
PROTOKÓŁ Nr III/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2006 roku, godzina 900, 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 jest obecnych 21 radnych, czyli jest kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Ad. 2 
Na sekretarz sesji Przewodniczący RM powołał Pana Radnego M. Adamusa. 
 
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. 
Wobec faktu, iż do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag przedstawia się on 
następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.  
4. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 
a) zapytania do wystąpienia. 
5. „Obecna sytuacja na rynku pracy, perspektywy zwalczania bezrobocia ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Starachowice”  
a) wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy 
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2005 r. 
a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 
2005 r., 
b) Informacja Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej z wykonania budżetu Miasta 
Starachowice za 2005 r., 
c) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2006 r. o 
udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice za 2005 r. wraz z opinią z 
wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2005 r. , 
d) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta za 2005 r., 
e) dyskusja, 
f) projekt uchwały we sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice z 
tytułu wykonania budżetu za 2005 r. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Projekty uchwał: 
 
1) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok,  
2) w sprawi: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wchodzącym  



w skład nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej we wsi  
Seredzice, gmina Iłża, woj. Mazowieckie, na rzecz najemców lokali, 
3) w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat  
nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 35,  
oznaczonej nr działek 724 i 3/1 na rzecz tworzonego Niepublicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej „MED.-STAR” Sp. z o.o.,  
4) w sprawie: nieodpłatnego przekazania do Zakładów Energetycznych Okręgu  
Radomsko- Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej,  
 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Komunikaty. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4  
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z czynności wykonawczych za okres od 28  
marca do 23 kwietnia 2006 r. 
W/w informacja w załączeniu. 
Ponadto przedstawił sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 24 marca do 24 
kwietnia 2006 r.  
W/w sprawozdanie w załączeniu. 
 
Od tego momentu w obradach uczestniczyło 22 radnych. 
 
Ad. 4a 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poprosił o składanie zapytań do wystąpienia Pan S. Kwietnia – Prezydenta Miasta. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Prezydencie. Mam pytanie, a w zasadzie prośbę o rozszerzenie tego punktu, który 
w wielkim skrócie Pan przedstawił. Sprawa oceny pracy Komendy Powiatowej Policji. Ja 
rozumiem, że jakąś ocenę Pan tam przedstawił, pytanie, w jaki sposób była ona poprzedzona 
zbieraniem informacji, opinii. Nie wiem, czy któraś komisja, bo gospodarcza, to nie 
zajmowała się, ale pewnie pozagospodarcza się tym zajmowała. Ja powiem rzecz taką. Być 
może powiem to jeszcze w interpelacji. Otóż Proszę Państwa. Z naszego budżetu 
sfinansowaliśmy numer alarmowy 112 między innymi. Miałem taki przypadek, to 
>kamyczek< do oceny tej policji, bo ja nie mówię, że to jest jedyny fakt, natomiast ten 
>kamyczek< do oceny, bo numer alarmowy, to ja rozumiem, że, który współfinansowaliśmy, 
to jest taki, że coś się dzieje, wcale nie wiem, kto tam siedzi pod tym numerem, akurat 
miałem okazję się o tym przekonać, dzwonimy i to jest centrum koordynacyjne, które 
koordynuje czy zagrożenie, które powstaje. Otóż szedłem pasażem przy ul. Staszica o godz. 
17 w piątek. W kolejnym budynku Staszica, to jest pod sklepem ogrodniczym, tam sa takie 
filary, prywatne przychodnie, z drugiego piętra spadł kawałek gzymsu wielkości 40 x 10 cm. 
Jakby na kogoś spadł, by zabił. Był świeży, zresztą spotkałem ludzi, znają mnie, mówią: 
>niech Pan spojrzy, co tutaj się dzieje<. Nawet nikt tego nie ogrodził. Godzina późna, do 
urzędu przecież nie zadzwonię, bo w urzędzie nie ma w tej chwili dyżuru. Dzwonię pod 
numer alarmowy 112. Odzywa się głos >Komenda Powiatowa Policji<. Mówię: > Wie Pan. 
Tutaj jest takie i takie zagrożenie, trzeba by to ogrodzić<, bo popatrzyłem, w ogóle te gzymsy 
się słabo trzymały >może wejść tam do tego mieszkania, sprawdzić, może to spada. Za chwilę 



spadnie następny i kogoś, a tu na wprost wyjścia z przychodni, zaraz kogoś zabije<. Mówi 
>wie Pan< odzywa się funkcjonariusz >czy Pan myśli, że policja to jest od tego <. Znaczy się 
w tym sensie. Ja mówię >Wie Pan, ja nie wiem, czy policja jest od tego. Ja Pana informuję o 
zagrożeniu, jakie jest i Pan podejmie decyzję, kogo Pan ma zawiadomić, czy Pan nie 
zawiadomi<. Koniec, kropka. Przedstawiłem się. Sprawa załatwiona. Więc, ja myślę, że 
ocena nasza, którą powinniśmy dokonywać powinna być poprzedzona jakimś szczegółowym 
zbieraniem, no jak ta policja jest oceniana, nie tylko z punktu widzenia kontaktów między 
samorządem, bo my wiadomo się grzecznie spotykamy, dostajemy odpowiedzi na interpelacje 
inne, tylko w zakresie jej sprawności i odpowiedzialności za to, co się dzieje. I to w takim 
kontekście pytam się właśnie, pytam, jaką ocenę Pan Prezydent wydał?  
Następnie Powiatowa Rada Zatrudnienia. Mam taką prośbę. Jakie trendy są w tej Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia? Czy wskazują na podział środków? Na co one będą przeznaczone? Czy 
będą one większe, niższe, czy są jakieś perspektywy w związku z tym, utworzenia, przede 
wszystkim nam zależy na nowych miejscach pracy. Jak oceniamy, że te środki spowodują, 
jaki będzie efekt podziału tych środków i jak one zostały podzielone? Bo ja nie wiem, jak 
zostały podzielone. Wartało by parę słów o tym powiedzieć.  
I monitoring miasta. Tu również mam prośbę o przybliżenie nam, bo żeby potem tu na sesji 
nie była dyskusja, będziemy dyskutować, że umieszczono tu, a my myśleliśmy, że gdzieś 
indziej. Czy to już jest zadecydowane, czy jeszcze będziemy mieć na to jakiś wpływ? 
Dziękuję”. 
 
Pan A. Gach 
Cyt. „Panie Prezydencie. Ja właściwie też chciałem prosić o doprecyzowanie, czy są jakieś 
propozycje, ustalenia co do miejsc usytuowania tych kamer? Czy wydatkom ze strony miasta 
będą ewentualnie towarzyszyły, nie wiem, czy w tym roku budżetowym, czy w przyszłości, 
jakieś środki ze strony budżetu, którym rządzi się Komenda Policji. Nie wiem, czy to są 
środki pochodzące z budżetu powiatowego, czy też z budżetu centralnego. Wydawałoby się, 
że tego typu przedsięwzięcia powinny mieć, jak gdyby finansowanie z różnych źródeł”.  
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Zacznę od trzeciego pytania Pana Radnego Walendzika i pierwszego Pana Radnego 
Gacha. Otóż sprawa monitoringu. No ja myślę, że współpracujemy z policją, bowiem cała 
baza, gdzie będą te informacje przekazywane, gdzie znajdować się będzie tzw. centrala 
monitory, będzie znajdować się na policji. Policja na razie nie wnioskuje o żadne środki 
finansowe, więc traktujemy to, że to będzie wkład policji, natomiast nie znane są budżety 
policji na tyle, żebym mógł powiedzieć, czy w przyszłym roku jakieś środki będą 
przeznaczane. Natomiast co do miejsc, w których będą propozycje zainstalowania kamer, po 
przejrzeniu tej mapy zagrożeń, jaką przedstawili przedstawiciele komendy, no takie miejsca 
się pokazują, niemniej jednak będziemy chcieli przedstawić to radnym, żebyście Państwo 
mogli się z tym zapoznać i dziś mógłbym powiedzieć, że planuje się umiejscowienie tych 
kamer w rejonie ul. Szlakowisko, tu są spore zagrożenia, w rejonie ulicy Armii Krajowej – 
„Karat”, na wysokości Ronda Solidarności, może trochę niżej, bowiem ta kamera tu gdzieś z 
ronda, z tego skwerku na Szlakowisko mogłaby jednocześnie jakby obserwować teren Armii 
Krajowej w tamtą stronę. Jest również planowany przy ulicy Leśnej, teren skupiska bloków 
spółdzielczych, to byłaby trzecia. Czwarta, rejon ulicy Glinianej, Kopalnianej. Piąta, 
Starachowice Dolne tj. dworzec, przy jakby najlepszym ułożeniu tej kamery, żeby ona mogła 
objąć jak największy obszar, to już będzie kwestia jakby oceny specjalistów w tym zakresie 
możliwości i kolejna, osiedle Południe, rejon skrzyżowania Hauke Bosaka, Jana Pawła, 
Wysockiego. Być może to będzie blok 1 przy Wysockiego, jako jeden z wyższych punktów, 
bo prawdopodobnie tam ta kamera będzie musiała pracować na zasadzie radiowym z uwagi 



