
PROTOKÓŁ Nr IV/06    
 

Z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 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 Kazimierz Bojara , witając obecnych na sali. Następnie 
stwierdził , iż obecnych jest 21 radnych , czyli jest kworum do podejmowania prawomocnych 
decyzji. 
Poinformował , iż w ostatnim tygodniu zmarli : Pan Kazimierz Górski – trener reprezentacji 
Polski w latach 1972 – 76, który rozsławił Polskę. Reprezentacja ta zdobyła złoty medal 
olimpijski , srebrny w Mistrzostwach Świata . Pan Jan Król – mieszkaniec Starachowic, trener 
bokserów , wychowawca wielu pokoleń bokserów, którzy rozsławili nasze miasto. W 
związku z tym poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie zmarłych minutą ciszy. 
 

Ad. 2 
Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Radnego Pana Z. Bernaciaka. 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poinformował , iż 1 kwietnia odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia płaskorzeźby 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Natomiast dziś chciałby wręczyć Radnym miniatury tej 
płaskorzeźby. Poprosił Ks. Rdzanka o kilka słów wstępu. 

Ks. Rdzanek 
Cyt. „ Witam serdecznie czcigodnych Państwa. Mamy taka piękną atmosferę, która została 
przedłużona , bo wczorajsze dni ale i chyba cały rok , który przeżywaliśmy w jakiś sposób w 
smutku, pozostawiły w nas pewne trwałe ślady. I takim śladem – wasz zamysł, bo to zamysł 
Rady Miasta i Rady Powiatu, został uwieńczony w postaci pięknego pomnika Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Chyba każdy z nas ma co rozważać i przeżywać. Przeżywaliśmy wspólnie 
poświęcenie i chciałbym z tego miejsca wszystkim serdecznie podziękować za to głębokie i 
takie szczere zaangażowanie w budowę tego pomnika. To jest oznaka , że jedność nas 
wypływa zawsze z serca , z miłości do czegoś co jest wielkie, wspaniałe, a zarazem zbogaca 
wielu innych ludzi i to zarazem będzie chyba moje przesłanie, które chciałbym Czcigodnym 
Państwu zostawić, żeby nadal właśnie ta wspólnota miłości wypływała z tego dobra , które 
chcemy czynić wspólnie. Chciałbym podziękować każdemu za zaangażowanie większe , 
mniejsze, ale każdy przeżywał na swój sposób poświęcenie tego pomnika, wasz wkład 
zarówno ten materialny, który ma tutaj bardzo wielkie dowody życzliwości dla tego wielkiego 
dzieła Jana Pawła II. Bo nie tylko uwieńczyliśmy pamięć o Janie Pawle II ale jego dzieło, 
czyli to wszystko co się złożyło na jego pontyfikat, na to co on uczynił dla nas Polaków i dla 
każdego człowieka. Chcę wam serdecznie podziękować RM i  wszystkim osobom, którzy tak 
pięknie wspólnym echem i akceptacją tego dzieła i ono zostało wykonane. Za wszystkie dary 
, ofiary i przede wszystkim za to ,że zostało to uwieńczone poprzez spłacenie i zapłacenie a 
zarazem, że to cieszy nas wszystkich na tą pamiątkę Pan Badyna, który był twórcą tego 
pomnika. Niech to będzie pamięcią , że jesteśmy ze sobą bardzo blisko w tej miłości, w tym 
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dziele i żeby dalsze dzieła jak powiedział wczoraj Ojciec Święty były wykonywane z 
miłością. Dziękuje Państwu bardzo i powiem tradycyjnie Szczęść Boże na dalszą pracę 
waszą.” 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Przypomniał, iż konto Społecznego Komitetu Budowy Płaskorzezby Jana Pawła II nie zostało 
jeszcze zamknięte i można jeszcze wpłacać składki na ten cel. 
 
Następnie Przewodniczący RM Pan K. Bojara wraz z Ks. Rdzankiem wręczyli pamiątkowe 
plakietki wszystkim Radnym. 
 

Ad. 3  
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy mają uwagi do porządku obrad zamieszczonego w 
materiałach na dzisiejszą sesje. 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 11.10 projektu uchwały w 
sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Starachowicach przy ul. 
Marszałka Piłsudskiego 103. Cyt. „ wnoszę tę uchwałę w tym trybie bowiem jeszcze trwały 
prace nad przygotowaniem kompletu dokumentów, między innymi zebraniem opinii z 
powiatowego kierownictwa dróg, zarządu dróg i stąd wnioskuję  aby Wysoka Rada raczyła 
się przychylić do mojej prośby i wyraziła zgodę na umieszczenie tej uchwały w porządku 
obrad. oczywiście w stosownym czasie jesteśmy gotowi przeprowadzić merytoryczną  
dyskusję , przedstawić wszystkie zebrane materiały w sprawie.” 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado , ale mimo wszystko z całego szacunku do 
Państwa i Pana Prezydenta, ale chyba to nie jest kwestia życia i śmierci wydanie opinii 
odnośnie salonu gier. Jak poczekamy, przejrzymy sobie na komisjach, posłuchamy co i jak, 
no co my w tej chwili będziemy mówić, nie wiem czy to ma być jednoręki bandyta czy jakiś 
tam inny delikwent, który się tym zajmuje. Czy to jest rzeczywiście taka życiowa potrzeba dla 
Starachowic w tej chwili, w ciągu pół godziny wydać opinię na temat salonu gier, 
umieszczenia w Starachowicach.” 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.”  Panie przewodniczący, Panie, Panowie Radni być może nie jest to życiowa sprawa ale 
myślę, że jest to ważna sprawa dla przedsiębiorców , którzy chcą zaangażować się finansowo 
w to przedsięwzięcie. Jest dobra okazja bowiem wszyscy państwo Radni uczestniczą w 
posiedzeniu dzisiejszej sesji. Przedstawiciel firmy, która chce finalizować tą inwestycję 
przybędzie i myślę, że dobrze by było, dziś tu na obrady sesji, żeby miał okazję przedstawić 
państwu bezpośrednio tą informację. Prace Komisji są rozłożone w czasie, trudno byłoby 
sugerować poproszenie Państwa na jeden termin, macie swoje obowiązki stąd uznałem, że 
taka dyskusja w takim trybie nad ta uchwałą będzie korzystna, tak dla tego przedsiębiorcy jak 
i dla Państwa Radnych, którzy bezpośrednio będą mogli zapytać, dowiedzieć się właśnie o te 
szczegóły o których Pan Radny zauważył, że to będzie ta czy inna gra. Jest po prostu tylko 
opinia Rady, jest wymagana, takie są przepisy. Ja wnioskuję, żeby wysoka Rada uwzględniła 
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moją propozycję, a merytoryczną dyskusję na ten temat prowadziła w momencie 
ewentualnego przyjęcia do porządku obrad.” 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż przedstawiciel firmy, która chce otworzyć salon gier w mieście, przyjedzie 
na obrady będzie ok. godz. 12.00. 
 
Ponieważ nie zgłoszono więcej wniosków Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 
wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały. 
 
Głosowanie : 
 
16 głosów – „za”  
 4 głosy – „przeciw” 
 2 głosy – „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
 
Porządek obrad brzmi następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.    str.   
4. Przyjęcie protokołu nr II/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2006 r.    
5. Przyjęcie protokołu nr III/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2006 r.                              
6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 

a. zapytania do wystąpienia. 
 

7. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych w ramach PHARE 2003 r. 
SSG” 

a. wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego  
 

8. „Informacja o realizacji inwestycji ze środków spójności prowadzonej przez PWiK 
Starachowice” 

a. wystąpienie przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. 
 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starachowicach w 2005 r. 

a. wystąpienie przedstawiciela MOPS 
 

10. Interpelacje radnych. 
11. Projekty uchwał: 

 
1) w sprawie: udzielenia w 2006 r. pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na     
str. 
     dofinansowanie II etapu remontu realizowanego na drodze powiatowej w Starachowicach  
      - ul. Majówka, 
2) w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2006 rok,                                            str. 
3) w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej                  
str. 
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     Sp. z o.o. w Starachowicach  
4) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu              
str. 
     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie kosztu  
     realizacji zadania pn. Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego  
     „Łazy Zachód” 
     - budowa Al. Najświętszej Marii Panny, 
     - budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego (kanalizacja sanitarna),      
5) w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych             
str.  
     w Starachowicach na lata 2006-2012,   
6) w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   
str. 
    dla uczniów na terenie gminy Starachowice”, 
7) w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu oddania               str. 
    w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy  
    ul. Radomskiej nr 35 na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
    „MED.-STAR” Sp. z o.o., 
8) w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz                  
str. 
     najemców lokali, 
9) w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr X/11/2003 z dnia 22 grudnia  2003 r.,     
str. 
    dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie – wspólnie z Gminami Wąchock, Mirzec,     
    Brody i Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach do   
    „Projektu” pn. „Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni  
    ścieków dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach  
    (Starachowice, Wąchock, Mirzec, Brody).  
                                              

12. Odpowiedzi na interpelacje. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Komunikaty. 
15. Zamknięcie obrad. 

    

Ad. 4 
Pan M. Sendecki – Sekretarz sesji w dn. 27 marca 2006 r. 
 
Stwierdził, iż protokół Nr II/06 odzwierciedla przebieg sesji, drobne poprawki zostały 
uwzględnione, w związku z tym wnioskuje o jego przyjęcie. 
 
Głosowanie : 
 
22 głosy – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
0 głosów – „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Protokół NR II/06 został przyjęty jednomyślnie 
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Ad. 5 
Pan M. Adamus – Sekretarz sesji w dn. 24 kwietnia 2006 r. 
 
Stwierdził , że Protokół Nr III/06 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 III/06 został przyjęty jednomyślnie. 
 

Ad. 6 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami oraz sprawozdanie ze 
sprzedaży i nabycia nieruchomości od 24 kwietnia do 25 maja. 
W/w informacje stanowią załączniki do protokołu. 
Następnie poinformował, iż w miniony tygodniu gmina Starachowice otrzymała nagrodę 
główną w rankingu gmin regionu świętokrzyskiego za rok 2005 oraz wyróżnienie 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla 
Urzędu Miasta Starachowice za szczególna aktywność w inspirowaniu działań edukacyjnych, 
promocyjnych i informacyjnych o Unii Europejskiej w środowisku lokalnym w roku 2005. 
 

Ad.6a 
Pan A. Gach 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Prezydencie prosiłbym o wyjaśnienie. 
Ja Pana przed paroma miesiącami pytałem o decyzję o wstrzymanie sprzedaży lokali 
użytkowych. Pan konsekwentnie bronił tej swojej decyzji, nadmienię tutaj na marginesie, że 
ciągle nie mam odpowiedzi na moja interpelację  co do uzasadnienia prawnego tej decyzji. I 
tutaj o tyle jestem zdziwiony, że dzisiaj Pan informuje o tym, że jakiś lokal Pan sprzedał. 
Proszę o wyjaśnienie na jakiej zasadzie pan decyduje o sprzedawaniu lub nie sprzedawaniu, 
no bo nawet czy tutaj są zachowane pewne zasady równości jeśli chodzi o wnioskodawców 
co do możliwości wykupu , czy też jakimiś innymi względami się pan kieruje.” 

