odcinków, elektrycznej no i z szatą roślinną. Tak, że to byłoby wyjaśnienie. 
Natomiast co do poprzedniej kwoty to wyjaśni Pan Naczelnik J. Ambroży. Jeszcze chciałbym 
zwrócić uwagę, niesłusznie Państwo myślę, że nie zauważają tutaj sprawy, że to nie dotyczy 
tylko jednej szkoły, to dotyczy w zasadzie w dwóch szkół. A tak naprawdę to dotyczy całego 
kompleksu dziś, bo jest tam i przedszkole i szkoła podstawowa i gimnazjum. Więc jak byśmy 
to wszystko tak podzielili to wcale nie wygląda, to aż tak imponujące i proszę zwrócić uwagę 
na fakt, że właściwie to my budowę tej szkoły kończymy z takim ślamazarnym tempem, są 
zalecenia od lat Sanepidu, różnego rodzaju służb co do ogrodzenia, no ale robienie ogrodzenia 
w momencie gdy jeszcze nie uporządkowaliśmy sprawy boisk byłoby myślę nie celowe i 
musimy to robić w jakiejś kolejności. Stąd proponujemy takie rozwiązanie i prosiłbym 
Państwa Radnych żebyście zwrócili uwagę, że to dotyczy jakby trzech obiektów szkolnych i 
jest to dokończenie inwestycji, którą rozpoczęliśmy jeszcze w tamtym wieku. A co do 
szczegółów wzrostu wypowie się Pan Naczelnik Ambroży.” 
 
 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
Poinformował, iż na wykonanie boisk asfalto–betonowych było zaplanowane  
770 tys. zł. 
 



Pan G. Walendzik 
Zwrócił się z pytaniem, kiedy wykonany został projekt na boiska asfalto– betonowe? 
 
Pan J. Ambroży – naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
Cyt. „Zaprojektowanie boisk w tym wydaniu podstawowym na asfalto–beton miało miejsce 
ponad 2 lata temu. Natomiast przeprojektowanie na nawierzchnie syntetyczne to, co 
warunkuje możliwość uzyskania tej ewentualnej dotacji ze środków MENiS miało miejsce w 
roku ubiegłym, w grudniu uzyskaliśmy dopiero pod koniec roku taką informację. I w 
zakresie, co przedstawił Pan Prezydent z tymi nawierzchniami właśnie syntetycznymi. Całość 
tego przedsięwzięcia to jest 1.236 tys. zł.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja może po kolei odpowiem o tych audytach. Też jak rozmawialiśmy na Komisji 
Gospodarczej, na razie uznaliśmy, żeby przygotować działania audytowi na dwóch szkołach z 
opcją wykończenia tej inwestycji w tym roku i tak planujemy tu przy podziale nadwyżki 
budżetowej. Dwa następne obiekty to jest kolejna szkoła i Urząd Miejski planujemy również 
przygotować dokumentację na razie nie widzieliśmy środków finansowych, żeby 
przygotować to przedsięwzięcie i zgodnie z tym, co sugerowała Komisja Gospodarcza 
rozważymy wykonanie przy kolejnych wolnych środkach audytów przy, żeby zbilansować 
jak byłyby potrzeby, aby wykonać w ramach tego projektu docieplenie wszystkich szkół w 
mieście, być może i przedszkoli tak jak sugerowała to ostatnio Komisja Gospodarcza. 
Niemniej jednak tu zaproponowaliśmy takie jakby rozwiązanie docelowe, że projektowanie, 
wykonanie audytu i wykonanie tego przedsięwzięcia zakładamy tam swój udział 50%, 
zakładamy, że druga część tj. następne 50% to będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taka możliwość powstała od stycznia bieżącego 
roku. Do tej pory Fundusz nie wspomagał tego typu przedsięwzięć, ale aby ubiegać się należy 
dysponować konkretnym wyliczeniem, co do zysków na cieple, na środowisku po wykonaniu 
tego przedsięwzięcia i coś tego będzie zależna skala. My nawiązaliśmy kontakt z kilkoma 
firmami. Pojawiła się taka daleko idąca oferta z pewnym doświadczeniem firmy i po 
dyskusjach uznaliśmy, żeby wskazać te dwie szkoły do jakby celowego rozwiązania, by jedną 
szkołę i obiekt urzędu miejskiego do przygotowanie dokumentacji i to, co było wnioskiem na 
Komisji Gospodarczej myślę, że rozpatrzymy jak pojawią się wolne środki, wykonania takich 
działań audytowych na pozostałych obiektach oświatowych, żeby zbilansować potrzeby w 
tym zakresie i ustalić ścieżkę postępowania. Kolejna sprawa Pan Radny pytał o przedszkola, 
zalecenia Straży. To jest to nieszczęsne, można powiedzieć pod względem projektowym i 
wykonawczym przedszkole, nie mieliśmy szczęścia, co do wyboru wykonawcy. Pojawił się 
również błąd, co prawda, 10 to jest to nowe przedszkole, chodzi tam o ścianę ognioodporną, 
która ma izolować od obiektu szkolnego, co prawda to było wszystko no zgodnie ze sztuką 
budowlaną, zatwierdzone, pozwolenie na budowę uzyskane, okazało się, że przy odbiorze 
przez służby Straży Pożarnej, no w myśl obecnych zaleceń jest to pewna nieprawidłowość, no 
i należy to po prostu poprawić. Wyznaczono nam tam decyzją administracyjną określony 
termin. Tak się dzieje często, że te służby czasami mają dziwne uwagi, chociażby zdarza się, 
ze ta sama osoba opiniuje projekt a potem przy odbiorze ma zdecydowanie inne zdanie, co dla 
mnie czasami jest niezrozumiałe. No, ale myślę, że to być może jest czas przy dyskusjach na 
którejś sesji z tymi służbami, żeby to w jakiś sposób zmienić. Uważam, że to jest sprawą 
konieczną. Trochę szkoda, że dopiero teraz się pojawia, bo tak to, by było, że tak powiem w 
całości w inwestycji, ale takie jest życie. Co do ochrony zdrowia. Pojawiła się tutaj taka oferta 
Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej, aby wykonać takie badania wzorem już poprzednich lat, 
podobne badania wykonywaliśmy. Ona pojawiła się trochę późno, pod kątem już 
przygotowanego projektu, stąd nie rozpatrywaliśmy tej oferty przy budżecie. Uznaliśmy, że 