na duże oddalenie, ale wydaje się, że jej umiejscowienie właśnie tam na bloku nr 1, wysoko, 
pozwoliłoby, żeby ona obserwowała teren ulicy Wysockiego, Lelewela, Jana Pawła, Hauke 
Bosaka, rejon szkoły, tu z tej strony przynajmniej gimnazjum, hali sportowej. Są to 
oczywiście takie wstępne przymiarki, wynikają one z zagrozeń i zdarzeń, jakie miały miejsce 
na terenie naszego miasta, więc w tych miejscach, które wymieniłem, te zdarzenia się 
kumulują i stąd taka propozycja. Oczywiście, nie jest to jeszcze zamknięta sytuacja i na 
pewno taka gdzieś dyskusja będzie możliwa. Ja zakładam, że przedstawię tą propozycję już 
przygotowując prawie gotową, po rozeznaniu ze specjalistą w zakresie tego typu instalacji, 
Państwu taką konkretną informację”. 
Odnosząc się do poruszonej kwestii Powiatowej Rady Zatrudnienia, powiedział, iż dysponuje 
dość pokaźnym materiałem na temat jej pracy. Wobec faktu, iż w porządku obrad sesji jest 
zagadnienie bezrobocia, zasugerował przeniesienie tego tematu do stosownego punktu. 
Zaproponował ponadto udostępnienie wspomnianego materiału zainteresowanym radnym. 
Cyt. „Jeszcze jedno Panie Przewodniczący. Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji. 
Oczywiście ta ocena była dokonywane nie przeze mnie. Ta ocena była dokonywana przez 
policjantów. To jest takie roczne spotkanie, podczas którego policjanci przedstawiają swoje 
sprawozdania, swoje statystyki w poszczególnych rodzajach przestępstw. Tak było i tym 
razem. Również poszczególne piony Komendy Powiatowej Policji przedstawiają informację, 
co im przeszkadzało w pracy, swoje wnioski do Komendanta Wojewódzkiego. Tak się składa, 
że akurat w obecnym tym ostatnim spotkaniu uczestniczył nowy komendant, więc jemu może 
było trudniej ocenić to, co działo się w roku 2005, no ale na pewno mógł spojrzeć na sprawę 
również tak jakby >świeżym okiem< z uwagi na to, że od niedługiego czasu pełni obowiązki 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ja tam nie wypowiadałem żadnych 
sądów w zakresie oceny policji, stąd nie uznałem za celowe, aby to konsultować, prowadzić 
szeroką ocenę, bo ocenę pracy policji, zależy w jakim środowisku się rozmawia, jest różna. 
Jedni mówią, że jest bardzo dobrze, drudzy mówią, że jest trochę gorzej, trzeci mówią, że jest 
bardzo dobrze, bo bez przerwy na ich ulicy stoi patrol. To jest trudno tak jednym zdaniem 
ocenić. Z oceny, jaką przedstawili funkcjonariusze Komendy wynika, że w pewnych 
rodzajach przestępstw, a te statystyki są niestety nieubłagalne, wynik, że sytuacja się na 
terenie powiatu co do bezpieczeństwa poprawiła. Natomiast co do oceny ludzi pod tym 
kątem, to nie zawsze ta ocena będzie zgodna z oceną, która wynika ze statystyk, że na 
przykład spadła ilość tam wymuszeń rozbójniczych, że spadła liczba kradzieży samochodów, 
że wzrosła tam strasznie krocząco dynamika skuteczności policji w zakresie chwytania 
handlarzy narkotyków. Mogę tylko powiedzieć, że podczas tego spotkania zostały zgłoszone 
również pewne postulaty jakby w zakresie potrzeb policji. Policjanci też dość dobrze 
wypowiadali się o współpracy z naszym samorządem. Doceniają to, że my widzimy ich 
potrzeby, o sprawa monitoringu, sprawa samochodów, natomiast to, co Pan Radny 
wspomniał, incydent z nr 112, poproszę Komendanta o wyjaśnienie. Myślę, że tutaj wspólnie, 
jako samorządy żeśmy ten numer alarmowy niejako kupili, te wszystkie urządzenia, stąd 
poprosimy, jaki jest obieg chociażby w takim przypadku, gdzie obywatel dzwoni z taką 
informacją, jak tu Pan Radny, żeby nam to przedstawili. Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego 
tak akurat ten funkcjonariusz się zachował, czy jaka tam jest droga reagowania w tym 
wypadku, nie mam wiedzy na ten temat, mówię uczciwie, ale przedstawię Panu Radnemu 
taką informację po rozmowie z Komendantem Powiatowym Policji”. 
 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Rozumiem, że sprawą zasadniczą efektywnej pracy policji jest współpraca z 
mieszkańcami. Bez tego nie ma mowy o żadnej efektywności. Nie opowiadajmy sobie, bo te 
wskaźnik wszystkie to można sobie na różny sposób ustawiać. Jeżeli mieszkańcy nie będą 



współpracować i podawać sygnałów o potencjalnych zagrożeniach, niebezpieczeństwach czy 
zdarzeniach, które maja gdzieś miejsce, to policja nie będzie miała, znaczy ona będzie miała 
bardzo dobre wskaźniki, bo zdarzeń nie będzie, ale bezpieczeństwo będzie słabe. Sprawa 
numeru 112, na własnej skórze miałem okazje sprawdzić. Ja myślę, że gdyby był to 
przeciętny obywatel, którego m. in odesłano do spółdzielni, żeby zadzwonił, ja mówię >wie 
Pan, to akurat nie spółdzielnia zarządza, już jak coś, to STBS<, już na marginesie, ale 
odsyłanie o godzinie np. 17, żebym dzwonił gdzieś do spółdzielni, człowiek z samochodu, z 
telefonem komórkowym, ani nie zna numeru, po prostu, to się dzieje, widzi zdarzenie i 
normalnie reakcja mieszkańca powinno być to, że jeżeli wprowadzamy nr 112, on jest 
alarmowy dla wszystkich służb. No nie wiem, to szkolenie na policji też trzeba wprowadzić 
jakieś albo dać im numery, może nie mają numerów, gdzie trzeba zadzwonić pod jakieś, te 
alarmowe tylko to zastępuje 997 dawny. W związku z tym musi być odpowiednia reakcja 
policjanta, zebranie informacji i skierowanie jej do dalszego działania”. Dodał, że przy takiej 
reakcji następnym razem przeciętny obywatel już nie zadzwoni pod numer 112. Stwierdził, iż 
przedstawiona przez niego sprawa wymaga wyjaśnienia.  
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Obiecał wyjaśnić zgłoszoną przez Pana Radnego G. Walendzika kwestię. 
 
Ad. 5a) 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Przedstawił informację nt. „Obecna sytuacja na rynku pracy, perspektyw zwalczania 
bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem miasta Starachowice”. 
W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad. 5b) 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poprosił o zadawanie pytań do wystąpienia. 
 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Mam pytanie do informacji z Powiatowego Urzędu Pracy. W punkcie 2.1 >rozliczenie 
środków finansowych< . Interesuje mnie tu taka sprawa. Według informacji z przyznanych 
środków w kwocie 5.061 tys. w pierwszym kwartale wykorzystaliśmy 4.368.440 zł w ramach 
zaktywizowania 895 osób bezrobotnych. I tu jest w informacji, że w tym analogicznym 
okresie ubiegłego roku wykorzystano 1.917.620 zł, za które to środki zaktywizowano 465 
osób. Interesuje mnie, jakie formy były stosowane, że aż tak duża różnica jest właśnie w tym 
analogicznym okresie w wykorzystaniu tych środków. No bo nawet gdybyśmy chcieli 
policzyć na pół, to i tak więcej niż połowa zostało w ubiegłym roku zaktywizowanych osób, 
no a niestety za mniej niż połowę środków tych, które wykorzystano w tym roku.  
Drugie pytanie mam takie. Szkolenia indywidualne są prowadzone w zawodach bardzo 
różnych. I tu mam pytanie do przedstawiciela Starostwa Powiatowego , jakie szkoły 
zawodowe maja kierunki kształcenia, czy te zawody, które są w tej chwili w szkołach 
zawodowych, one w jakiś sposób odpowiadają potrzebom rynku pracy. Czy to jest w jakiś 
sposób uzgadniane, weryfikowane? Czy te zawody szkoły zawodowe prowadzą, bo skoro 
szkolenia indywidualne są w zawodach takich, a szkoły zawodowe prowadzą, wiemy, jakie 
zawody te, które w tej chwili na rynku pracy nie mają zapotrzebowania, a więc no tak krótko 
mówiąc, szkoła zawodowa, brzydko powiem, produkuje przyszłych bezrobotnych. Cały czas 
dążymy do tego, aby to bezrobocie nam spadało, no i trzeba się cieszyć, bo spada, ale do 
Kazimierskiego Powiatu nam jest jeszcze bardzo daleko, a to byłoby wg mnie, jeszcze jeden 
sposób pomocy dla biura pracy i dla naszego społeczeństwa”. 