Pan J. Gacek 
Zwrócił się z pytaniem, jakie środki poniosła gmina , a jakie powiat na rzecz wykonania 
płaskorzeźby Ojca Świętego Jana Pawła II. 
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Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Odpowiem na pytanie drugie. Jest Społeczny Komitet ja myślę, że w stosownym czasie 
Społeczny Komitet złoży sprawozdanie. Ze sprawozdaniem tym ja myślę, że będzie okazja 
żeby zapoznać Państwa Radnych. Ja nie czuje się kompetentny, żeby odpowiadać na to 
pytanie w imieniu społecznego Komitetu. Takie rozliczenie będzie na pewno przedstawione 
publicznie, takie były uzgodnienia podczas ostatniego spotkania Społecznego Komitetu, tak, 
że o ile Pan Radny wykazałby jeszcze trochę cierpliwości to myślę, że to nastąpi w niedługim 
czasie. Nie chciałbym po prostu dziś popełnić błędu. Natomiast odpowiadając na pytanie 
Pana Radnego A. Gacha chcę powiedzieć, że nie złamałem ustalonych przez siebie wcześniej 
zasad odnośnie sprzedaży lokali użytkowych. Sytuacja z tym lokalem była trochę inna, otóż 
osoba która zamierzała go wykupić złożyła podanie o wykup, uzyskała zgodę na wykup w 
czasie, który zastrzegliśmy, że będziemy do tego czasu zbierać podania i dokonywać 
sprzedaży w tym trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Z różnych względów, tam 
jakieś uzasadnienie w podaniu było opisane, nie wiem czy tez choroby czy jakiegoś innego 
życiowego zdarzenia , no nie posiadała środków aby tak od ręki dokonać tego wykupu, ale 
podanie złożyła w odpowiednim czasie. Dziś z pamięci nie przetoczę  Panu tych konkretnych 
cyfr ale nie ma problemu , aby taką informację tez dla Pana przygotować, to jest cała 
tajemnica dlaczego zdecydowałem się na sprzedanie, otóż ta osoba złożyła wniosek, 
wszystkie procedury zostały wykonane dużo wcześniej , natomiast nie doszło fizycznie do 
podpisania aktu notarialnego ze względów niezależnych od gminy. W ostatnim okresie 
sytuacja naszego partnera w tym przedsięwzięciu się poprawiła, zwrócił się ze stosownym 
podaniem , prośba , że jest już gotowy sfinalizować w formie aktu notarialnego to 
przedsięwzięcie i tak się też stało, stąd informacja o zbyciu tego lokalu użytkowego. 
Natomiast co do odpowiedzi prawnej to ja o ile sobie przypominam to udzielałem panu 
informacji, że z żadnego przepisu prawnego nie wynika obowiązek sprzedawania własności, 
po prostu żeby doszło do przedsięwzięcia handlowego obie strony musza niejako  wyrazić na 
to zgodę. My do pewnego okresu czasu, zanim podjęliśmy decyzję  o przekazaniu 
niesprzedanych zasobów mieszkaniowych jak i lokali użytkowych do STBS-u 
dokonywaliśmy sprzedaży właściwie na rzecz wszystkich , którzy taki wniosek złożyli. Po 
spotkaniu z zarządem STBS-u doszliśmy do takiego przekonania, że zakańczamy sprzedaż w 
tym trybie, mając na względzie to, że ten majątek ma być przekazany do STBS-u w formie 
aportu i tych zasad po prostu przestrzegaliśmy , i to jest cała tajemnica. Nie ma żadnego 
przepisu , który by obligował gminę do czynności polegających na sprzedawaniu , będzie taka 
możliwość tylko, że  partnerem wtedy będzie już STBS jako nowy właściciel. Stąd jest to 
jakby tylko chwilowo wstrzymane przedsięwzięcie, ono dalej będzie mogło być prowadzone 
tylko stroną nie będzie już miasto w tym układzie, tylko STBS o ile kierownictwo tej firmy 
takie decyzje będzie podejmować, bo to już suwerenna decyzja Zarządu STBS.” 

Pani K. Kozłowska 
Poprosiła o rozszerzenie informacji dotyczącej prywatyzacji MZK. Przypomniała, iż Pan 
Prezydent mówił o spotkaniu w sprawie inwestycji drogowej i spotkaniu z Panią Minister 
Rozwoju Regionalnego. W związku z tym zapytała czy gminy z tego spotkania cos wynika. 
Zapytała również o przybliżony termin rozpoczęcia prac nad kanalizacją os. Michałów, os. 
Łazy i Mieszała. 

Pan A. Gach 
Powiedział, iż z tego co się domyśla to najemcy lokali użytkowych nie byli informowani o 
terminie do kiedy mogą składać wnioski w sprawie wykupu lokali, tylko była to decyzja 
Prezydenta. Dodał, iż nie bardzo rozumie uzasadnienie Pana Prezydenta. Według niego 
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zasada równości byłaby zachowana wtedy , gdyby Prezydent poinformował najemców o 
terminie składania wniosków. 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Wyjaśnił, iż gmina nie prowadziła zorganizowanej wyprzedaży lokali użytkowych, dlatego 
najemcy nie byli informowani o takiej akcji. Dodał, iż nie można tego porównywać do 
prowadzonej sprzedaży za bonifikatą 95% lokali mieszkalnych, gdyż tu decyzję podejmowała 
Rada Miejska. Natomiast zbycie lokali użytkowych odbywało się na wniosek najemcy. 
Zaznaczył, iż nie zostało to całkowicie zatrzymane, nie w każdym przypadku dochodziło do 
transakcji. Cyt.” Były przypadki, gdzie najemca składał wniosek, my na sprzedaż żeśmy się z 
różnych względów nie zgadzali. Raczej sprzedawaliśmy mieszkania tam , gdzie gmina 
wychodziła ze współwłasności. Po prostu już wychodziła ze wspólnoty, nie miała żadnych 
udziałów w danych obiektach i stąd uwaga pana co do zaniechania procedury powiadamiania, 
myślę że to nie jest właściwa, ta procedura generalnie nie została zachowana, została tylko 
wstrzymana, żeby uchwycić jakiś czas gdzie mamy własność lokali użytkowych na jakimś 
poziomie i przygotować ją do przekazania spółce STBS. Natomiast taka możliwość składania 
wniosków i prób wykupu będzie możliwa, ja spodziewam się, że w miesiącu już sierpniu, 
wrześniu bieżącego roku po przekazaniu tych zasobów do STBS. Tak, że ci wszyscy , którzy 
jeszcze zamierzają wykupić, a takie prawo im przysługuje w trybie bezprzetargowym , będą 
mogli zwracać się z wnioskiem do Zarządu STBS w momencie, gdy już stosownym aktem 
notarialnym zostanie im to przekazane w formie aportu. I stąd nie czułem się zobowiązany 
informować, bowiem nie prowadziliśmy zorganizowanej akcji wysprzedaży majątku 
komunalnego tj. lokali użytkowych. Natomiast odpowiadając Pani Radnej – prywatyzacja 
MZK. Sprawa prywatyzacji MZK myślę, że zbliża  się do ostatecznego rozstrzygnięcia. W 
przeciągu chyba najbliższego tygodnia powinno dojść do spotkania z kierownictwem PKS 
Grodzisk, ze związkami zawodowymi i kierownictwem MZK celem podjęcia  ostatecznej 
decyzji. Ja wyobrażam sobie , że podczas tego spotkania zostanie uregulowana kwestia 
pewnego sporu, który jest pomiędzy reprezentacją załogi tj. związkami zawodowymi 
potencjalnym inwestorem PKS Grodzisk w zakresie pakietu socjalnego, są tam dwa punkty 
rozbieżności. Podczas mojego spotkania z kierownictwem PKS Grodzisk i w tym spotkaniu 
brał również udział Pan Prezes MZK, no mam podstawy sądzić, że może dojść do 
porozumienia. Państwo z PKS Grodzisk prosili, żeby doszło do takiego trójstronnego 
spotkania tj. przedstawicieli miasta, załogi i firmy PKS Grodzisk, tak ,że jest to ten etap. My 
stosowne dokumenty do tego procesu przygotowujemy. Uzgadniamy ewentualnie ich treść ale 
decyzja zostanie podjęta, jak powiedziałem na wstępie, po spotkaniu trójstronnym, 
przedstawiciele miasta, załogi i PKS Grodzisk. Tam są dwa punkty rozbieżne dotyczące 
pewnych gwarancji socjalnych. Jak stwierdziłem wcześniej z mojej obserwacji wynika, że jest 
szansa, ze w tych punktach inwestor po prostu może się przychylić do stanowiska załogi, ale 
nie chciałbym tutaj wyprzedzać, poczekamy do tego spotkania. Stosowne sprawozdanie, 
jesteśmy i tak zobligowani złożyć Radzie. Zresztą decyzje chyba ostateczna i tak będzie w tej 
kwestii podejmować już, co do czynności wykonawczych, Rada. Co do Pani Minister 
Gąsieckiej. Spotkanie to było jednym z wielu spotkań, które odbywają się w tym czasie i 
dotyczą rozwoju gospodarczego w nowej perspektywie   finansowania Unii Europejskiej na 
lata 2007 – 2013 , tak było i tym razem. Pni Minister przedstawiła rozwój społeczno – 
gospodarczy, polskie kierunki przyjęte przez obecny rząd, przedstawiła również etap prac. 
Otóż jak zapowiedziała rząd miał podjąć decyzję w sprawie uchwalenia strategicznych ram 
odniesienia w terminie dwóch tygodni od spotkania. Spotkanie to odbyło się 22 maja tak, że 
można się spodziewać, że gdzieś na początku czerwca taka decyzja rządowa będzie. Dalej 
rząd przystąpi do negocjowania określonych już zapisów wykonawczych z Komisją 
Europejską co wynika, no wynika i nie było wyjaśnione podczas tego spotkania według 
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jakiego algorytmu zostaną liczone środki na poszczególne województwa, w tym na 
województwo świętokrzyskie. Pojawiły się tam trzy warianty, każdy numerycznie rosnąco 
jest mniej korzystny dla naszego samorządu. Padły tam deklaracje obecnych 
parlamentarzystów , właściwie Pana Przewodniczącego Gosiewskiego, że będą zabiegać, 
żeby został przez Radę Ministrów przyjęty algorytm korzystny, który daje naszemu 
samorządowi wojewódzkiemu większe środki finansowe. No i była również prowadzona 
dyskusja co do pewnych zmian jakie nastąpią w zakresie ubiegania się o środki finansowe z 
Unii Europejskiej, decyzja myślę , że dobra. Otóż fakt, że będzie zmiana co do 
kwalifikowania wniosków, do tej pory był to konkurs, wszystkie gminy składały już gotowe 
dokumentacje i stosowne  gremia , komitety sterujące a w konsekwencji później zarząd 
województwa podpisywał stosowną umowę i były takie historie, że 25 – 30 gmin 
przygotowało jakieś projekty, wydało na nie określone pieniądze , a pieniędzy starczyło dla 3, 
5 ,10. to i tak 20 wydało środki niejako w błoto, mówiąc potocznie. Teraz jest pomysł, taki 
aby kwalifikować na zasadzie wstępnych dokumentacji, wstępnych projektów co nie 
narażałoby gminy na koszty i po zakwalifikowaniu pozostawienie gminom czasu, tam się 
mówi o okresie 2 lat celem skompletowania potrzebnej dokumentacji i uruchomienia 
procedur pozwalających na realizację przedsięwzięcia. Myślę, że to przedsięwzięcie, 
postulowane zresztą przez Związek Miast Polskich , jest dobrym rozwiązaniem, choć na 
spotkaniu z panią Minister Gęsicką pojawił się głos prezentowany prze jednego z Posłów 
Ziemi Świętokrzyskiej, że jest to złe rozwiązanie. Ponadto jest zamysł likwidacji – taka  była 
zapowiedź Pani Minister – Komitetu  Sterującego ,a uczynienie bardziej odpowiedzialnym za 
realizację przedsięwzięć na terenie województwa – samorządu województwa. To też rodzi 
jakieś tam obawy pewnej części , zadowolenie innych. Prowadzona była też dyskusja o takim 
jakby planowanym działaniu w tym zakresie co do wykonywania środków pod katem jakby 
uzyskiwania potem z tych inwestycji pewnego pożytku dochodu, jak również pod katem 
stwarzającym rozwój danego regionu aby te pieniądze nie zostały po prostu rozdane i wydane 
na takie cele, które nie będą stymulować rozwoju gospodarczego, nie będą miały żadnego 
wpływu na rozwój poszczególnych gmin, powiatów czy tez naszego województwa. Mówione 
tam było również o pewnych szansach bloku wschodniego, no trwa pewien spór, można by 
powiedzieć , polegając na tym, że  Kielce ubiegając się o obszar metropolitarny no mogą być 
dużą konkurencją i mogą być dużym benificjentem środków, co ograniczałoby środki dla 
pozostałych regionów, miast, województwa. My współpracując niejako w północnej części 
województwa zamierzamy zaprezentować własne stanowisko, jesteśmy na etapie jego 
uzgodnienia z samorządem Ostrowca, z Prezydentem Ostrowca i Prezydentem Skarżyska. 
Chcemy aby w rozwoju naszego województwa nasz północna część województwa została 
potraktowana w sposób należyty. Chcemy, aby nie skończyło się tak, że większość środków  
z uwagi na to, że Kielce zabiegają o obszar metropolitarny będę zaliczone do Kielc, między 
innymi chodzi tu o sprawę lotniska, jak wiemy kieleckie lotnisko nie zostało ujęte w 
programie rządowym, jest osiem innych lotnisk w Polsce. Natomiast gdyby się zdarzyło tak , 
że taka decyzja by padła to nasze środki byłyby uszczuplone o całkiem pokaźną kwotę na ta 
inwestycję w ramach środków wojewódzkich. Tak, że tu jeszcze trwa dyskusja, trwa spór. 
Pani poruszyła również sprawę dróg. Ważna sprawa podczas spotkania właśnie z Dyrektorem 
Generalnym Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiono w ogóle koncepcję budowy dróg na 
terenie województwa świętokrzyskiego. Trwa też pewien spór na ile drogi , szczególnie tu 
nasza 7 przebiegająca przez nasze województwo , będzie mogła być finansowana ze środków 
tzw. ściany wschodniej, ze środków , które nasz kraj otrzyma na rozwój pięciu 
najbiedniejszych województw w kraju. Jest to spór toczony na poziomie, jakby środowisko 
polityczne, posłowie naszego województwa z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Chodzi 
o interpelację pewnych zapisów, chodzi o tak zwane korytarze drogowe, które zostały 
zaakceptowane przez Unię Europejską. „Siódemka” nie jest tym korytarzem, w zasadzie 
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żadna z dróg przebiegająca przez nasze województwo nie jest zaliczana do tych korytarzy 
drogowych, które mogłyby być finansowane takim szczególnym trybem ze środków unijnych. 
Tu trwają prace polityczne, tak przynajmniej informował podczas tego spotkania poseł 
Gosiewski. Natomiast co z tego spotkania dla nas? Otóż no droga 42 jak uzyskałem 
informacje, zresztą na temat drogi 42 akurat na 6 dyskutantów, trzech zabierało głos, między 
innymi ja, Prezes SSE – Pan H. Krekora, jak również przedstawiciel Ostrowca. Zabieraliśmy 
głos udowadniając jak ta droga jest ważna dla części naszego województwa, jak ona ma duże 
znaczenie. Zostaliśmy poinformowani, że ta droga raczej na pewno znajdzie się w rządowym 
programie budowy dróg i będzie finansowana ze środków państwowych, że ta droga – co już 
Państwo wszyscy wiecie – została zaakceptowana na Komitecie Opiniującym i jej przebieg 
został tam ustalony, że oddział Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad w Kielcach jest na 
etapie, właściwie w dniu spotkania 17 maja, miały zostać otwarte oferty przetargowe co do 
rozpoczęcia całej procedury inwestycyjnej. Oczywiście pierwsze kroki planistyczne, 
oddziaływanie na środowisko, to pozwoli prowadzić , już po pierwsze, pierwsze prace 
projektowe, po drugie w przyszłości prowadzić wywłaszczenie. Bowiem droga ta realizowana 
przez Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad miałaby szansę na realizację nawet wywłaszczeń 
w trybie szczególnym przewidzianym pod budowy tego typu. Stąd my mamy również 
uzgodnienia – o  czym informowałem na poprzedniej sesji – z  Panią Dyrektor Sajor, że w 
momencie gdy będą prowadzone prace już zmierzające do rozstrzygnięcia przetargu, zostanie 
wyłoniony wykonawca na tak zwana Radę Techniczną, mamy zostać poproszeni i chcemy 
bowiem zsynchronizować , czy też starać się ustalić sposób realizacji tej drogi, prowadzenia 
dokumentacji na terenie naszego miasta z planowaną przez nas inwestycją – to jest budową 
wiaduktu, bowiem siłą rzeczy skrzyżowanie będzie musiało być realizowane wspólnie. 
Najlepiej by było, gdyby udało się, żeby ono było realizowane przynajmniej w fazie 
projektowej przez tego samego wykonawcę. To byłoby tak jak najbardziej porządne 
rozwiązanie. Będziemy czynić takie starania o ile możliwości prawne tu na to nam zezwolą.  
Kanalizacja Michałów, Łazy, Mieszała. Kanalizacja  ta wpisana jest w program spójności. Ja 
myślę, że na dzisiejszej sesji jest informacja PWiK  na temat etapu na jakim jest ten projekt. 
Wtedy myślę, że pojawi się również odpowiedź. Wiem, że prace trwają nad całym projektem. 
Natomiast nie potrafię wprost odpowiedzieć kiedy , tak pytanie Pani Radna zadała. Myślę , że 
w trakcie dzisiejszej sesji na to pytanie odpowiedź padnie.” 