przeznaczenie kwoty 10 tys. zł z nadwyżki budżetowej będzie celowe. Będzie tam jakaś 
drobna odpłatność rodziców, żeby zwiększyć zainteresowanie. Pojawią się następne oferty 
oczywiście tych badań można przeprowadzać w różnych kierunkach, na pewno mężczyźni w 
odpowiednim wieku są narażeni na określone ryzyka, kobiety myślę, że no w miarę 
pojawiających się tu wolnych środków i ewentualnych propozycji wykonania tego typu badań 
będziemy rozważać propozycje sfinansowania. Na razie pojawiła się pod kątem wad postawy 
u dzieci i młodzieży. Uznałem za zasadne, aby takie badania przeprowadzić. 
Kolejne pytanie Pana Radnego to jest oczyszczanie miasta. Weszła w życie nowa ustawa o 
pracach społeczno-użytecznych, Ja o tym już informowałem na poprzedniej bodajże sesji i do 
końca miesiąca stycznia mamy złożyć, złożymy to jutro prawdopodobnie, zapotrzebowanie 
do Starosty na organizację prac społecznie użytecznych. Zasada jest taka, 80 tys. 
analizowaliśmy, że może to wystarczyć na przepracowanie w cyklu, jaki tamta ustawa 
narzuca, bo ona pozwala tym osobom w tym trybie pracować 10 godzin w tygodniu. My 
mamy tu informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co do osób, które korzystają z 
MOPS-u są stale bezrobotne, jest to grupa ok. 50 – 60 osób i wykonując tu taką analizę, że 
dopłaci Urząd Pracy do tego przedsięwzięcia 60% oni muszą mieć zapłacone nie mniej niż 6 
zł na godzinę, no więc my jako miasto dopłacalibyśmy 2,40 zł więc wystarczyłoby na 
zorganizowanie tych prac do końca roku. Prace te będą w większości pracami porządkowymi 
w parku czy na ulicach. Planujemy zorganizowanie czterech brygad, które się będą 
wzajemnie wymieniały, nie będzie to zatrudnienie w ramach umowy o pracę, te osoby dalej 
będą bezrobotne, dalej będą ubezpieczone ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast 
tu będą mogły dorobić określoną kwotę bodajże tam 240 zł.” 
 
Pan G. Walendzik 
Zwrócił się z pytaniem, czy osoby te zajmą się również sprzątaniem nawierzchni chodników z 
zalegających śniegów? 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Poinformował, że jeżeli brygady zostaną już uruchomione a na chodnikach będzie zalegał 
śnieg to niewykluczone, że to przedsięwzięcie zostanie wzięte pod uwagę. Dodał, iż program 
ten będzie startował pierwszy raz. Wadą tego programu jest to, że osoby te nie będą 
zatrudnione na umowę o pracę. Cyt. „Będziemy, co prawda mieli regres w razie nie 
wywiązania się z zadań poprzez zgłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy i dla nich sankcją 
będzie wykreślenie z rejestru bezrobotnych. Nie wiem czy to nie tak sprytnie ustawodawca 
przydzielił gminie trochę rolę żandarma, który ma pilnować bezrobotnych, ale taki jest zapis. 
Jest to nowy projekt będziemy go próbować wprowadzać skutecznie w życie lub postulować 
o zmiany ustawowe. 
Co do tych „witaczy” posługiwaliśmy się tutaj nazewnictwem takim handlowym 
reklamowym. Tego typu reklamy nam się pojawiają, oferta wykonania „witaczy”. Ta nazwa 
tak funkcjonuje. Ja nie wiem czy ona jest prawidłowa czy możemy ją zmieniać. Na pewno 
chodzi tu o tablice, które witają wszystkich, którzy wjeżdżają w progi naszego miasta i one są 
ustawione od czterech stron i ich stan nie jest zbyt atrakcyjny, zadawalający. Uznaliśmy, że 
należałoby się nad tym zastanowić i je po prostu zmienić, trochę zmodyfikować. 