 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Powiedział, iż rok 2005 zupełnie inaczej kształtował się pod względem finansów, które były 
w dyspozycji Urzędu, a przede wszystkim pod względem wykorzystania. Przypomniał, że w 
ubiegłym roku na wszystkie formy zwalczania bezrobocia łącznie było ok. 6,5 mln zł. Dodał, 
iż nie ukrywa, że były ogromne perturbacje z wykorzystaniem tej kwoty, stąd też w bieżącym 
roku inaczej została zaplanowana struktura wydatków. Nadmienił, iż te formy, które cieszą 
się największym zainteresowaniem tj. refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy, 
dotacje dla osób bezrobotnych absorbują największy poziom środków. Zapewnił 
jednocześnie, że w tym roku nie powinni zabraknąć środków. Cyt. „Wspomniałem o 
programach >efesowskich<, >50 PLUS<, rezerwa ministra, jesteśmy na etapie pisania 
również dwóch projektów, mianowicie działanie 1-6 >integracja i reintegracja zawodowa 
kobiet<, przymierzamy się do działania 1-5. Na dobrą sprawę jesteśmy w stanie korzystać z 
różnych źródeł finansowych i na bieżąco reagować na sytuację, która na rynku zaistnieje. 
Inny po prostu sposób budowania struktury wydatków, szczególnie w pierwszym kwartale”.  
 
Pan K. Pecelt – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu 
Cyt. „Cieszy mnie bardzo, że padło akurat to pytanie ze strony Pani Radnej Wiercińskiej z 
tego względu, że w naszym środowisku, zwłaszcza w Starachowicach uciera się takie 
powiedzenie bardzo często, że szkoły ponadgimnazjalne produkują bezrobotnych. Chciałbym 
tutaj powiedzieć i skomentować, że to chyba wynika z niewiedzy, jakie kierunki są 
prowadzone w naszych szkołach, dwa, z procedury, jaka jest wymagana przy otwarciu 
jakiegokolwiek nowego kierunku kształcenia, jakie szkoły w ogóle funkcjonują, jak Powiat, 
jako organ prowadzący działa na rzecz tych, którzy skończą szkołę i nie podejmą pracy, co 
dalej, jakie podejmuje działania w kierunku kształcenia na poziomie wyższym, na poziomie 
pomaturalnym itd. Tych pytań mógłbym sam sobie zadawać bardzo wiele i nie spamiętałbym, 
jak to odpowiedzieć, żeby Państwa zadowolić na dzisiejszej sesji. Po drugie cieszy mnie 
bardzo, że po raz pierwszy mogę uczestniczyć na sesji, gdzie omawiany jest temat bezrobocia 
i z tym wiążący się temat absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z racji tego, że akurat 
jestem za tą działkę w powiecie odpowiedzialny, a z drugiej strony, że od niedawna 
przewodniczę Powiatową Radą Zatrudnienia. 
I zacznę kolejno. Proszę Państwa, Powiat prowadzi osiem szkół ponadgimnazjalnych. Na 
temat szkół ogólnokształcących nie będę się wypowiadał, bo wiadoma sprawa, że te szkoły 
kształcą po to, żeby nie podejmować od razu pracy po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej, 
tylko podjąć wyższe studia lub w krótkim cyklu kształcenia zdobyć zawód. To są trzy licea 
ogólnokształcące ze specyficznym przygotowaniem, od niedawna, ponieważ jest to kierunek 
działania Powiatu w sprawie utworzenia formalnie liceum z klasami integracyjnymi dla 
niepełnosprawnych z racji tego, że to jest mała szkoła i taka młodzież w takiej szkole lepiej 
się czuje i ta integracja spełnia swoje zadanie. Od nowego roku to będzie już z nazwą liceum 
ogólnokształcące z klasami integracyjnymi.  
Temat główny szkoły zawodowe. Tak to się mówi. To są zespoły szkół zawodowych nr 1, nr 
2, nr 3. Został ten temat uporządkowany jednoznacznie zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 to Technikum nr 1, głównie nacechowane na kierunki 
ekonomiczne, gastronomiczne, agroturystyka itd., Zespół Szkół Zawodowych nr 2 to 
Technikum nr 2, główne kierunki mechaniczne, informatyczne i nowy kierunek w kształceniu 
w zawodzie poligrafa związany z rozwijającą się firmą na terenie Starachowic. I tutaj przy tej 
okazji chciałbym dwa słowa powiedzieć. Przy wsparciu Pana Prezydenta, co sobie pozwolę w 
tej chwili podziękować za kontakt, który poprzez głowę miasta został nawiązany, nasz z firmą 
nową Donneley R.R., która wystąpiła do nas z potrzebą nawiązania kontaktów z bezpośrednią 
szkołą, która ten kierunek kształcenia prowadzi, a mianowicie chodzi o to, aby dla 



absolwentów szkół technicznych o kierunkach mechanicznych tam właśnie znaleźć miejsca 
pracy, nawet nie bezpośrednio związane z tym kierunkiem i z potrzebą miejsca pracy, bo w 
krótkim cyklu kształcenia ustawicznego można przygotować przyszłego pracownika do 
wykonywania określonych czynności w tym zakładzie pracy. Odbyły się takie spotkania i z 
dyrekcją tego zakładu jak również z młodzieżą ZSZ nr 2 i ZSL. Chodzi o taką kwestię, że 
zakład ten zapromował się w jaki sposób będą mogli pracować, w jaki sposób będą się 
wywiązywać w stosunku do przyszłych pracowników w sferze socjalnej itd. Następnie 
wstępne uzgodnienia są, że w tym roku już po tej pierwszej turze zatrudnienia około 50-ciu, 
jeszcze ponad 50 osób może naszych absolwentów prace w tym zakładzie znaleźć. I taka 
forma jest stosowana. Jest to jeden temat wiążący się z tym pytaniem, co Pani Radna zadała. 
Proszę Państwa. Obowiązkiem organu prowadzącego przy otwieraniu nowego kierunku 
kształcenia jest to, żeby uzgodnić z nadzorem pedagogicznym kierunek kształcenia czyli 
kuratorium, tu chodzi o spełnienie warunków formalnych w sensie kadry, w sensie warunków 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, dalej z Powiatowym Urzędem Pracy, który powinien 
mieć orientację, czy w danym kierunku w przyszłości i w chwili obecnie jest 
zapotrzebowanie, opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia i bezpośrednie kontakty z zakładami 
produkcji. I tak to jest. Stąd główny nacisk na kształcenie takie zawodowe już potrzebne w 
pierwszym rzucie do pracy, jest to działanie ZSZ nr 3. Jest to typowa szkoła zawodowa z 
możliwością dążności kształcenia od zeszłego roku poprzez utworzenie po liceum 
ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej dla tych, którzy chcieliby 
się kształcić dalej i zdobywać możliwości zdania matury i nawet kierunków kształcenia, bo 
różnie w życiu bywa”.  
Dodał, iż Powiat stara się również zabezpieczyć w mieście kształcenie na poziomie wyższym 
poprzez podjęcie współpracy z Wyższa Szkołą Informatyki i Finansów w Kielcach. Od 
zeszłego roku zostały nieodpłatnie udostępnione pomieszczenia dla pierwszego rocznika w/w 
szkoły w II LO. Cyt. „W zeszłym roku podjęło studnia osiemdziesięciu naszych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych na toku studiów zaocznych a w tym roku już ma być kierunek 
studiów dziennych i również nabór będzie prowadzony. Dalsze czynności wspierania z naszej 
strony są w kierunku utworzenia kolegiów, które w najbliższym czasie będą miały również 
uprawnienia akademickie, bo taki kierunek jest promowany w tej chwili przez aktualne 
Ministerstwo Edukacji. Tak że Proszę Państwa do naszych szkół w sumie chodzi około 4.800 
uczniów i z tych uczniów około, powiedzmy, 30 % podejmuje studia. Jeżeli chodzi o 
zawodowe szkoły, to jak powiedziałem, kierunki są dobierane. Na pewno część kierunków 
jest prowadzona tych, które dużo wcześniej zostały utworzone, ale w tym roku Proszę 
Państwa preferowany przez urząd pracy to sa kierunki typu budowlanego, kierunki 
kształcenia w zawodzie obrabiarek numerycznych i tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo 
mocno stawiamy na rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego, bo taka jest potrzeba, które 
prowadzi kształcenie ustawiczne w krótkich kursach zawodowych na zasadzie, jeżeli Państwo 
słyszeliście, tzw. system modułowego kształcenia „tor 9” od kilku lat w Starachowicach jest 
realizowany, polegający na doborze wiedzy pod potrzeby zakładu pracy w danym momencie, 
jeżeli pracodawca lub przedsiębiorca przychodzi i potrzebuje w wąskim zakresie 
przygotowanego do swojej pracy w swoim zakładzie pracownika, jednym dosłownie 
kliknięciem wiedza jest podana do zrealizowania i program jest opracowany. Do tego mamy 
przygotowanych fachowców. Centrum Kształcenia tutaj bardzo mocno stoi w tej sferze. 
Proszę Państwa. Jeżeli chodzi o Centrum Kształcenia Praktycznego, jak Państwo wiecie, od 
niedawna, od września przyjęliśmy od Urzędu Marszałkowskiego cały kompleks obiektów na 
ul. Radomskiej. To wielka sprawa dla nas, bo z tym się również wiązało przejęcie, jako organ 
prowadzący, policealnej szkoły medycznej i teraz od września ta szkoła już jest naszą szkołą 
prowadzona przez Powiat z kierunkiem protetyki i nowym kierunkiem, który był 
konsultowany i potrzeby są takie, jest to masażysta i rehabilitant. Wiemy, że kwestia 