Pan S. Sałata  
Powiedział, iż według niego miasto powinno sprzedawać lokale handlowo – usługowe . 
Cyt.” Dlaczego mówię , że przez miasto. miasto pozostaje jeszcze współwłaścicielem części 
budynków mieszkalnych w STBS – ie. W związku z tym gmina w budżecie będzie musiała 
zaplanować swoje środki na remonty w tych  wspólnotach, a zarazem zdarzają się takie 
przypadki, że są osoby samotne gdzie nie ma członków rodzin i też gmina musi pewne rzeczy 
spłacić , dług za mieszkania, względnie dokonywać pochówku itd. Uważam, że  sprzedawanie 
lokali handlowo – usługowych przez i gminę ,i pozyskiwanie tych środków  
byłoby to na zabezpieczenie funkcjonowania mieszkań gminy we Wspólnotach. Będzie to 
według mnie właściwe rozwiązanie w przyszłym budżecie.” Następnie zapytał czy wszystkie 
prace na os. Południe zostaną wykonane w terminie. 
Pan M. Adamus 
Cyt.” Panie prezydencie powracając jeszcze do tematu, jeśli chodzi o przedłużenie tematu 
sprzedaży lokali mieszkalnych – chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za to , że 
umożliwia Pan mając na względzie dobro mieszkańców naszej gminy możliwość sprzedaży, 
rozszerza Pan no chyba nie sam tylko z osobami , które są kompetentne tu w urzędzie, chodzi 
o wydział geodezji. Ja niedawno zostałem poproszony przez kilka osób i tu byłem też u Pana 
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z kilkoma osobami, które chciały kupić lokale mieszkalne. Wiadomo, że nie każdy ma 
dochód miesięczny tylko różnie , część osób pracuje poza granicami, no nie cyklicznie 
spływają te pieniądze, maja zadłużenia. W związku z tym  cieszę się , że mając na uwadze 
dobro tych mieszkańców i budżetu gminy upłynnia Pan te lokale.” 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Komentarz do wypowiedzi Pana Radnego Adamusa. Zgadzam się , Pan Radny z 
kilkoma osobami zwracał się do mnie z taką prośbą. Tak jak zapowiedziałem kiedyś , 
przeanalizujemy co do wniosków, jak duża będzie ich liczba, wtedy podejmę decyzję. Tak się 
stało. Dzisiaj w projekcie porządku obrad dzisiejszej sesji jest stosowna uchwała, która już 
pokazuje ile osób zamierza jeszcze dokonać zakupu. Chce powiedzieć przy tej okazji, że jako 
Urząd powiadomiliśmy wszystkich, wszystkie osoby , które nie wykupiły jeszcze mieszkań, 
pisemnie o takiej możliwości, o prowadzonej akcji. Tak , że tu każdy w moim przekonaniu 
został poinformowany w sposób skuteczny. Zresztą , tak się składa , że to już była druga tego 
informacja wysyłana do najemców, którzy nie wykupili. Stąd myślę, że jest to do końca 
przemyślana akcja i w ten sposób prowadzona. Natomiast Panu Radnemu Sałacie to chcę 
powiedzieć tak, że miasto te lokale które nie sprzeda  przekaże do STBS – u . Tu powstałaby 
taka sytuacja jak pan Radny sugeruje, więc pieniądze za zbycie ewentualne lokali użytkowych 
zostałyby w gminie, natomiast obowiązek utrzymania tych lokali zostanie przekazany do 
STBS – u. Bo oni będą właścicielem po przekazaniu w aport. Więc byłoby to działanie takie 
zmierzające wprost do likwidacji naszej spółki , a takiego zamysłu nie mamy, bowiem spółka 
została powołana celem prowadzenia między innymi budownictwa społecznego na terenie 
miasta. Przygotowuje się do kolejnej inwestycji, ma promesę kredytowa, zresztą ona musi też 
utrzymać odpowiedni poziom swoich kapitałów, musi dysponować pewnym majątkiem, musi 
dysponować też pieniędzmi, żeby mogła realizować tego typu przedsięwzięcia. Stąd taka 
operacja jest przemyślaną, że nie sprzedajemy po to, żeby ewentualnie zostawić dla tego kto 
będzie dalej miał obowiązek między innymi we Wspólnotach uczestnicząc wpłacać jako 
udziałowiec Wspólnoty, pewnych zaliczek czy też realizując przedsięwzięcia. Tak, że w ten 
sposób wygląda.” 
 
Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 

Ad. 7a 

Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału JM 

Przedstawił informację nt. „ Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych w ramach 
PHARE 2003r. SSG.” 

W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.   
 

Pan S. Sałata 
Poinformował , iż mieszkańcy os. Południe prosili, aby podać im informację, która z firm 
została przez firmę „Skanska” , jeżeli chodzi o przyłącza , zakwalifikowana. 
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Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powitał przybyłą na obrady sesji Panią Kręcką – Radna Sejmiku Samorządowego 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” Ja chciałem się zapytać o dwie rzeczy. W zasadzie to co już poruszaliśmy na komisji. 
Czy sprawdziliście w końcu ile tych posesji będzie miało się podłączyć pod te kanały, jaki 
procent się podłączy, czy w tej chwili zadeklarowało podłączenie lub jak zamierzacie ten 
procent zwiększyć. Bo ja rozumiem, że z punktu widzenia mieszkańców to jest dla nich 
najważniejsza rzecz, podłączyć się do kanałów i mieć możliwość korzystania z kanalizacji , 
nie z szamba. To jest sprawa, ja powiedziałem z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ my 
tutaj wiemy, że jest program się nazywa inaczej „ Aktywizacja gospodarcza województwa 
świętokrzyskiego ośrodków poprzemysłowych „ itd. w budżecie mamy zapisane, w zadaniu, 
efekt końcowy 750 miejsc pracy. Chciałbym również poprosić jak ten efekt, bo z jednej 
strony jest efekt na który oczekują mieszkańcy – przyłączenie się do kanalizacji, a z drugiej 
strony efekt – 750 miejsc pracy. Jak my ten efekt zamierzamy zrealizować w ciągu trzech lat? 
Ponieważ od niego będzie zależało czy będziemy mogli korzystać w przyszłości ze środków 
unijnych. Niezrealizowanie tego efektu powoduje trzyletnią  karencję odnośnie starania się , 
ubiegania o środki. Druga rzecz oglądaliśmy , jeżdżąc po tych ulicach, że już wykonane te 
kanały np. na Nowowiejskiej. Ja mam pytanie , jak mieszkańcy w tej chwili będą chcieli się 
podłączyć to znaczy będą musieli wycinać tam ten zalany asfalt, zgłaszać wniosek o zajęcie 
pasa drogowego do Zarządcy dróg. Jak będzie wyglądała procedura takiego mieszkańca od 
strony tej formalnej? Czy zamierzamy jakoś w sposób im ułatwić ta procedurę? Bo za zajęcie 
pasa drogowego się płaci, trzeba wypełnić wniosek, iść do stanowiska czy też innego 
zarządcy itd. Czy tam kwestia zgłoszenia, bo to [pewnie będzie zgłoszenie do wydziału 
odnośnie pozwoleń, bo pozwolenie chyba niepotrzebne ale musi być zgłoszenie. czy mamy 
jakiś pomysł na to , żeby tym mieszkańcom w tej sprawie formalnej – często dla być może 
wielu nieznanej – pomóc. Czy jakaś informacja będzie, czy cos innego w tym rodzaju? I 
ewentualnie sprawa rozliczenia, mówiliśmy o zagrożeniach i tu jako Rada musimy dokładnie 
sobie powiedzieć na ten temat. Ostatnia faktura ma być przyjęta do 30 listopada. W związku z 
tym wiemy , że jest to ogromne zadanie. Wszystkie faktury musza być sprawdzone, a 
wcześniej sam proces techniczny musi się odbyć tzn. przejęcie przez nas i sprawdzenie 
szczelności tej instalacji  itd. W związku z tym czy istnieje zagrożenie , że do dnia 30 
listopada nie zdołamy zrealizować tego zadania , i co robimy żeby temu zagrożeniu uniknąć, 
bo wiązałoby się to, proszę mi powiedzieć z jakimi konsekwencjami.” 

Pan J. Perchel 
Cyt.” Jak Pan Naczelnik już wspomniał Komisja Gospodarcza wyjechała w teren, żeby 
zapoznać się ze stanem realizacji tej inwestycji no i parę słów na ten temat chciałbym 
powiedzieć. Byliśmy w kilku miejscach na os. Południe, gdzie jest realizowana kanalizacja 
sanitarna. Z informacji , które uzyskaliśmy i które są prawdziwe – bośmy  to sprawdzili w 
terenie – jest tak , że te opóźnienia o których wspomniał Pan Naczelnik wynikające z mrozów 
i dłuższej nieco zimy, około 20 czerwca jakby zostaną nadrobione czyli harmonogram 
pierwotny zostanie jakby dogoniony. Pracuje 14 ekip na kanalizacji i oczywiście są pewne 
utrudnienia bo są uliczki wąskie, gdzie nie ma nawet gdzie odłożyć gruntu, ale teraz jest 
sezon letni, dni są dłuższe , brygady pracują dłużej i mamy zapewnienie, wierzymy w to, że 
czasowo inwestycja zostanie wykona w terminie. Jeśli chodzi o Inkubator to jedna hala jest 
już w zasadzie w przekazaniu. Sanepid już był na kontroli, w tym tygodniu będą pozostali, 
czyli Państwowa Inspekcja Pracy, Straż. Druga zaawansowana jest w miarę dobrze. 
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Planowane jest do końca czerwca, że będzie wymurowana już cały budynek ze stropem 
zalanym, do końca sierpnia roboty wykończeniowe. Tak to wygląda. Jedyna obawa , tu jak 
kolega Grzegorz powiedział, jest z tymi rozliczeniami. Wiemy, że miasto wystąpiło o 
przedłużenie tego terminu, szanse są no nie wiem pół na pół czy mniejsze. Trzeba robić 
wszystko, żeby to rozliczenie, jeżeli zajdzie taka konieczność to w terminie zrobić, żeby te 
środki po prostu zostały nam przez Unię Europejską przekazane.” 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powitał przybyłą na obrady sesji  Radną Sejmiku Wojewódzkiego Panią Elżbietę Lucjanę  
Nowak. 

Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału IM 
Cyt.” Pan S. Sałata – jaka firma została zakwalifikowana do robienia przyłączy? Ustalenie z 
wykonawcą mamy takie , że jak wiadomo przyłącza wykonywane są własnymi siłami i 
środkami przez mieszkańców, tzn. oni musza dysponować odpowiednią dokumentacją i 
musza zgłosić zamiar wykonywania tej pracy do Starostwa Powiatowego i własnymi siłami i 
środkami rzecz całą , jeśli chodzi o ten przykanalik swój własny indywidualny, zrealizować. 
Ze „Skanską” ustalenie mamy takie, że jest możliwe realizowanie tych przykanalików  
niejako równolegle z robotami sieciowymi w ulicy pod warunkiem, że roboty wykona firma 
profesjonalna czyli taka branżowa, która umie te rzeczy robić , taka, która ma wpis, że jest 
firmą instalacyjną i robi po prostu te rzeczy. Tym samym jest pewność  że one zostaną 
wykonane prawidłowo , i roboty te należy robić w uzgodnieniu z kierownikiem odcinka na 
którym w tej chwili trwają roboty sieciowe – te główne. Takie ogłoszenie zostało 
sformułowane i Pan Prezydent umieścił to w prasie lokalnej, w środkach masowego przekazu, 
żeby to mogło po prostu się odbywać i żeby ludzie ten czas mogli zaoszczędzić. Oczywiście 
nie ma możliwości wykorzystywania tej kanalizacji czyli doprowadzania ścieków do 
nieodebranego jeszcze kanału sanitarnego. Natomiast jest możliwe po prostu wyjście poza 
ulice do jakiejś studzienki na ogródku czy ewentualnie jeżeli to jest połączenie przez szambo 
do tego szamba, mniej więcej , ale zasilenie kanalizacji ściekami swoimi jest możliwe po 
podpisaniu umowy z firma , która będzie eksploatować tą kanalizację czyli z PWiK. Tutaj 
Pan Prezydent jeszcze wykonał taki dodatkowy ukłon w stosunku do mieszkańców tzn. 
powiedział, że o ile taki przykanalik zostanie zrobiony w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące 
od terminu przejęcia do eksploatacji danego kolektora sanitarnego , to prze następne 4 
miesiące osoba taka, inwestor będzie zwolniony z opłat za odprowadzanie ścieków. Czyli 
innymi słowy nie jest to zasada taka, że typuje się określone firmy tylko o ile robi to 
profesjonalna firma to w korespondencji z szefami robót czyli po prostu z kierownikiem 
budowy danego odcinka i jest możliwe zrealizowanie tego przykanalika. Wiąże się z tym 
również pytanie Pana Radnego Walendzika. Na Nowowiejskiej musieliśmy tam po tej 
kanalizacji położyć ten plaster ze względu na bardzo duże utrudnienie komunikacyjne. 
Natomiast kontrakt przewiduje jeszcze, znaczy ten plaster czyli wyasfaltowanie śladu po 
wykonanej kanalizacji. Ulica jest dosyć ważna więc takie utrzymywanie stanu z tym 
rozkopem oczywiście nie mogło trwać zbyt długo. Natomiast w toku takich ubocznych 
ustaleń  z Zarządem Dróg Powiatowych powiedzieliśmy sobie, że odtworzenie nawierzchni , 
która również w kontrakcie jest przewidywana w postaci warstwy wiążącej na całej 
szerokości ulicy będzie mogło być zrobione później. No więc nawet w sierpniu, w takim 
okresie, kiedy nie będzie niebezpieczeństwa , że się nie zdąży, w sensie wykonania 
terminowego kontraktu, a z drugiej strony póki co jest możliwość dla ludzi, żeby te 
przykanaliki mogli robić. Jeśli chodzi o tą ulicę , to tam już wcześniej mieliśmy ustalenie 
takie, że firma będąca podwykonawcą „Skanskiej” , zaakceptowana przez „Skanską” dlatego , 
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że trzeba powiedzieć że wszyscy podwykonawcy musza być zaakceptowani po pierwsze 
przez wykonawcę a po drugie zgodę na wprowadzenie tego wykonawcy udziela zamawiający. 
Więc ta firma , która wykonywała te rzeczy również była gotowa przyjmować zlecenia od 
ludzi. samoorganizacja ludzi tam no jak do tych czas nie bardzo przełożyła się na efekt 
rzeczowy. Z tego wiemy to gros ludzi projekty ma przygotowane, natomiast te roboty póki co 
tam jeszcze się na indywidualne zlecenia nie rozpoczęły. Teraz mówimy, że nie tylko sam 
Pan, który wykonywał to jako podwykonawca „Skanskiej” ta robotę sieciową ale również i 
inne firmy co minutę wcześniej mówiłem, też mogą te rzeczy robić , czyli jakieś tam 
ułatwienie kolejne jest i w tym momencie chodzi o to , żeby rzeczywiście można było to 
faktycznie wykonywać. No bo po ułożeniu tej warstwy wiążącej na całej szerokości  problem 
będzie większy, bo przecież to później trzeba będzie odtworzyć. Procedura no to oczywiście 
jest taka jak wspominaliśmy przed chwilą, trzeba żeby inwestor miał dokumentację , trzeba 
żeby ta dokumentacja była uzgodniona z przyszłym użytkownikiem i trzeba żeby roboty 
wykonane były przez firmę profesjonalna. Sprawa tych przyłącz. Na terenie budowy 
kanalizacji to jest 36,1 km mieszka ponad 3,5 tyś. ludzi, wiec tych przykanalików w sumie 
jest około tysiąca możliwych do zrealizowania. Natomiast jedną ważną rzeczą jest to , że 
mamy obowiązek rozliczenia się z efektu ekologicznego odnośnie 480 przykanalików , bo to 
jest przedmiot wniosku do Funduszu Wojewódzkiego  Ochrony  Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który wspiera inwestycję 6 mln  zł. Co dalej jeśli chodzi o miejsca pracy. Bo tak jak 
wiadomo poza tym takim bezpośrednim efektem użytkowym dla ludzi którzy po prostu z tej 
kanalizacji skorzystają , to rozliczamy się z tychże miejsc pracy, bo to jest kanon , który był 
przedstawiony w momencie aplikacji. Tu trzeba będzie na pewno podjąć spore takie działania 
promocyjne. Te miejsca pracy w największym stopniu będą oczywiście pojawiać się dzięki 
Inkubatorom , Starachowickiemu i Ostrowieckiemu. Projekt ten rozliczany całościowo i 
sądzimy , że tam , że tak powiem tych miejsc no samoistnie powstanie odpowiednio dużo. 
Natomiast czeka nas na pewno akcja promocyjna, ażeby mogły w oparciu   o tą wykonaną 
kanalizację powstawać nowe podmioty gospodarcze w południowej części miasta. Tam było 
tak, że nawet gdy dotychczas próbował ktoś rozpoczynać działalność gospodarcza nie miał 
takiej możliwości ze względu na brak dostępu do infrastruktury. Z tego co wiem Ostrowiec 
już w tej chwili przeznaczył 100 tyś. zł. na taką akcję promocyjną dla tego swojego Centrum 
Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej po to , żeby mogły tam powstawać nowe firmy, 
inkubować się  powinny. W związku z tym ten efekt rzeczowy by się pojawiał. Trzeba na 
pewno w bliskim czasie do zakończenia robót , po zakończeniu bezpośrednio 
zinwentaryzować ten stan obecny , tzn. ustalić taki stan zero po prostu od którego będziemy 
musieli się później wykazywać tym nowym efektem. Sprawa płatności, no więc tutaj to jest 
sytuacja taka , że mamy przygotowany wniosek o wydłużenie płatności, i przygotowany jest 
skonsultowany właściwie na roboczo mamy zamiar wysłać ten wniosek. Natomiast ponieważ 
nie ma 100% gwarancji , że to się uda przeprowadzić to układ jest taki, ze wykonawca robi 
wszystko, żeby w terminie się po prostu zmieścić. My natomiast będziemy robić wszystko 
żeby ewentualnie to wydatkowanie przedłużyć. Jeżeli zakończy się to powodzeniem to 
będziemy mieli pewien komfort czasowy , jeżeli nie to będziemy mieli trochę nerwów na 
koniec.” 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Znaczy ja rozumiem , że to trzeba robić tak jak 
robimy pewne harmonogramy równolegle akcja promocyjna, trzeba to zacząć. Pytanie jest 
dokładnie , no z 480 przyłączy musimy się rozliczyć wobec Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, w związku z tym  jak wygląda realizacja tego, co się musimy rozliczyć. 
Pytałem się o opłaty czy będziemy rozmawiać jako Urząd, czy są możliwości jak gdyby 
załatwienia tego za mieszkańców tych spraw ze zgodą na  zajęcie pasa drogowego, za opłaty 
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za zajęcie pasa drogowego i inne takie historie. Ile będzie kosztowało odtworzenie tej łaty 
zalanej. Trzeba to wszystko tak bym powiedział powiedzieć. Druga rzecz – te 750 miejsc 
pracy. Z tego co wiem to Inkubator zakładał zgłaszając wniosek 100 miejsc pracy , niech 
drugie tyle zgłosi Ostrowiec – to 550 miejsc gdzie ma powstać? Czy w planie 
zagospodarowania przestrzennego w tej okolicy , gdzie przebiega kanalizacja są takie 
możliwości i jak my to będziemy realizować te 550 nowych miejsc pracy w Starachowicach?” 