rehabilitacji, oczekiwania na odbycie rehabilitacji jest bardzo długa, bo cztery i więcej 
miesięcy, w związku z tym uznaliśmy, że taki kierunek będzie bardzo potrzebny i otwieramy 
od tego roku w tej policealnej szkole medycznej, która od września staje się również jedną ze 
szkół ZSZ nr 1, bo nie jako autonomiczna szkoła, tylko nasza szkoła w strukturze ZSZ nr 1 i 
przy kompleksie, jak Państwo wiecie, przejęliśmy internat. Internat już funkcjonuje i na bazie 
internatu, przy współpracy z zagranicą, ze Związkiem International Bund, który osobiście 
miałem możliwość odwiedzić w Niemczech. Przyjęliśmy dobre doświadczenia stamtąd. 
Młodzież, która nie podejmie pracy i nie podejmie studiów będzie mogła wyjeżdżać do 
Niemiec na krótki cykl trzymiesięcznych szkoleń, gdzie będzie zdobywać język i wiedze 
potrzebną do wykonywania zawodów rzemieślniczych typu: kwiaciarka, czy ewentualnie 
fryzjerstwo, gastronomicznej i hotelarstwo. Potem wraca z powrotem do Starachowic i na 
bazie tego internatu, jedno piętro doposażamy w ramach również programu ministerialnego w 
hotel prowadzony przez młodzież, czyli młodzież będzie zdobywać i praktykę pod okiem 
fachowca, pedagoga”. Stwierdził, iż informacja, którą przedstawił świadczy o tym, iż 
nieprawdziwa jest teza, że szkoły ponadgimnazjalne produkują bezrobotnych.  
 
Pani A. Czarnecka 
Zadała szereg pytań Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy tj. jaka jest sytuacja 
zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, czy zakłady pracy chronionej zgłaszają 
zapotrzebowanie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, czy PUP współpracuje ze 
wspomnianymi zakładami, jaka jest liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych, czy PUP z Europejskiego Funduszu Społecznego może pomagać 
pracodawcom i czy pomaga, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i w jakich kierunkach 
to jest wykorzystywane oraz jaką kwotę otrzymują pracodawcy, którzy zatrudniaj osoby 
niepełnosprawne lub tworzą miejsca pracy na osobę niepełnosprawną ze znacznym, 
umiarkowanym i lekkim stopniem upośledzenia.  
 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Odpowiedział, iż obecnie w Powiecie jest zarejestrowanych 254 osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności. Wyjaśnił, iż generalnie kwotami przyznawanymi na tworzenie 
stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej zajmuje się Starostwo Powiatowe, natomiast PUP 
jedynie zajmuje się rejestracją i ewidencją osób pozostających bez pracy. Cyt. „Bezpośrednim 
kontaktem z lokalnymi pracodawcami, myślę tutaj szczególnie o zakładach pracy chronionej, 
praktycznie co roku i to jest początkowa faza roku, organizujemy spotkanie informacyjne, 
którym to przedstawiamy ogólną informację na temat zasobów osób zarejestrowanych, 
Pracodawcy chętnie na nie przybywają. Jest to takie edukacyjne spotkanie, które już się 
wtopiło w koloryt naszego rynku, natomiast co do ofert pracy. Nie jest to budująca statystyka 
i tak rzecz praktycznie ujmując 2, 3 oferty na tydzień, to jest proza życia. Tych ofert jest 
stosunkowo niewiele. Są to oferty monotematyczne, trafiające do określonej grupy osób, bo o 
określonych schorzeniach i na dobrą sprawę większość tych, którzy przebywają w naszych 
rejestrach na specjalny odzew ze strony lokalnych przedsiębiorców liczyć nie mogą. Jest 
niewiele tych ofert”. Poinformował, iż praktycznie są dwa zakłady pracy składające oferty dla 
osób niepełnosprawnych do PUP tj. zakład zębiecki produkujący stolarkę okienną, firma Pana 
Szymkowiaka i Pana Szumielewicza z Wąchocka. 
 
Pani A. Czarnecka 
Powiedziała, iż wie, że Europejski Fundusz Społeczny 1-4 program tworzy bardzo wiele 
możliwości dla pracodawców zatrudniających osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. W związku z tym zapytała, czy przez PUP będą podejmowane zachęty 
dla pracodawców. 



 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Stwierdził, że program 1-4, jest to program zaliczany do sektorowego programu operacyjnego 
„rozwój zasobów ludzkich”. Dodał, iż przystąpienie do niego jest kwestia do rozważenia. Cyt. 
„Napisać program nie jest dla nas wielką sztuką, pozyskać środki, myślę, że to też jest rzecz 
dostępna, natomiast kwestia wykorzystania. I tu kryje się pewnego rodzaju znak zapytania. 
Ale mogę zadeklarować w tym miejscu, że podejmiemy próbę rozeznania potrzeb 
pracodawców. Jeżeli byłaby po ich stronie wola skonstruowania, stworzenia nawet skromnej 
liczby ofert pracy, podejmiemy wyzwanie i będziemy absorbować o środki 1-4”. 
 
Pan J. Perchel 
Poinformował, że dzisiejszy temat sesji był również omawiany na posiedzeniu Komisji 
Gospodarczej. Na podstawnie doświadczeń własnych oraz informacji zawartych w 
materiałach stwierdził, że PUP w Starachowicach działa wielotorowo w różnych kierunkach, 
aby zmniejszyć bezrobocie. Odnosząc się do tabeli nr 3, gdzie uwidoczniony jest podział 
środków na zadania, zapytał, czy można te środki przesuwać na zadania, które cieszą się 
większym powodzeniem. Nadmienił, iż każda firma, która zatrudnia powyżej 25 osób, musi 
odprowadzać składki na PFRON, z tego względu, że nie zatrudnia osób niepełnosprawnych. 
Cyt. „Taka sytuacja jest również w mojej firmie, z tym że firma budowlana to są wymagania 
bardzo duże, praca na wysokości, to tutaj nie za bardzo możemy, natomiast w innych firmach, 
myślę, że takich które więcej zatrudniają niż 25 osób, być może by takie miejsca pracy się 
znalazły, bo wtedy za każda osobę, tam jest taki wzór, że się obniża tą wpłatę na PFRON, a 
dodatkowo jeszcze, jeżeli są szanse z takiego funduszu europejskiego dofinansować te 
miejsca pracy, to myślę, że tu dałoby się coś w tym kierunku zrobić”. Wyraził nadzieję, że 
może jakaś rezolucja Starosty, Prezydenta czy ewentualnie Rady by pomogła, żeby otrzymać 
jeszcze więcej środków na walkę z bezrobociem. 
 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Cyt. „Struktura wydatków odnośnie tzw. decyzji algorytmowej jest mocno elastyczna. 
Możemy dokonywać zmian, środki, które otrzymaliśmy decyzją Ministerstwa nie były, 
nazwijmy, środkami znaczonymi na poszczególne formy, natomiast ta struktura, która 
Państwo widzicie nr 3 jest to struktura wypracowana przez nasz Urząd, zaopiniowana przez 
Powiatową Radę Zatrudnienia i na dobrą sprawę, jeżeli byłaby potrzeba dokonania 
jakichkolwiek przesunięć w trakcie roku, możemy to zrobić, natomiast chcę jeszcze dwa 
zdania uzupełnienia. Otóż te kolejne projekty, które tworzymy, przypomnę 1-2, 1-3, rezerwa 
Ministra, praktycznie one są bez mała pewne, w przypadku EFS możemy powiedzieć, że jutro 
przyjadę z gotową decyzją do Starachowic. One akurat przewidują trochę inną strukturę 
wydatków. Proszę zwrócić uwagę, iż decyzja algorytmowa i te formy, które cieszą się na ten 
moment największym zainteresowaniem, myślę o dotacjach na nowe miejsca pracy, myślę o 
refundacjach na wyposażenie bądź doposażenie stanowiska, tam gros środków w tych 
programach przeznaczone jest właśnie na te formuły, szczególnie 850 tys. zł, które chcemy 
>uszczknąć< z rezerwy Ministra”. Dodał, iż PUP będzie wdzięczny za każdy głos poparcia, 
za każde stanowisko, które mogą spowodować zwiększenie puli środków na walkę z 
bezrobociem. 
 