Pan S. Sałata 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę mnie źle nie zrozumieć Panie Naczelniku, 
nie chcę Pana pouczać ale to co wiem, jak była robiona kanalizacja w ul. Jeleniej na takim 
odcinku, na Miodowej to 176 m czy na Smugowej, to firma , która przyłącza do prywatnych 
posesji ona wszystkie formalności załatwia w danych urzędach , gdzie o takie pozwolenie 
chodzi i mieszkaniec nie chodzi. Mieszkaniec tylko ma mieć pieniądze , a ona wszystkie te 
czynności robi. Tak zrobiła firma Pana Truchlewskiego, gdzie po 20.00 kiedy autobusy 
przestały jeździć to firma weszła i w nocy na rano już była droga zaasfaltowana, wszystko 
było zrobione. Ja uważam , że pewne zorganizowanie a informacja, uważam że tak mamy 
tablice ogłoszeń w poszczególnych dzielnicach, mamy sklepy, mamy szkoły gdzie taka 
informacja powinna być rozwieszona, że mieszkańcy mogą korzystać z takich firm i te firmy 
u których będą zamawiać to przyłącze, już im zresztą powiedzą.” 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni. Ja właściwie  jestem trochę 
zdezorientowany sytuacją, która zaczyna się tu na sali pojawiać. Chciałbym z Panem Radnym 
Walendzikiem ustalić wprost jedna rzecz. Bo Pan Radny w swoich publikacjach prasowych 
informuje, że cały pomysł to pomysł tamtej kadencji a dziś Pan próbuje powiedzieć , że całe 
nieszczęście to  będzie ta kadencja. Ustalmy jedno, fisza projektowa to jest prawdą , została 
rozpoczęta praca nad nią w tamtej kadencji, nigdy temu nie zaprzeczałem, ani ja , ani nikt z 
pracowników UM i to w tej fiszy projektowej opisano jak się będzie tworzyć to 750 miejsc 
pracy. Nic prostszego Panie Radny, wrócić do tego materiału, poczytać a my czy nasi 
następcy, mają proste zadanie realizować wszystkie zapisy fiszy projektowej. Tam dokładnie 
krok po kroku jest rozpisane, gdzie powstaną miejsca pracy, jak one będą realizowane. 
Oczywiście życie jest dynamiczne, mogą pojawić się pewne niespodzianki ale skoro tu Pan 
nie zaprzeczy ,że to przedsięwzięcie rozpoczęto w tamtej kadencji to chcę pana 
poinformować , że my nic nie popsuliśmy. Panie Przewodniczący, my po prostu skrupulatnie 
realizujemy pomysł, który padł w samorządzie miasta Starachowice nie spierając się o to 
pierwotne ojcostwo. Sukces będziemy mieli wszyscy. Będzie miało sukces to miasto, bo 
powstanie 36 km kanalizacji, bo po tej kanalizacji stworzy się szansę na budowę dróg w 
miejscach gdzie tych dróg nie mamy w mieście , ludzie będą mieszkać w normalnych 
warunkach. I dziś szukanie tego typu historii czy Pan Józek się podłączy czy nie podłączy – 
zapewniam Pana , że się podłączy z prostej przyczyny, sąsiedzi go przypilnują  czy na czas 
wywozi szambo. Zadziała mechanizm społeczny. Przyłączy się na ulicy piętnastu a dwóch się 
nie przyłączy, niech mi Pan wierzy, że tych piętnastu będzie tych dwóch pilnować, ile razy u 
nich był beczkowóz, będzie stało na straży , będzie skarżyło do Straży Miejskiej , do innych 
organów kontroli i w którymś momencie ci ludzie się muszą przyłączyć. Niech Pan weźmie 
pod uwagę również ten fakt o którym mówił Pan S. Sałata, że w tym czasie nasi mieszkańcy 
to ludzie dość sprawni, którzy potrafią znaleźć osoby kompetentne , które w momencie gdy w 
jakimś zakresie nie maja stosownej wiedzy uczynią za nich. Pan Radny tu wspomniał o 
pewnej inicjatywie przedsiębiorców starachowickich, oczywiście oni to robią w celu zysku, 
którzy są gotowi przyjść do mieszkania, nawet do tego mniej zaradnego, zaoferować mu 
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swoją pomoc od początku do końca, oczywiście z a odpłatnością. I mają umowę z bankiem, 
który to skredytuje , nawet na okres 3 lat. Dodatkowo gmina chce pomoc w taki sposób jak 
powiedział tu Pan Naczelnik, że kto się przyłączy w okresie 3 miesięcy od takiej możliwości 
dostanie czteromiesięczne zwolnienie. Oczywiście można spierać się , ścigać dalej w 
pomysłach, z czego jeszcze powinniśmy tych mieszkańców zwolnić , ale pamiętajmy , że w 
mieście realizujemy inne zadania ważne. Będziemy potem podejmować uchwałę termo 
modernizacji szkół , na pewno może paść pytanie dlaczego tylko dwie szkoły, potrzeby są w 
wielu większych obiektach szkolnych, Starachowickim Centrum Kultury, UM, MOPS. Na 
pewno będzie strategia , będzie też dyskusja dlaczego mało środków przeznaczamy. Więc to 
wszystko w moim przekonaniu jest racjonalnie przemyślane. Oby tylko wszyscy partnerzy 
przedsięwzięcia, i tu z Panem Radnym się zgadzam, bowiem jeden z naszych partnerów na 
dużym odcinku nas zawiódł. Mówię tu o Inkubatorze i mówię to publicznie, bowiem nie 
zrealizował tego do czego się podwiązał. Musieliśmy użyć rezerwy finansowej o której tu 
mówił Pan Naczelnik właśnie po to , żeby zrobić to za nich. Już na etapie projektowania 
popełnili pewne błędy. I co dziś mamy wytykać i udowadniać, że to ich wina, że cos się 
przesunęło w czasie, że inwestor nie wszedł na czas na ta czy inną budowę? Nie . po prostu 
mamy robić wszystko, żeby to zrobić na czas. I my , uważam, że tak robimy a dowodem – co  
wspomniałem wcześniej – jest wspomniana nagroda, że tak nas postrzegają ludzie z zewnątrz, 
którzy to oceniają. Ja mam prośbę do Państwa Radnych żebyśmy się nie spierali o szczegóły, 
one się na pewno pojawią i na pewno można je rozwiązać w ten czy inny sposób, żebyśmy 
podeszli do sprawy generalnie i naprawdę potraktowali to jak przedsięwzięcie ważne dla 
całości miasta; nie spierali się czy to bardziej tamta kadencja miała większy wkład, czy 
mniejszy ta. Mówią tam w Polsce, że nie ten ojciec co zaczyna tylko ten co kończy, no 
moglibyśmy tu na inne przysłowia polskie spierać ale chyba to nie ma sensu. Ta inwestycja 
zostanie w Starachowicach i bezwzględnym jest fakt, że ona będzie służyć rozwojowi tego 
miasta i na tym , co do tego się zgadzamy to proponuję przyjąć tą informację. Oczywiście 
troska jest tu wskazana, bo musimy wykazać duże zorganizowanie , dużą sprawność 
organizacyjną. Szanowni Państwo taką inwestycję realizujemy po raz pierwszy i to jest tez 
spore wymaganie dla pracowników urzędu dla służb inwestycyjnych, finansowych. Duży czas 
spędzony na tej inwestycji nie zostanie zmarnowany, on może być wykorzystany w kolejnych 
latach, przez kolejne kadencje samorządu. Ja apeluję do Państwa Radnych właśnie o takie 
podejście do tej sprawy, nie spieranie się czy dziś Pan Naczelnik wyliczy czy te sklepy w 
projektowanych miejscach w fiszy projektowej to powstaną , może nie powstaną w tych 
miejscach ale powstaną kilometr dalej, nie wiem na  trzeciej , piątej ulicy. Ja jestem 
przekonany, że to przedsięwzięcie uda się nam wspólnie zrealizować i skutecznie rozliczyć. 
Tak zabiegaliśmy w Funduszu żeby odpowiednie „wakatio legis” tutaj do rozliczania ustalić, 
jak dobrze pamiętam chyba był to 2008 rok, płacenie jest jeszcze później, tak że tu wiem też, 
bo mieszkam w tamtym regionie, że wielu mieszkańców ma po prostu swoje przygotowane 
dokumenty, czeka tylko na stosowny czas. Wiem, że również przedsiębiorcy dopiero od 
jakiegoś miesiąca dysponują odpowiednimi urządzeniami, chodzi tam o jakąś możliwość 
włączenia się do studzienek przy jakimś tam szczególnym rozwiązaniu technicznym i wiem , 
że już takie zakupy poczynili; przedsiębiorcy tutaj wymieniani przez Pana Naczelnika, którzy 
na naszym rynku starachowickim w zakresie przyłączy wodno – kanalizacyjnych działają. 
Wiem, że na pewno takie urządzenie zakupiła nasza spółka komunalna, też włączy się do gry. 
Jest gotowa na realizację tych przyłączy i apeluję do Państwa o takie traktowanie sprawy – 
cieszmy się z tego sukcesu wszyscy razem, nie szukajmy tu dziury w całym, nie próbujmy bo 
to tylko szkodzi całemu przedsięwzięciu jak będziemy gdzieś tam publicznie obiecywać , że  
a jakby jeszcze zapłacił za niego 80 zł. za zajęcie pasa drogowego. A jak się zmówią w 
dziesięciu to w dziesięciu zapłacą 80 zł. i będzie ich kosztować 8 zł. Dlaczego mamy tych 
ludzi ubezwłasnowolniać, nie dać im szansy żeby zaczęli właśnie, no bo wychodzi na to , że 
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my powinniśmy zrobić wszystko. Nie wracajmy do sytuacji, że będziemy jeszcze ustalać jaki 
sedes każdy ma mieć w domu.” 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja cieszę się , no padła tutaj deklaracja, że 
wspólnie żeśmy to robili. Wydaje się , że Pan Prezydent odsyła mnie do fiszy, mógł parę słów 
powiedzieć co jest w tej fiszy, bo ja będę z kolei odsyłał mieszkańców co jest w fiszy czy 
kogoś innego. Natomiast jest jedna rzecz , słuchajcie Państwo, nie po to dyskutujemy i 
przedstawiamy tutaj, żeby nie wchodzić w szczegóły. Dla większości mieszkańców – 
dlaczego się o to pytamy tutaj często – dla większości mieszkańców było to zaskoczeniem, bo 
było to propagowane, że jest kanalizacja na os. Południe. W związku z tym po spotkaniach 
byli przekonani, dopiero po spotkaniach z Panem Prezydentem dowiedzieli się , że to nie jest 
kanalizacja celem głównym, tylko tworzenie nowych miejsc pracy. Więc tym mieszkańcom 
trzeba, trzeba ich wypowiedź, proszę bardzo Pan Prezydent mówi i cieszę się, no jasna 
deklaracja – miasto nie będzie pomagało im bezpośrednio , bo maja obowiązek się sami 
podłączyć. Tak Panie Prezydencie? Tak. Więc to trzeba jasno i dokładnie powiedzieć. 
Natomiast druga rzecz, te ulgi które wprowadzono. Mam jednak propozycję dotyczącą, bo 
policzyłem sobie w tej chwili , wydaje mi się , że termin, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy się 
podłączą nie jest najszczęśliwiej dobrany , no bo to są miesiące jesienno – zimowe. Trzeba by 
było trochę ten termin , tak bym powiedział, dać  dłuższy ,żeby ten odzew społeczny był nie 
negatywny, bo przecież nam nie zależy na tym żeby on był negatywny, tylko uwzględnić te 
warunki które są  , jaki czas dać na przyłączenie się , żeby rzeczywiście mogli tego dokonać. 
Dlatego te trzy miesiące to wydaje mi się tutaj, trzeba to dokładnie przemyśleć, bo to 
wszystko zależy od tego kiedy będą mogli – część kiedy będzie się tam mogła podłączyć. 
Natomiast jest rzecz następująca o której ja pytałem się Pana Naczelnika – obowiązkiem 
naszym jest 480 przykanalików zrealizować, na jakim to jest etapie, jakie mamy informacje w 
tym zakresie, na ile to będzie wykonane te 480 , bo to jest obowiązkowe wynikające z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Następna rzecz dotycząca zagrożeń 
związanych z rozliczeniem. One są niebagatelne i o tym musimy sobie tutaj mówić, 
niezależnie od tego czy komuś się podoba czy nie. Z rozliczeń , jak wynika z naszych 
dotychczasowych doświadczeń  ze składanych pierwszych faktur, ile trwa rozliczenie? W 
związku z tym jakie zamierzamy podjąć kroki, żeby uniknąć czy błędów czy ewentualnie 
różnego rodzaju przepisów prawnych, które stwierdziliśmy nam blokowały to, w  jaki  sposób 
będziemy się uczyć, czy będziemy się starali ominąć te rafy, które się pojawiły w tej chwili, 
żeby na ten trzydziesty rzeczywiście, żeby dostać ostatnią tą płatność wynikającą ze 
sprawdzonych faktur.” 

Pan A. Gach 
Cyt. „ Panie Przewodniczący pozwalam sobie zabrać głos jeszcze w tym momencie, 
troszeczkę wezwany do tego przez Pana Prezydenta. Mam nadzieje , że mogłoby powstać 
mylne wrażenie trochę z Pana wypowiedzi, chwilowo okazującym może jakieś takie 
zdenerwowanie. Nawet mnie się wydaje tak, że my jako partner zgodnie z porozumieniem 
które zawarliśmy z Panem Prezydentem , czyli Regionalna Izba Gospodarcza, mieliśmy 
zobowiązania do opracowania dokumentacji projektowej, co uczyniliśmy. Owszem były 
pewne trudności ,to jest niewątpliwe. Wiemy tak samo, że po stronie partnera – miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego – też były pewne opóźnienia. To, że niewykluczone, że nie 
przewidzieliśmy w dokumentacji czy dokumentacja nie przewidywała pewnych kwestii, które 
się pojawiły czyli nie zawierała badań geologicznych. Przyznam , że mnie to tez zaskoczyło, 
że tego typu badania są niezbędne. Zakładaliśmy, że skoro dokumentacja trafiła do organu 
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właściwego czyli nadzoru budowlanego czy wydziału budownictwa w Starostwie 
Powiatowym to , to jest dokumentacja niezbędna jest sprawdzona. Dodatkowo zakładaliśmy, 
że ewentualne braki w dokumentacji może sprawdzić inżynier projektu, czy występują. 
natomiast kolejny problem, który powstał może z , przynajmniej z takimi zarzutami się 
spotkałem, ewentualnie co do jak gdyby przygotowania planu budowy, bo to faktycznie tego 
opóźnienia  tak naprawdę nie było, może było takie zagrożenie ale nie było. Przyznam, ze po 
naszej stronie, jeśli jako wytłumaczenie musimy przyznać to, że harmonogram realizacji 
projektu po stornie Inkubatora zakładał budowę w dwóch etapach czyli  najpierw 
wybudowanie hali, przeprowadzenie z działających firm w baraku do nowej hali i dopiero 
likwidacja baraku i budowa nowej hali, tak  to wymagało. To jest żywa struktura, żywe 
miejsce działania firm, to spowodowało dla nas poważne problemy. Natomiast nie wiem czy 
rzeczywiście istotne opóźnienia  miały miejsce. Nie wiem czy tutaj Pan Radny Perchel – na 
pewno w tej sprawie jest zorientowany – mógłby powiedzieć czy rzeczywiście po naszej 
stronie są tak duże zawinienia. Natomiast Panie Prezydencie ja bym w tym momencie, to już 
wiemy , że kończy się projekt, kładł nacisk raczej na dobre elementy tego projektu. Na to , że 
pomimo pewnych trudności jednak współpraca z partnerem tzw. trzeciego sektora u nas się 
tez udała. Współpraca z gminą Ostrowiec tez się udała czyli efekt końcowy będzie myślę 
godny zadowolenia dla nas , dla realizatorów, dla mieszkańców i ja bym na te pozytywne 
aspekty starał się zwracać uwagę w szczególności, że w tym momencie powinniśmy się 
zajmować promocją tego projektu.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Przy tego typu przedsięwzięciach są  jakieś problemy i nie było moim celem wytykanie, 
podałem to jako przykłady. Bo gdybyśmy zaczęli tam do szczegółów wracać to tez byśmy 
jeszcze  tam poszukali pewnych rzeczy, ale nie było to moim celem. Cieszę się ,że właśnie tak 
Pan zakończył, powinniśmy się wszyscy cieszyć bo naprawdę będzie to przedsięwzięcie , 
będzie to duży sukces naszego samorządu i tak to traktujmy Szanowni Państwo, i pod tym się 
podpisuję. Cieszę się , że udało mi się sprowokować Pana do takiej wypowiedzi.” 

Pan J. Ambroży 
Odnośnie przykanalików , które gmina zobowiązała się wykonać wyjaśnił, iż na razie są tylko 
pojedyncze przykanaliki. Zaznaczył , iż na wywiązanie się z tego zadania jest określony czas , 
efekt ekologiczny będzie udowadniany po ponad 2 latach. 
Cyt.” Liczymy , że prze ten czas ta operatywność ludzka w jakiś sposób podniesie się i te 
przykanaliki powstaną. Mamy doświadczenia w tej sprawie dotychczas dobre, zawsze 
deklarowana była określona liczba przykanalików no tak zadawalająca Fundusz. Jeśli chodzi 
o efekt ekologiczny w  przypadku udzielania dotacji i ludzie z budowy tego wywiązywali, 
uzyskujemy wtedy potwierdzenie z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, że tyle 
przykanalików jest i tyle osób ścieki odprowadza. Będziemy oczywiście musieli w jakiś 
sposób inspirować  do tego by te kanaliki powstawały , a zainteresowanie jest bardzo duże 
przy realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy tutaj po kilka wizyt dziennie. Ludzie pytają jak 
się należy przyłączyć, która studnia jest tam dla niech przeznaczona , jak to robić żeby 
zabezpieczyć sobie później możliwość tego włączenia się. Ja rozumiem, że ludzie  oczywiście 
sami musza rozwiązywać te sprawy , bo nie projektowaliśmy dotychczas sieci razem z 
przykanalikami i tak samo jest i tutaj również z innych względów. Ludzie natomiast czekają 
na to i są przygotowani , do przynajmniej w świadomości , że będą to wszystko realizować. 
Nie ma problemu w drogach gruntowych tam to jest zupełnie prosta sprawa. Natomiast w 
drogach asfaltowych, no niestety to odtworzenie tego asfaltu po śladzie przykanalika 
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oczywiście jest w obowiązku inwestora czyli  tego właściciela posesji, który się podłącza. 
Odpowiednie zagęszczenie gruntu nad ta rurą, nad tym przykanalikiem. Oczywiście również 
sprawa formalności, które trzeba załatwić, też oczywiście przynależy do tych ludzi. my 
uświadamiamy , my pomagamy, my mówimy gdzie się zgłosić i jak postępować , żeby droga 
była optymalna, no nie mniej jednak jest to problem w sferze przyszłego użytkownika. 
Natomiast jeśli chodzi o to, co by się stało gdybyśmy nie zdążyli, no w tej chwili 
przedsięwzięliśmy to żeby wnioskować o wydłużeniu wydatkowania i tak jak wspomniałem 
wcześniej, ze ten wniosek mamy praktycznie przygotowany, właściwie mamy skonsultowany 
prze pracowników władzy wdrażającej został jeszcze do takiej konsultacji wysłany do 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz do naszego Urzędu Marszałkowskiego i jest to , że 
tak powiem już w końcowej fazie obróbki i taki wniosek złożymy. Ja jestem optymistą i 
uważam, ze musi nam się to udać . wykonawca też wie, że póki co takiego marginesu 
bezpieczeństwa w postaci wydłużonego okresu wydatkowania nie ma i robi wszystko żeby 
zdążyć, bo gdybyśmy nie zdążyli , no to ta cześć środków unijnych , która nie została 
wykorzystana no niestety by przepadła.”  

Pan J. Perchel 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, firma „Skanska”. Mamy zapewnienie z 
naszej komisji wyjazdowej, że na bieżąco są wykonywane wszystkie inwentaryzacje , 
wszystkich odcinków przez geodetów, tak że tutaj nie odkłada niczego na później. Odcinki , 
które są wykonane i które się da próby szczelności są robione, bo na Inkubatorze np. dwa 
odcinki kanalizacji były  robione  już próby. Mimo, że jeszcze nie były oddane do użytku ale 
już były próby, bo to się dało. I wiemy , że być może ul. Nowowiejska i ten odcinek, który da 
się tam, będzie tez wcześniej nawet może jak się uda włączony. Takie rozważania są czynione 
i na pewno dołożą starań. Jeśli chodzi o Inkubator, to oczywiście jak Pan Prezydent 
wspomniał były pewne problemy wynikające z tych odwiertów geologicznych, że tam trzeba 
było wymieniać grunt co ponosi dodatkowe koszty , to jest fakt, ale ja bym chciał 
podziękować tutaj Panu Mariuszowi , szefowi Inkubatora, bo tam jest proszę Państwa bardzo 
dużo podmiotów, tam stoi mnóstwo aut, tam taka ciasnota, że aż nieraz boimy się niektóre 
roboty wykonywać. Ale no jakoś wzajemnym rozmowom z tymi firmami, oni tam na czas te 
auta  stawiają gdzieś na zewnątrz, chociaż tez nie ma bardzo gdzie i w jakiś sposób tam się 
dogadujemy, bo nasza firma tam to wykonuje. Powiem tez , że ten dwuetapowy, wykonanie 
tych budynków, tak było ustalone. Niemniej jednak część tych ludzi się zgodziła do tej nowej 
hali przenieść swoje na magazyn, jakby swoje rzeczy, maszyny i one tam stały do czasu 
pozwolenia użytkowania tej hali , no i jakoś tak to łagodzi się te konflikty. Tak , że mam 
nadzieję , że to dalej dobrze się skończy, tak jak Prezydent i pan Andrzej tutaj wspomniał.” 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Informacja, która została przedstawiona prze UM jest dosyć szeroka, zawiera pewne 
wskazówki i pewne podsumowania co jest zagrożeniem , co nie. Wysłuchaliśmy. Była 
komisja wyjazdowa na tym terenie, myślę, zresztą wypowiedź Przewodniczącego, że jednak 
jest dobrej myśli , ja też myślę, że firma, która prowadzi tą inwestycję jest bardzo potężną, 
dobrą firmą , no zagrożenia będą ,chyba raczej nie będzie zagrożeń, że jednak ten termin 
dotrzymamy. Chociaż nigdy nie jest tak, żeby cos tam nie wypadło, są służby, które powinny 
nadzorować i nadzorują ten teren.” 
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Ad. 8 
Pan J. Łyczkowski – Prezes PWiK 
Przedstawił informację o realizacji inwestycji ze środków spójności prowadzonej przez PWiK 
Starachowice. 
 