Pan G. Walendzik 
Powiedział, iż z przedstawionych statystyk wynika, że 4 tys. ludzi jest bez prawa do zasiłku. 
W związku z tym zapytał, czy PUP się nimi interesuje, z czego żyją te osoby. Cyt. „Czy 
Państwo w tym zakresie macie cos do czynienia z tymi ludźmi? Jak nie macie, to powiedzcie, 
co się z nimi dzieje, no bo ja rozumiem, że pewna sfera, bo ona się również wiąże z tym, czy 



wiecie, bo to pytanie padło również na komisji. Jaka grupa tych osób jest rzeczywiście 
bezrobotna, jaka wyjechała gdzieś, jaka pracuje >na czarno<, powiedzmy? Czy macie, po 
prostu, świadomość tego? Czy są te analizy robione, żebyśmy wiedzieli, jakie są rzeczywiste 
potrzeby w zakresie pomocy 4 tys. osób, bo to jest niebagatelna liczba?  
Następnie sprawa podziału tych środków. Na Powiatowej Radzie Zatrudnienia, może tutaj 
dokończymy, władnym, który dzieli te środki, uznał ten podział za najlepszy jest Powiatowa 
Rada Zatrudnienia. Stąd było moje wcześniejsze pytanie do Pana Prezydenta odnośnie 
zatwierdzenia tych 5 mln środków. Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniowała to i zgodziła się 
z tym, z taką formą podziału, tak że myślę, że mamy swoich przedstawicieli, Pan Prezydent 
jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, radni są niektórzy. Trzeba byłoby się 
zastanowić przy tym podziale w sposób następujący. Ja oczywiście nie będę go podważał, no 
bo pewnie Państwo podejmując decyzję mieliście ku temu jakieś powody czy uzasadnienie. 
Pozytywnym faktem jest zwiększenie tej kwoty o około 10 % w stosunku do kwoty 
ubiegłorocznej tak prawdopodobnie, czyli jest to pozytywny trend, natomiast pytanie jest 
takie. Czy rzeczywiście podział powinien następować w ten sposób i czy być może w tym 
podziale wykorzystanie tych środków powinno być takie a nie inne? Ja myślę, że staże, 
patrząc na tą największą liczbę tych staży, nie wiem jak to wygląda, jak Państwo planujecie z 
tymi stażami, ponieważ tu czytając nawet w sprawozdaniu pewne fragmentaryczne 
informacje, wynikało z nich, że duża część osób młodych, ja rozumiem absolwentów, jest 
zatrudniana w instytucjach samorządowych, gdzie z natury rzeczy to zatrudnienie jest jak 
gdyby forma praktyki do ewentualnego zawodu, natomiast w rzeczywistości nie mają one 
szans, powiedzmy sobie szczerze, na zatrudnienie w administracji samorządowej. Ileż 
administracja samorządowa może zatrudnić, a intencja stażu powinno być przygotowanie do 
wykonywania zawodu, dlatego wydaje mi się, że większy nacisk należy położyć na 
zatrudnianie na stażach czy spowodować zatrudnienie na stażach w firmach produkcyjnych, 
firmach handlowych czy w firmach, które działają na rynku i dają przygotowanie do 
funkcjonowania na rynku”. Dodał, iż należy zadać sobie pytanie, czy nie istnieje tu 
niebezpieczeństwo, że trochę zmieniany jest charakter tego stażu nie na przygotowanie 
zawodowe a na pewnego rodzaju zasiłek socjalny dla młodych osób przez określony okres 
czasu.  
Jeśli chodzi o projekty do EFS poprosił o przybliżenie, na czym będzie polegał ten program, 
jakie umiejętności, możliwości będą się otwierały przed ludźmi, którzy będą uczestniczyć w 
tym programie. Poruszył również problem ludzi po pięćdziesiątym roku życia, którzy 
praktycznie nie mają szans na zatrudnienie. Dodał, że stworzenie mechanizmu 
umożliwiającego tym ludziom dopracowanie do wieku emerytalnego jest bardzo ważną 
rzeczą. Cyt. „Jest przecież taka ustawa o spółdzielniach socjalnych. Pytanie, czy ktoś ze 
współpracujących samorządów w tym zakresie, bo to jest specjalnie ustawa pod tą grupę 
wiekową, czy pod osoby z tej grupy wiekowej utworzona, czy o tym myślicie, bo program 
jest dobry „50 PLUS”, natomiast sześćdziesiąt osób jest, dziesięć więcej niż te pięćdziesiąt 
plus, ale za mało jak na oczekiwania. Pytanie, jaki to jest w ogóle procent tej populacji? Czy 
macie to zidentyfikowane te 60 osób, bo być może rzeczywiście nie ma potrzeby. Może ja się 
mylę i te moje wrażenia są subiektywne. Macie Państwo dane”. 
Odnośnie prac społecznie użytecznych, powiedział, ekipa pracująca na terenie miasta została 
powołana pod koniec marca br. Cyt. „Najgorsze jest to, że odnosimy wrażenie, nie wiem 
czyją to jest winą, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za pewnego rodzaju selekcję osób, 
bo tak pytanie, jest na pewno, o czym mówiliśmy w tej grupie 4 tys. osób trzeba wziąć te, 
które potrzebują pracy ze względu na niskie kwalifikacje, umiejętności, czasami 
nieprzystosowanie, nie potrafię sobie znaleźć, ale jest też pewna grupa patologiczna, którą też 
trzeba wyselekcjonować i objąć innymi formami działania, a ja się obawiam, że patrząc na 
skonstruowanie tej grupy do prac społeczno-użytecznych mamy tutaj do czynienia z niezbyt 



właściwym doborem. Są osoby, które na pewno poszukują pracy, ale nie może być tak, że do 
takiej grupy, która się tworzy długo, z mozołem przez prawie 3 miesiące, wprowadza się 
osoby na 58, takie dane wyciągnęliśmy, już 10 osób zrezygnowało po trzech tygodniach. No 
to pytam się, zrezygnowano z nich ze względu na sposób podejścia do pracy, no to pytam się, 
w jaki sposób skonstruowano tą grupę. Dlaczego tam trafiły te osoby, które nie chcą 
pracować, które nie doceniają. Czyżby brakowało wśród tych pozbawionych zasiłku 4 tys. 
ludzi, którzy chcą pracować. Myślę, że nie. Dokonano niewłaściwej kwalifikacji i selekcji. 
Obejmuje się opieką nie tych, co trzeba, więc co Pan na to, bo to Urząd Pracy finansuje. 
No i wreszcie sprawa, którą poruszała Pani Radna Wiercińska dotycząca kształcenia 
bezrobotnych przez szkoły zawodowe. No ja mimo usilnego, długiego tłumaczenia przez 
Członka Zarządu Pana Peceta, że tutaj jest wszystko ok. mam odmienne zdanie, że nie jest 
ok., bo jak rozmawialiśmy z przedstawicielem Biura Pracy, to wiemy, jakie zawody cieszą się 
największą popularnością i gdzie przyjmuje się każdego z otwartymi rękami. Więc mamy 
spawaczy, 16 sztuk przyjęte i okazuje się, że w tych, czy nawet Starachowicach, czy w innych 
firmach może nie tak znowu daleko od Starachowic dające możliwość funkcjonowania, te 
osoby przyjmuje się, praktycznie rzecz biorąc bez ograniczeń. Następnie szereg innych 
zawodów wymienianych. Padło pytanie, dlaczego tego typu umiejętności nie uczy się w tych 
szkołach dając im jednocześnie gwarancję znalezienia pracy, tylko no są jakby inne zawody, 
czego efektem są statystyki, bo jak się popatrzy na statystyki, które Państwo nam 
przedstawiliście, to z nich jasno wynika, że bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat jest 889. 
No skąd oni się wzięli? Nie spadli z księżyca, tylko wyszli ze szkoły po prostu. Po prostu 
skończyli szkołę i nie mogą znaleźć pracy. W związku z tym nie mają odpowiednich 
kwalifikacji. Kwalifikacje rozmijają się z tymi, jakie są poszukiwane na rynku. Ja bym do 
tego jeszcze dodał drugą grupę od 25 do 34 lat, no bo ta grupa jest jakby następstwem, jest 
1400 osób, czyli 2200 osób jest efektem jak gdyby niewłaściwego kształcenia w szkołach 
zawodowych czy ponadgimnazjalnych”. W związku z tym zapytał, dlaczego deficytowe 
zawody nie są wprowadzane do programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych na 
terenie miasta. 
Cyt. „No jeszcze jedna rzecz, która usłyszałem. Pan Pecet powiedział o Wyższej Szkole 
Informatyki w Kielcach, która podobnież jest w Starachowicach. Dlatego ja mam takie 
pytanie, ponieważ obowiązuje ustawa o szkolnictwie wyższym, czy z punktu widzenia 
rygorów, które zostały wprowadzone w celu utrzymania odpowiedniego poziomu nauczania i 
kwalifikacji dla osób, które kończą szkoły wyższe, czy tego typu działanie jest legalne, bo tak 
pobieżnie mi się wydaje, że nie do końca, czy jest legalne i czy zostały spełnione wszystkie 
warunki, które stawia Ministerstwo Edukacji w tym zakresie? Dziękuję”. 
 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Powiedział, iż udzieli odpowiedzi na postawione pytania, a jeżeli coś okaże się warte 
uzupełnienia, to zrobi to na piśmie.  
Jeśli chodzi o prace społecznie użyteczne, to wyjaśnił, że adresatem tych prac może być 
osoba nie posiadająca prawa do zasiłku i jednocześnie korzystająca z miejskiego bądź 
gminnego ośrodka pomocy społecznej. PUP finansuje częściowo zatrudnienie tych osób, 
które jest w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a wynagrodzenie wynosi 6 zł na godzinę i z 
tego urząd może zrefundować do 60 %. Cyt. „Na początku całej akcji wytworzyła się aura 
dość taka niekorzystna, mianowicie krążyła opinia podjąć pracę na miesiąc za 240 zł. 
>Pachniało< to trochę wyzyskiem, natomiast ja od samego początku próbowałem przekonać 
Pana Prezydenta, skutecznie jak się okazało, Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, Panów 
Wójtów, że nie jest to 240 zł na miesiąc, tylko to jest za 40 godzin w miesiącu. Jest to 6 zł na 
godzinę, czyli na dobra sprawę wielu lokalnych pracodawców fachowcowi płaci stawkę 
porównywalna do tych 6 zł. Wiem, że sama akcja naboru finalnego do tej 60-cio osobowej 