W/w informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
W dyskusji udział wzięli: 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, że tutaj przydałoby się powiedzenie 
czegoś takiego konkretnego, żeby wszyscy dokładnie to zrozumieli. Pan Prezes mówił tak 
bardzo na okrągło, że w każdym razie nie wiadomo skąd te pieniądze będą się brały, tym 
bardziej, że dzisiaj będzie uchwała, że zamieniamy gminy na PWiK. Czyli rozumiem, że 
ciężar finansowania strony polskiej będzie leżał na PWiK. Nie wiem czy dobrze usłyszałem 
ale tu chodzi o 20 mln. euro. Nie. no to w takim razie proszę o przybliżenie nam ile PWiK 
wyłoży i z jakich środków , żebyśmy tutaj wiedzieli, jakie są udziały konkretne i czemu ma 
służyć to konsorcjum?” 

Pan S. Sałata 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie. Ja rozumiem , że 
przedsięwzięcie jest tak jak tutaj Pan Prezes powiedział wielokrotnie większe niż na Południu, 
bo to sięga ponad 100 km . Samo sfinansowanie wykonania tego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego ja rozumiem, że to nie jest może , nie przynosi tak wielkiego kłopotu tylko 
jak będzie się potem miało funkcjonowanie tej wielkiej ilości kilometrów kanalizacji w 
stosunku do PWiK. Trzeba będzie odpisywać amortyzację, kto będzie ponosił koszta później? 
Bo zakładamy, miasto jest udziałowcem w Wodociągach w granicach 98%, te pozostałe trzy 
gminy to mają taki udział niewielki. Czy potem nie spadnie tak , że mieszkańcy naszego 
miasta będą musieli pokryć wielokrotnie, to znaczy  może zdrożeć woda wielokrotnie nawet 
w stosunku do tego , żeby firma Wodociągów i Kanalizacji mogła funkcjonować.” 

Pani K. Kozłowska 
Zwróciła się z pytaniem kiedy rozpoczną się konkretne prace nad kanalizacją? 

Pan J. Łyczkowski 
Cyt.” Jeżeli Państwo Radni pozwolą będę odpowiadał tak jak Państwo zadawali pytania. Pan 
Radny Walendzik – ja mówiłem w informacji – Konsorcjum jest tworzone po to , aby te 
środki które spoczywają na benificjencie czyli PWiK, zostały dołączone do poziomu 
dofinansowania z Unii Europejskiej. 68% czyli kwotę 13.072 tyś. euro otrzymujemy z dotacji 
Funduszu Spójności, 6.925 tyś. jest to ta cześć przedsięwzięcia którą ma dołożyć beneficjent.  
Na tą kwotę  zawiązujemy Konsorcjum czyli środki, które są dawane w preferencyjnych 
kredytach bardzo , bardzo nisko oprocentowanych. Są to środki przekazane przez budżet 
państwa Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska aby po stronie polskiej te środki 
zostały dołączone do wszystkich beneficjantów Fundusz spójności, bo jesteśmy pierwszym 
przedsiębiorstwem w województwie świętokrzyskim, które realizuje projekt Funduszu 
Spójności. Stronę polską reprezentują 22 przedsiębiorstwa  wodociągów i Kanalizacji, i dla 
wszystkich tych przedsiębiorstw Narodowy Fundusz tworzy Konsorcjum. I to są te środki i 
ten sposób dołożenia kwoty pieniędzy, nie całości tylko tych 32% brakujących czyli kwoty 
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6.925 tyś. euro. Jeżeli chodzi o Pana Radnego S. Sałatę tak jak Państwo widzicie była 
dyskusja od tego roku na temat cen wody. Burmistrzowie czy wójtowie innych gmin bardzo 
oponowali przeciwko wzrostowi cen wody. Wprowadziliśmy zasadę taką w PWiK, że każda 
gmina będzie rozliczna zgodnie z ponoszonymi kosztami. J tak jak dzisiaj Państwo widzicie 
cena wody w Starachowicach poszła minimalnie, bo to jest 2 gr. w porównaniu do roku 
ubiegłego, tak cena w ościennych gminach poszła znacznie wyżej ze względu na ponoszone 
przez Przedsiębiorstwo koszty inne niż w Starachowicach i ta zasada myślę będzie utrzymana 
dalej, w końcu roku 2009 kiedy ta kanalizacja zostanie do całego systemu włączona , do 
Starachowic. jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac. Proszę Państwa jak Państwo widzicie jest 
ogromny zakres tego przedsiębiorstwa, jest całe procedury przetargowe, które się odbywają. 
Jak tu mówił kolega Naczelnik są to bardzo skomplikowane procedury i borykamy się z tym 
tak jak koledzy z funduszu PHARE po raz pierwszy i chcieliśmy zakończyć wszystkie 
procedury przetargowe, a tych zadań mamy budowę kanalizacji, która musi być jako jedno 
przedsięwzięcie. Tu nie możemy dzielić tego zadania na kanalizację  ul. Mieszała, kanalizację 
Radoszewskiego czy nawet nie możemy dzielić tego zadania na kanalizację gminy Wąchock, 
gminy Mirzec i gminy Starachowice. To jest jedno zadanie – kanalizacja. Natomiast tą 
procedurę chcemy przeprowadzić do końca tego roku, aby z nowym sezonem budowlanym 
ekipy weszły na teren inwestycyjny i myślę , że tan zakres włączeniowy byłby najszybszy w 
Starachowicach i tak będziemy ewentualnym wykonawcą sugerować, aby najpierw dołączyć 
do systemu te najkrótsze i najłatwiejsze we włączeniu odcinki czyli Starachowice. Więc w 
tym roku myślę, że zakończy się procedura przetargowa.” 
 
Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
 

Ad. 9a  

Pani A. Gajewska – Zastępca Dyrektora MOPS 
 
Przedstawiła „ Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Starachowicach w 2005 roku.” 
 
W/w informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
W dyskusji udział wzięli : 
 
Pan G. Walendzik 
Zwrócił się z pytaniem do Pani A. Gajewskiej – Dyrektora MOPS cyt. „Nie wiem, jaką 
Państwo stosujecie klasyfikację, jeśli chodzi o rozliczenia, powiem szczerze, jak przeczytałem 
to sprawozdanie, bo ono się różni, nie wiem, czy Pani zwróciła uwagę, różni się od tego co 
mamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Nie wiem, czy Państwo też żeście sobie 
porównywali, bo my jako radni powinniśmy dostawać mniej więcej tego samego typu 
informację, żeby nie było wątpliwości, że coś jest nie tak. Dlatego postaram się podzielić 
wątpliwościami, które mi się nasunęły po lekturze tego Państwa sprawozdania. Na stronie, 
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przed czwartą częścią „Inne formy pomocy” mamy podsumowanie, w ogóle ile Państwo 
wydaliście na pomoc społeczną, bo to są rzeczywiście ogromne kwoty ponad 22 mln i dlatego 
warto się przyjrzeć tym dokonywanym wydatkom. Państwo napisaliście : „podsumowując na 
zadania dotyczące pomocy społecznej” to się powtarzało na slajdach, bo ja patrzyłem „dział 
852” czyli rozumiem wydatki w dziale 852, „wydatki wyniosły 22.507.737,74 zł, w tym na 
zadania własne 8.309.537,31, na zadania zlecone 14.182.664,43, na zadania powierzone 
wydatki wyniosły 15.500”, natomiast jak otworzyłem sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta, w wykonaniu mamy kwotę 22.498.932 zł. Jest taka rozbieżność i stąd moje pytanie, 
ponieważ przy sprawozdaniach normalnie sięgam do budżetu. Przy wykonaniu zadań 
zleconych napisaliście Państwo, że zostało wykonane zadanie zlecone na kwotę 
14.182.664,43, natomiast tu w budżecie mamy 14.164.664 zł. Dlatego mówię, ta 
sprawozdawczość powinna być porównywalna. Na świadczenia rodzinne, wg Państwa 
sprawozdania, napisaliście, że 11.873.604,09 zł, rozbijając to, natomiast w zadaniach 
zleconych wykonanie świadczeń rodzinnych wyniosło 12.246.314. Ja nie wiem, czego 
Państwo żeście tutaj nie uwzględnili, ale wypadałoby, żeby te sprawozdania były kompletne, 
tak to nazwijmy takim językiem. To jest takie pytanie, prosiłbym o informację, natomiast inne 
pytania dotyczące tych spraw takich, o których mówiliśmy na Komisji, a na które Pani na 
pewno jest przygotowana. „Rozwój bazy żywieniowej”, bo Państwo napisaliście potrzeby w 
zakresie pomocy społecznej. „Jedną z potrzeb jest rozwój bazy żywieniowej na terenie gminy 
poprzez uruchomienie stołówki bądź też punktów wydawania żywności”. Wiemy istnieje 
stołówka Caritas w tej chwili. Jaka stołówka i jakie będą koszty funkcjonowania tej stołówki, 
bo w budżecie na przyszły rok powinniśmy taki projekt zawrzeć , jeżeli taka potrzeba , 
oczywiście , jest. Powinniśmy mieć ku temu dane. Ilość tych, którzy będą korzystać, koszty 
obsługi tego przedsięwzięcia, tak jak każdy projekt. Następnie „Rozwój i wspieranie usług 
asystenckich dla osób niepełnosprawnych”. Wiem, że macie jedną osobę , która spełnia 
wymogi tego opiekuna, na 20, bo tak powiedzieliście , że jest 20 osób, które potrzebują tego 
typu usług, więc w związku z tym, czy to będziemy realizować w przyszłym roku, bo ja 
rozumiem, że to jest jak gdyby nasze wytyczne przy konstruowaniu budżetu na rok przyszły. 
Jakie będą ewentualne koszty tych przedstawionych przez Państwo propozycji.” 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Panie i Panowie Radni. Znowu pewne zdziwienie moje jest, 
bowiem patrzę w porządek obrad, Rada w jakimś dziwnym trybie proceduje sprawę. Otóż ja 
uważam, że sprawozdanie złożona na wszystkich komisjach, była możliwość wszelkich 
pytań, wszelkich informacji i tym bardziej , że nie znajduję tu odbicia w porządku obrad 
prowadzenia żadnej dyskusji w tym zakresie. Oczywiście nie mam nic do ukrycia.  Ja 
rozumiem doświadczenie Pana Radnego Grzegorza, który myśli, że ta dużą liczbą cyfr 
spróbuje zaskoczenie i powstanie sytuacja, że tu coś było nie tak. Ja uważam, że 
przedstawiony materiał przez Panią Dyrektor, który dotyczył pracy MOPS w 2005 roku , a 
przypomnę , że dyskutujemy właśnie o tym czasie. Nie zakładamy na razie planów na rok 
2006 , będziemy to czynić przygotowując budżet na , ale analizując tendencje z pierwszej 
połowy bieżącego roku. Chcę zwrócić uwagę , że sprawozdanie było bardzo rzetelne. 
Przedstawione były wszystkie zakresy. Myślę, że tu nikt do nich więcej już pytań nie 
powinien mieć. Ja w tym miejscu chciałbym podziękować Pani Dyrektor, wszystkim 
pracownikom MOPS, którzy są na tzw. „pierwszej linii”, którzy przede wszystkim stykają się 
z osobami potrzebującymi tej pomocy, potrzebującymi wsparcia, natomiast prowadzenie dziś 
w tym momencie dyskusji, czy gdzieś jest pomyłka o 5 zł. w tą czy w tamtą , Panie 
Przewodniczący, myślę , że z uwagi na to , że nie znalazło się to w porządku obrad, nie ma 
tego w porządku, to wymagałoby to w sposób formalny. Pan Grzegorz często tu przypomina 
o pewnych formalnościach, zasadach, to należy spowodować tak. Albo przegłosować i 
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wprowadzić do porządku obrad punkt, że prowadzimy teraz dyskusję, proponuję, żeby 
pytania padły, jak Państwo powtarzają pytania, które zadali na komisji, nie ma przeszkód. 
Chciałbym, żebyśmy mieli szansę te pytania spisać i udzielimy po przerwie na nie 
odpowiedzi, natomiast apeluję i proszę , żeby nie prowadzić w ten sposób dyskusji, ze oto 
jeden, drugi , trzeci , piąty radny wstaje i zarzuca tutaj liczbami. Pojemność komputera jest 
ograniczona, a co dopiero ludzki umysł. Tak że ja mam taka propozycję , Panie 
Przewodniczący, ze względów formalnych, żeby uporządkować całą sytuację i prowadzić 
dyskusję w sposób przewidziany porządkiem dzisiejszej sesji. Dziękuję.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż jasno zwrócił się do Państwa Radnych, czy ktoś z Państwa chciałby poszerzyć , 
uzupełnić pewne informacje. 