grupy, wcale nie była taka łatwa, prosta i przyjemna, co też pokazuje, jakie jest 
zainteresowanie tą pracą za 240 zł. Pragnę również w tym momencie powiedzieć, że już 
takiego ostatecznego naboru nie dokonuje Urząd Pracy. Jest cała forma kontaktu między nami 
a samorządem, złożenie wniosków do 31 stycznia, co Pan Prezydent uczynił, następnie w 
kontrakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wyłaniamy osoby, które mogą 
skorzystać z tej formy, natomiast tak, jak to w przypadku każdego innego zatrudnienia 
decyzja o zatrudnieniu pana X bądź pana Y należy do pracodawcy. W żadnej mierze Urząd 
Pracy nie jest w tym momencie decydentem, kto podejmuje zatrudnienie. My wskazujemy 
pewną grupę osób”. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam. Kto jest pracodawcą?”  
 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Cyt. „Pracodawcą, jeżeli można nazwać pracodawcą, bo to jest taki stosunek quasi 
zatrudnieniowy, nie jest to nawiązanie stosunku pracy, jest to świadczenie zatrudnienia, pracy 
na rzecz gminy, ale jest samorząd”. 
Jeśli chodzi o zatrudnienie osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, stwierdził, iż zdaje sobie 
sprawę, że opracowany dla 60-ciu osób projekt w zderzeniu z grupą 800 osób, która mogłaby 
być objęta tymi działaniami, wydaje się być działaniem nikłym. Odwołując się do 
doświadczeń roku ubiegłego, poinformował, iż praktycznie żaden przedsiębiorca prywatny, 
pomimo wielu bonusów, jakie były w ramach projektu, nie był zainteresowany zatrudnieniem 
osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Wyjaśnił, że chodziło tu o zachęty finansowe. PUP 
proponował organizację prac interwencyjnych na okres 24 miesięcy. Formuła ta była 
połączona z dotacją na wyposażenie bądź doposażenie stanowiska pracy. Zainteresowanie 
było jedynie ze strony MOPS w Starachowicach oraz gminnych ośrodków pomocy 
społecznej. Stwierdził, iż te 60 osób to jest taka realna grupa, na którą można pozyskać 
środki. 
Odnośnie pytania dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego, wyjaśnił, iż program 1-
2 „Udany start w dorosłość” adresowany jest do osób poniżej 25 roku życia. Cyt. 
„Postawiliśmy na staże dla 292 osób, prace interwencyjne tylko dla 36 osób. Dlaczego tak 
niewielka liczba zorganizowanych staży, czy staży planowanych do zorganizowania? Otóż 
ustawa o pomocy publicznej, a następnie rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy jeszcze, 
zdecydowanie zawęziło krąg zainteresowanych pracami interwencyjnymi. Otóż efektywność, 
którą pracodawcy musieli pokazać w ramach podpisanych umów, a w przypadku firm 
zaliczanych do sektora małej i średniej przedsiębiorczości było to min 24 miesiące, skutecznie 
>wystraszył< naszych partnerów. Rynek związany z sektorem budownictwa zdecydowanie 
zrezygnował z prac interwencyjnych, stąd też, jak słusznie Pan zauważył, odnoszą się 
praktycznie prace interwencyjne tylko i wyłącznie do sektora samorządowego. Tu jeszcze 
efektywność w grę nie wchodzi, stąd taki a nie inny podział środków w tym zakresie. Dla 100 
osób zamierzamy zorganizować szkolenia. Wchodzą w to szkolenia grupowe jak i szkolenia 
indywidualne”. Dodał, iż PUP jest w stanie przygotować, zorganizować i sfinansować 
praktycznie każde szkolenie indywidualne pod warunkiem istnienia konkretnej propozycji 
pracy dla osoby bezrobotnej. Nadmienił, iż dla 35 osób zostanie przygotowana dotacja. 
Powiedział, że program 1-3 dotyczy osób długotrwale bezrobotnych. Obejmuje on działania 
skierowane do osób, które w rejestrach PUP przebywają w ostatnich 24 miesiącach minimum 
12 miesięcy i znajdują się w wieku powyżej 25 lat. Cyt. „Przygotowanie zawodowe dla 35-
ciu osób, prace interwencyjne zamierzamy skierować do osób 32. 90 osób zamierzamy objąć 
procesem szkolenia”. Dodał, że PUP proponuje trzydziestu pięciu osobom dotację na 
zorganizowanie dla siebie miejsca pracy. Nadmienił, iż mankamentem EFS jest to, że PUP 



nie może zaproponować refundacji na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.  
Jeśli chodzi o staże, powiedział, że każdy praktycznie pracodawca, czy to prywatny czy 
samorządowy, chce skorzystać z pomocy młodych osób. Proporcja wykorzystania środków na 
staże wcale nie jest tak zdecydowanie przechylona na korzyść samorządów. Dodał, iż w 
materiałach pokazane zostały te placówki, które korzystają z największej liczby stażystów, 
dlatego można odnieść wrażenie, że staże mają głównie miejsce w jednostkach 
samorządowych. Pracodawcy prywatni korzystają ze stosunkowo mniejszej liczby stażystów 
na jednego pracodawcę. Stwierdził, że młode osoby w czasie staży zdobywają pierwsze 
doświadczenie zawodowe i korzystają ze stypendium, za które mogą sobie np. opłacić czesne 
na studiach. 
Osoby bez prawa do zasiłku stanowią 75 % zarejestrowanych osób bezrobotnych. Cyt. „W 
PUP w Starachowicach zatrudnionych jest 40 osób i na dobrą sprawę tymi działaniami stricte 
rynkowymi zajmuje się w urzędzie 10 osób, natomiast pozostałe osoby zajmują się 
rejestracją, wydawaniem różnego typu decyzji, zaświadczeń. Proszę zwrócić uwagę, w tym 
materiale pokazuję, jak wygląda fluktuacja zatrudnienia. Praktycznie każdy miesiąc owocuje 
rejestracją grupy mniej więcej tysiąca osób. Taka mniej więcej grupa osób się 
wyrejestrowuje, czyli to jest 2 tys. decyzji administracyjnych. Różnego typu obligatoryjne 
zadania, które nakłada na nas ustawa, absorbują siły 75 % moich pracowników. Jak to 
wygląda na zachodzie? Na zachodzie na jednego pośrednika przypada 160 osób 
bezrobotnych. U mnie przypada 5 tys. osób bezrobotnych. Tak samo będzie to wyglądało z 
doradca zawodowym i praktycznie z każda osobą, która zajmuje się aktywna formą 
przeciwdziałania bezrobociu. Zacząłem o zmianach, które proponuje Ministerstwo. Otóż 
prawdopodobnie w tym roku przestaniemy zajmować się tymi takimi typowo pasywnymi 
zadaniami typu wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych, a to jest mniej więcej 100, 
120 tys. zaświadczeń rocznie. Przestaną urzędy opłacać składkę zdrowotną od bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku i to nam pokaże, tu również pojawił się taki wątek w jednym z Pana 
pytań, kto de facto jest zainteresowany pracą. Wtedy zobaczymy, czy te osoby, które do nas 
trafiają są zainteresowane faktycznie pomocą w zatrudnieniu, czy chcą jedynie skorzystać z 
bezpłatnej składki zdrowotnej, ewentualnie z zaświadczenia, z którym udadzą się do MOPS 
tytułem uzyskania jakiejś pomocy. My w inny sposób, Szanowni Państwo, zweryfikować tych 
osób nie potrafimy. Jeżeli ktoś przyjdzie do urzędu, pokaże zdolność i gotowość do podjęcia 
zatrudnienia, a tak stanowi decyzja osoby bezrobotnej, spełnia pozostałe warunki nabycia 
statusu, w żaden inny sposób osoby pozbawić statusu, czy powiedzmy wyeliminować je 
spośród grona osób bezrobotnych nie możemy. I te rozwiązania systemowe wreszcie pokażą, 
że w PUP Starachowice, a znalazłoby to odzwierciedlenie na terenie całego kraju, 
zainteresowanych pracą nie tylko zarejestrowanych w urzędzie jest w naszym przypadku nie 
9, 10 tys., ale 5 tys., może 6 tys., może gros moich pracowników mogłoby się wówczas zająć 
aktywną pomocą, a nie tylko i wyłącznie formami pasywnymi”. 
 
Pan K. Pecelt – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa 
Powiatowego 
Cyt. „Muszę się zdziwić wypowiedzią Pana Radnego Walendzika. Akurat wychodził w tym 
czasie, mówiłem na ten temat, stąd pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz, że dane Urzędu 
Pracy są brane pod uwagę przy tworzeniu nowych kierunków i gdybym musiał przedstawić 
cała ofertę, którą ZSZ nr 3, gdzie są zawarte te zawody, o których Pan mówił, no akurat tego 
nie przedstawiam. Ja Panu to oddam na piśmie, bo to jest dosyć duży materiał, więc ofertę 
tegoroczną Panu przedstawię. W związku z tym akurat te kwestie, które Pan poruszał są w tej 
ofercie zawarte, nawet nowy kierunek, o którym nie mówiłem, wracamy do mechanika 
pojazdów samochodowych, bo takie zapotrzebowanie również jest.  
Natomiast odnośnie wyższej uczelni. Proszę Państwa taka krąży po mieście, mówiąc brzydko 



plotka i na tym się chyba Pan oparł, że w Starachowicach działają wyższe uczelnie nielegalne. 
Ja doskonale wiem, na czym polega tworzenie wyższych uczelni, jakie wymogi należy 
spełnić, jakie kwestie, jakie dokumenty należy złożyć, bo w tym żeśmy akurat tej uczelni, o 
której mówiłem pomagali w gromadzeniu dokumentów i to jest jedyna uczelnia Wyższa 
Szkoła Informatyki i Ekonomii w Łodzi, nie z Kielc, Panie Radny, im. Prof. Chechlińskiego, 
gdzie ma wpis w rejestr wyższych uczelni jako oddział zamiejscowy w Starachowicach 
bodajże pod nr 153. Ja też Panu przedstawię ten wpis, żeby Pan już mógł również w swoich 
kontaktach osobistych, którzy rozpowszechniają takie informacje, zdementować tą plotkę, bo 
nie wpuścilibyśmy do naszej szkoły żadnej instytucji działającej nielegalnie, natomiast w 
kwestii nielegalności to też się pozwolę odnieść, bo radni Rady Powiatu zgłaszali takie 
interpelacje, akurat z prawicy razem bodajże z tego klubu i odpowiadałem szczegółowo na 
piśmie. Pozwolę sobie króciutko powiedzieć. Tak, zgadza się, że podejmowane były próby na 
terenie Starachowic prowadzenia zajęć jednej z uczelni o podobnej nazwie, bo też z ekonomią 
związanej humanistyczno-ekonomicznej, też z Łodzi, która prowadziła zajęcia w Ostrowcu i 
spróbowała sobie w Starachowicach to również poprowadzić. Prawie 300 studentów w trybie 
magisterskim, no dosłownie tydzień czasu działało w Starachowicach. I tutaj, jeżeli chodzi o 
legalność ich działania został utworzony instytut przy tej uczelni do prowadzenia kursów 
przygotowawczych do systemu egzaminów eksternistycznych. I takie zajęcia odbywają się. 
Kursy instytut może prowadzić, na to zezwolenie miał, a to był krótki termin tego roku w 
ZSZ nr 3 na ul. Szkolnej. Natomiast jeżeli chodzi o ta uczelnię, o której powiedziałem, jest to 
uczelnia, która ma dwa wpisy, jest to w Kaliszu, prowadzi zajęcia i w Starachowicach. 
Osobiście Panu będę miał możliwość kserokopię, bo takim dokumentem się posługuję, wpis, 
jako jedyna od lat. Powiem tyle, że niezręczna ta sytuacja dla niektórych, że akurat za rządów 
tego zarządu udało się doprowadzić do utworzenia w Starachowicach po raz pierwszy 
wyższej uczelni, stąd tak pozwalają sobie komentować ten fakt. Od lat takie działania były 
podejmowane. No, nie udało się nikomu zgromadzić odpowiedniej ilości kadry naukowej, bo 
to główny jest problem. Wiemy, że w tej chwili wymogi ustawy nakładają obowiązek pracy w 
jednej uczelni, w związku z tym nie można tych etatów rozbijać i to są przyczyny, że trudno 
jest utworzyć wyższa uczelnię, ale akurat w tym wypadku jest wpis jako oddział zamiejscowy 
w Starachowicach”. 
 
Pan G. Walendzik 
Zwrócił uwagę na fakt, iż Pan Pecet nie odpowiedział mu na zadane pytanie. Cyt. 
„Przepraszam bardzo, ale to, co Pan powiedział, dotyczące tych zawodów, mam tylko jedno 
krótkie pytanie. Prosiłbym o podanie, ile w zeszłym roku szkoły zawodowe wypuściły 
wykwalifikowanych spawaczy?”. 
 
Pan K. Pecelt – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa 
Powiatowego 
Cyt. „Proszę Pana. Więc ja Panu powiedziałem, ze jeżeli chodzi o zawód spawacz, no nie 
odpowiedziałem. Przepraszam. Chodzi o kwestię taką. Zawód spawacz, można przeprowadzić 
kształcenie w układzie kształcenia ustawicznego, kursu. I taka propozycja jest w tym roku, 
biorąc pod uwagę te dane, które Pan przytoczył”. 
 
Pan A. Gach 
Poruszył problem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dodał, iż wynika on ze zmiany 
uwarunkowań prawnych w 2004 r., od kiedy PFRON już nie może finansować w całości 
utworzenia miejsca pracy, lecz jedynie te wydatki, które dotyczą specyficznego 
dousprzętowienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych . Cyt. „Tutaj Pani Radna wspominała 
o działaniu 1-4 SPOEZL, no niestety tutaj też trzeba o tym pamiętać, że te działania nie mogą 



służyć bezpośrednio osobom niepełnosprawnym. One służą jak gdyby, to jest projekt 
realizowany, instytucją wdrażającą jest tutaj PFRON, ale o dziwo te wydatki mogą służyć 
tylko jak gdyby szkoleniom czy wsparciu, ale otoczenia osób niepełnosprawnych, czyli 
urzędom, organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, 
natomiast bezpośrednio nie mogą tworzyć tych miejsc pracy”. Dodał, iż działająca przy 
Regionalnej Izbie Gospodarczej akademia przedsiębiorczości w tej chwili jest w trakcie 
realizacji dwóch projektów, jeden realizowany jest na terenie naszego województwa, a drugi 
na terenie województwa lubuskiego.  
Zapytał następnie Pana Dyrektora PUP, czy Urząd Pracy ma problemy z przypływem 
środków z EFS tj. czy przypływy finansowe przebiegają bez zakłóceń. Zapytał również o 
dane dotyczące wielkości zagranicznej migracji zarobkowej tj. czy jest jakaś wiedza nt. ilości 
wyrejestrowań. Cyt. „Ile Urząd wydaje decyzji o utracie statusu bezrobotnego, domyślając się 
lub wiedząc na temat tego, że to jest powodowane migracją zarobkowa zagraniczną?”.  
 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach 
Poinformował, że środki dotyczące zarówno EFS jak również wynikające z decyzji 
algorytmowej wpływają terminowo bez żadnych opóźnień. 
Jeśli chodzi o dysponowanie przez PUP statystyką dotyczącą osób podejmujących 
zatrudnienie poza granicami kraju, powiedział, iż nie ma tutaj decyzji administracyjnej, która 
w swoim tytule znalazłaby podstawę powód wyrejestrowania – podjęcie pracy poza granicami 
kraju. Cyt. „To jest w zasadzie tylko i wyłącznie podjęcie zatrudnienia taki sposób 
wyrejestrowania. Natomiast u mnie w urzędzie znajduje się już od lat trzech stanowisko do 
spraw obsługi >EUREST<, to jest człowiek, który próbuje rozmawiać z osobami mającymi 
ochotę podjąć pracę poza granicami kraju na temat wiarygodności jednostek, z których 
pośrednictwa te osoby chcą skorzystać. Osoba ta dysponuje również całym katalogiem ofert 
pracy poza granicami kraju, zresztą udostępniłem specjalne stanowisko ds. obsługi 
internetowej ofert zamiejscowych i zainteresowanie jest ogromne. Zainteresowanie jest 
rokrocznie coraz większe, rynki się otwierają. Osoby widząc, że znajdują się tam zupełnie 
inne możliwości zarobkowania, chętnie wyjeżdżają. My się w to próbujemy wkomponować 
organizując już po raz trzeci szkolenia językowe. Organizujemy również szkolenia 
zawodowe. Kilka pielęgniarek w roku 2004, 2005 i w tym myślę, będzie podobne, wyjeżdżał 
do Anglii, Irlandii zarobkując w godziwych warunkach i przede wszystkim zarobkując 
zgodnie z wyuczona profesją. Natomiast jeżeli Pan, Panie Andrzeju oczekuje konkretnej 
liczby osób, które opuściły Powiat Starachowicki podejmując zatrudnienie poza granicami 
kraju, to proszę mi wierzyć, kłopotliwe byłoby tutaj podanie liczby, to byłoby bardziej 
żonglowanie liczbami niż fakty. Dziękuję”. 
 
Pan S. Sałata 
Cyt. „Ja może najpierw do Pana Dyrektora Peceta. Z konferencji prasowej Zarządu Powiatu z 
mediami, udzielał Pan takiej informacji, że zostaje powołana do życia szkoła pielęgniarska. 
To jest bardzo dobre przedsięwzięcie, tylko jest dla mnie takie pytanie, dlaczego było ją 
likwidować, kiedy można było ograniczyć nabór do możliwości zatrudnienia tych 
pielęgniarek niż najpierw likwidować a potem z powrotem przywracać. Druga sprawa. Czym 
jest podyktowana likwidacja dwóch liceów zawodowych, czy jest to niedobór nauczycieli, bo 
taką informację słyszałem, jak Pan się wypowiadał, a druga sprawa to jest tutaj, Pan Dyrektor 
chyba Nowak wspomniał, że szkolenie fryzjerów odbywa się za granicą, w Niemczech czy 
tam gdzieś. Czy jest współpraca z ZDZ-em Zarządu Powiatu jak i Powiatowego Biura Pracy, 
bo jest to szkołą, która szkoli w niektórych zawodach. W tych materiałach mamy tutaj 
pokazane, że są one potrzebne”. Dodał, iż ZDZ szkoli fryzjerów, kucharzy oraz hotelarzy. 
Powiedział, że w związku z tym można by było wspólnie powołać technikum hotelarskie czy 



kucharsko-hotelarskie.  
 
Pan K. Pecelt – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa 
Powiatowego 
Cyt. „Przykro mi naprawdę mówić, że akurat niezrozumienie wynika z innych przyczyn, że 
jakoś tak brak pewnych pojęć, które ja wypowiadam w telewizji. Powiem tak. Nie liceum 
medyczne jest likwidowane, tylko policealna szkoła medyczna została przejęta do 
Starachowic od Urzędu Marszałkowskiego. Do zeszłego roku Urząd Marszałkowski był 
organem prowadzącym, ale ja wiem o co Panu chodzi. Ponieważ na sesji była podjęta 
uchwała o otworzeniu zespołu, ona nie była likwidowana, tylko jest tworzony następny 
kierunek kształcenia, bo szkoła jako taka policealna funkcjonowała stomatologia. Otwieramy 
nowy kierunek, czyli nic nie było likwidowane, tylko rozszerzamy działalność tej szkoły. 
Teraz Pan mówi, że likwidujemy licea zawodowe, to Panu chodzi, myślę, o licea profilowane. 
I tutaj Pan może źle zrozumiał. Uchwała Rady Powiatu ostatnia mówi tak, że >rozwiązuje się 
Zespół Szkół Licealnych a licea profilowane włącza się do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2”. 
Powiedział, iż nastąpiło rozwiązanie zespołu jako struktury, natomiast uczniowie, kadra 
wchodzą w Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o ZDZ to należy on do 
szkół niepublicznych i organem prowadzącym nie jest tu Powiat. Cyt. „My odpowiadamy za 
nasze zadanie nałożone konstytucją – tworzenie szkolnictwa niepłatnego. W ZDZ są szkoły 
niepłatne, które my również utrzymujemy częściowo na zasadzie zadania takiego, że 
subwencja oświatowa na szkolnictwo ponadgimnazjalne przechodzi do Powiatu i na takich 
samych zasadach finansujemy szkoły publiczne, finansujemy również szkoły niepubliczne”. 
Stwierdził, iż obowiązkiem Powiatu jest nie przeszkadzać szkołom niepublicznym, a tworzyć 
Szkolnictwo ponadgimnazjalne niepłatne. Jeśli chodzi o zdobywanie umiejętności w 
Niemczech, wyjaśnił, iż chodzi tu, aby młodzież podszlifowała sobie język i przy okazji 
zdobyła zawód.  
 
Pan M. Sendecki 
Zapytał Dyrektora PUP , jak duże w 2005 r. było zainteresowanie dotacjami tj. ile osób 
dostało te dotacje i jakie były kryteria weryfikacji przy ich przyznawaniu. 
 
Pan J. Nowak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach  
Cyt. „ W przypadku środków algorytmowych udzieliliśmy 50-ciu dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej dla osoby bezrobotne a w przypadku refundacji kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy, czyli pracodawca występuje o taką formę dotacji na zrobienie 
nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej 80, czyli algorytm dał takich miejsc 130, 
natomiast w przypadku działań efesowskich dotacji 6 w przypadku działania 1 – 2 i w 
przypadku działania 1 – 3 dotacji 20.” Dodał, że jeśli chodzi o dotacje, coraz większym 
zainteresowaniem cieszą różnego typu usługi – mała produkcja i mała wytwórczość, 
natomiast coraz rzadziej pojawia się propozycja działalności handlowej. Cyt. „Cała procedura 
przyznawania dotacji trwała około 3 do 4 tygodni i na dobrą sprawę, jeżeli osoba składająca 
wniosek jest kompleksowo przygotowana łącznie z zabezpieczeniem, z wszelkimi 
formalnościami, cała rzecz powinna się w przeciągu miesiąca zamknąć. Nie ukrywam, że 
działalność dotacyjna jest budowana na bazie umów cywilno – prawnych i nigdzie nie jest 
powiedziane, że osoba, która tylko i wyłącznie złoży wniosek, niezależnie od pomysłu, 
koncepcji dotację tę musi otrzymać. Specjalnie powołana przeze mnie komisja bada 
zasadność wniosków, bada możliwości rynkowe, konkurencyjność nawet w danym rejonie i 
dopiero pozytywna opinia plus możliwości działania w dłuższym przedziale czasowym 
wpływa na pozytywne rozpoznanie sprawy.” 
 



Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Odnosząc się do poruszonej kwestii spraw społecznie użytecznych, poinformował, że 
Starachowice są jedynym miastem w województwie świętokrzyskim, które podjęło się tego 
rodzaju formy pomocy osobom, które pozostają bez pracy. Dodał, iż trudno jest z tak wielkiej 
grupy osób, które korzystają z MOPS wyselekcjonować właściwe osoby. Zdarzą się na pewno 
także przypadki, że ktoś nie będzie podejmował tego typu zatrudnienia, wtedy MOPS będzie 
wskazywał następne. Wyraził nadzieję, iż cały czas w tej formie będzie mogło zarobić te 240 
zł 60 osób. Dodał, iż forma ta będzie doskonalona i oceniania po pewnym okresie 
funkcjonowania. Stwierdził, iż UM w Starachowicach w odróżnieniu od innych samorządów 
był bardzo mobilny, bo z udziałem MOPS udało się wspólnie przeprowadzić tę operację. 
Powiedział, że po pewnym okresie funkcjonowania, być może w przyszłym roku powstanie 
szansa na zatrudnienie do prac społecznie użytecznych jeszcze większej liczby osób. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Podziękował za udział w dyskusji w tak ważnym dla naszego miasta temacie. Następnie 
ogłosił 20 min. przerwy.  
 
Po przerwie wznowił obrady. 
 
Ad.6a 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w 
sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2005 r. 
W/w uchwała w załączeniu. 
 
Ad.6b 
Pani E. Wiercińska 
Przedstawiła informację Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej z wykonania budżetu 
Miasta Starachowice za 2005 r.  
W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad.6c 
Pan A. Gach 
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 
2006 r o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice za 2005 r wraz z opinią 
z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2005 r. 
W/w wniosek w załączeniu. 
 
Ad.6d 
Pan A. Gach 
Odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w 
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta za 2005 r. 
W/w uchwała w załączeniu. 
 
Ad.6e 
Pan G. Walendzik 
Cyt.„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiem, że znajduję się w pewnym dylemacie z 
jednej strony patrząc na uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
zgadzam się z tą formalną stroną. Wydział Finansowy działa zgodnie z prawem, różnymi 



ustawami, spełniają wymogi formalno – prawne wynikające z odpowiednich rozporządzeń 
Ministra Finansów. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, mówię o 
objęciu wykazem wszystkich jednostek budżetowych itd. to jest ta strona, którą zajmuje się 
Regionalna Izba Obrachunkowa, a ja wrócę do mojego wystąpienia jeszcze z poprzedniej, 
przy ocenie wykonania poprzedniego budżetu, o którym mówiłem i nawet te dane czy fakty 
podane przez Regionalną Izbę Obrachunkową potwierdzają niezbyt dobrą tendencję związaną 
z wykonywaniem budżetu, z planowanie tego budżetu. To, o czym wszyscy wiemy, Pani 
Skarbnik również rok temu się ze mną zgadzała, że dobre planowanie to jest takie gdzie 
wahnięcia w wykonaniu tj. rzędu 3% niech będzie 5% jeżeli trzymamy się sztywno 5 nie 
będzie 5%. Natomiast patrząc na same fakty, które przywodzi tylko w swojej uchwale 
Regionalna Izba Obrachunkowa to jest tak, zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 
93,1%. W niektórych działach mamy bardzo niskie tak bym powiedział wykonanie 0,5% w 
dziale 150 przetwórstwo przemysłowe. Ja abstrahuję tutaj od pewnych uzasadnień, które 
wynikają, ale jakie są konsekwencje dla przyszłego budżetu, bo to co nie zostało zaplanowane 
w wydatkach poprzedniego roku będzie wydatkowane w tym roku a w związku z pewnymi 
terminami może budzić zagrożenie tak bym powiedział właściwej realizacji tych wydatków i 
przyjęcia tych wydatków. Plan wydatków został zrealizowany ogólnie w 83% tj. gdzieś 3 do 
4 razy niżej niż planowanych tych wydatków i tu bym wrócił do paru przykładów o których 
warto powiedzieć, które nie wynikają do końca z przyczyn obiektywnych i budzą moje 
pytania i wątpliwości. Ja może po kolei, nie wszystkie będą, ale jak gdyby pewnymi grupami, 
jeśli chodzi o oświatę o której żeśmy kiedyś mówili, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 
wykonanie w 91%. No naprawdę proszę Państwa ja powtarzam już któryś raz, nie zgadzam 
się, że ludzie w tej chwili nie chcą się kształcić, system wydatkowania, organizowania 
wydatkowania tych pieniędzy jest po prostu taki, że efekt ten tego jest niepełne planowane 
wykonanie tych środków, które my przeznaczamy na to kosztem innych zadań z budżetu. 