Pani H. Prokop 
Cyt.” Wiem , ze zasiłki w większej chyba liczbie, to one oscylują w granicach 40 zł. 
przyznawane i znamy kryteria dochodowe. Ale ile to musi wypadać, tak by mnie 
interesowało, dochód na członka rodziny, jeżeli ten zasiłek wynosi 40 zł. Jeżeliby to, nie w tej 
chwili, ale nawet później, no bo po prostu ludzie tak no przygnębieni są strasznie, że nie mają 
tych dochodów. Znam takie przypadki, kiedy zwracają się do mnie osobiście o jakąś  jeszcze 
dodatkową informację, no ja mówię właśnie tymi procentami, tymi ogólnymi kosztami, no to 
oni rozkładają ręce, że gdzie im tam do takich dochodów, a tak drastycznie niskie są te 
zasiłki. Tu dla mnie była taka, może nie doczytałam, ale informacja bardzo cenna dla mnie, że 
uczniowie, którzy są w szkołach ponadgimnazjalnych nie maja możliwości korzystania w 
stołówce szkolnej, ale mogą uzyskać no nazwijmy to ten zasiłek obiadowy. Prosiłabym 
właśnie o informację , co należy zrobić w tym, czy należy to się indywidualnie zwrócić po 
prostu o przyznanie takiego zasiłku i również uważam, że te kryteria no to takie są 
porównywalne jak do tych innych. I miałabym taka , już nie pytanie, ale prośbę , wniosek, 
żeby tutaj dać taka bardzo czytelną informację dla przeciętnego odbiorcy o warunkach, jakie 
obowiązują przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy między innymi i ten obiadowy dla 
szkół.” 

Pan A. Gach 
Cyt.” W każdym sprawozdaniu z funkcjonowania instytucji tez powinna być taka informacja 
co do samej instytucji jako takiej , czyli spodziewałbym się takiej informacji co do struktury 
zatrudnienia, ile jest osób zatrudnionych w poszczególnych działach, jakie są koszty 
funkcjonowania ośrodka jeśli chodzi o koszty sensu stricte administracyjne, w tym podziale 
na wynagrodzenia. Zakładam, że tego typu informacja to nie tylko z naszej ciekawości, bo 
przecież nie pytamy o poszczególnych osób przecież, to nie jest istotne, tylko o to, jeśli 
zestawimy powiedzmy koszty, czy ilość zatrudnionych w pewnych działach z informacją o 
ilości osób korzystających, czyli to nam wskazuje np. nakład pracy w poszczególnych 
dziedzinach, to też może nam czasami wskazywać pewne jakieś rozwiązania, które mogłyby 
już w trybie dyskusji być przedstawione jako nasze opinie w celu zastanowienia się przez 
władze ośrodka , czy z tych naszych opinii nie skorzystać. Dlatego w tym momencie trudno 
nam się jak gdyby do pewnych zagadnień ustosunkować w sposób merytoryczny, dlatego 
bym prosił o uzupełnienie tej informacji.”  

 22



Pan M. Sendecki 
Cyt.” Panie przewodniczący , Panie i Panowie Radni, Pani Dyrektor. Ja pytanie zadawałem 
już na komisji, więc prawdopodobnie Pani Dyrektor nie zaskoczę, ale przepraszam Pana 
Prezydenta, że pozwalam sobie ponawiać, ale w tym czasie nie mieliście Państwo takiej 
wiedzy. Chodzi mi o tą skalę korzystania społeczności Starachowic, tam jest 12,43 , jeśli 
dobrze pamiętam, czy 6 , w każdym razie chodzi mi o to , jak wyglądają Starachowice na tle 
innych miast naszego województwa. Nie wiem jak wyglądamy na tle może szerszym, bo 
Państwo macie jakiś przepływ informacji między poszczególnymi ośrodkami z różnych miast, 
jak ta skala wygląda. Chodzi mi o to , żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy umiejscowieni, co 
znaczy, czy gdzieś jest niżej, może 6% społeczności korzysta, żebyśmy mogli znać widzieć 
jakąś perspektywę , w jakim kierunku mamy się poruszać. Czy są przed nami jeszcze jakieś 
inne osoby, czy może jesteśmy liderem , czy na dzień dzisiejszy Pani Dyrektor mi na to 
pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.” 

Pani A. Czarnecka 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Prezydencie. Umknęło mi może 
uwadze, bo weszłam jak już Pani Dyrektor referowała , ale zanim zapytam, chciałam w 
imieniu osób niepełnosprawnych, którzy korzystają z Działu Usług Specjalistycznych 
powiedzieć zwykłe „dziękuję” za ten Dział i na przyszłość, jeśli by była możliwość 
rozszerzania specjalistycznych pracowników, rehabilitantów, gdyż takie zapotrzebowanie jest 
bardzo duże wśród rodzin , osób dorosłych i małych dzieci niepełnosprawnych, gdzie bardzo 
dużą rolę spełnia ten Dział usług specjalistycznych dla ludzi , którzy przebywają w domach i 
za to bardzo dziękuję. Ja również korzystam z tej pomocy, korzysta również mój syn, który 
tka przepiękne gobeliny i rozwinął swój talent, nawet nie wiedząc, ze taki ma , a jest 
naprawdę niepełnosprawny. Moje pytanie dotyczy tego , czy osoby mające stałe zasiłki, a 
korzystające z obiadów w stołówce , czy też nie ponoszą odpłatności za te osoby i czy nie 
ponoszą dlatego , że mają jakiś stopień niepełnosprawności , czy po prostu mieszczą się w 
jakimś kryterium i płacą za te posiłki?” 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. Ja myślę ,że skończyliśmy serię dodatkowych informacji, choć 
jestem zdziwiony wieloma pytaniami, bowiem wiele ,wiele z tych informacji Państwo 
posiadacie w swoich materiałach. 
Pani Radna H. Prokop pyta dokładnie o dodatki mieszkaniowe. Cała procedura jest opisana. 
Nie da się opisać wszystkich zdarzeń, które się mogą pojawić. Ja osobiście zachęcałbym do 
takiego podejścia do sprawy, aby kierować te wszystkie osoby do Działu dodatków 
mieszkaniowych, do MOPS – u. Każdy może złożyć wniosek, reguły są tu opisane te 
ramowe, natomiast szczegółów nie da się zapisać w każdym dokumencie, to trzeba w każdym 
przypadku indywidualnie rozpatrzyć i pracownicy MOPS – u to uczynią. Jak widać tu z tej 
informacji przyjęto 3.698 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, napisane jest 
ile wydano, ile wstrzymano, ile jest odmownych. Nie da się napisać takiej instrukcji dla 
wszystkich. Każdy z tych ludzi tam, gdzie nie potrafi sobie sam poradzić, bo ja mniej więcej 
rozumiem , że są osoby, które są niezaradne , nie wiedzą, że trzeba w ogóle gdzieś iść i złożyć  
wniosek. Ja sugerowałbym, żeby ich po prostu do tego zachęcić. MOPS nie jest w stanie 
zrobić wszystkiego za kogoś. Może pomóc pracownik socjalny, może pomóc pracownik 
merytoryczny, który zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi, ale tego nigdzie nie opiszemy 
w ta instrukcję. 
Pan Radny M. Sendecki pyta o skalę , jak wyglądamy na tle innych miast. Takich statystyk 
się ni publikuje. Trudno jest tu Pani Dyrektor, nawet bym powiedział, że w pewnym 
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względzie miejskie ośrodki pomocy społecznej toczą swoistą rywalizację , żeby o pewnych 
rzeczach nie dyskutować publicznie. Służy to chociażby działaniom zmierzającym do 
uzyskania większych środków, bo tak to potem się pojawia tak sytuacja , że kierownicy 
innych MOPS – ów opierają się na dokumentach i mówią , że „ a bo w Starachowicach mają , 
no mniejsze bezrobocie, a daliście im więcej na dożywianie, bo w Starachowicach maja coś 
nie tak, a daliście im więcej, czy na cos tam” , bo pewne formy są jednak tego typu, kto 
pierwszy złoży , kto skuteczniejszy projekt napisze, dostanie środki finansowe. Tak że tu 
trudno się domagać , a taka odpowiedź padła, przynajmniej na Komisji Finansów, w której ja 
uczestniczyłem. Pani Dyrektor dokładnie o tym informowała. Dziwię się , że dziś liczy Pan, 
że pani Dyrektor będzie się silić na publikację jakiegoś rankingu. Takich rankingów nie ma 
dostępnych, a nie chcielibyśmy Państwa wprowadzać w błąd tworząc własne tego typu 
rankingi. Po prostu uważamy i pilnujemy działań w tym zakresie.” 
Dodał, iż trudno jest określić środki, które nie zostałyby wydane na pomoc społeczną. Zależy, 
co wtedy chciałoby się uzyskać. Trzeba to zderzyć również z taką sytuacją , że są osoby w 
mieście , które wręcz wskazują , iż osoby korzystające z pomocy społecznej nie powinny jej 
otrzymywać, gdyż ich status społeczny jest inny, niż ten uprawniający do tej pomocy. Jednak 
wywiady środowiskowe przeprowadzane prze pracowników MOPS powodują , że weryfikuje 
się te sprawy. Stwierdził, iż praca MOPS – u jest naprawdę trudna i skomplikowana. Cyt.” I 
to się nie da prawdopodobnie wyliczyć, tak jak sugerował tu Pan Radny A. Gach w tym 
zakresie, że policzymy jeden pracownik na tylu, czy tylu podopiecznych. To  wszystko  
będzie różne, w różnym czasie, w zależności od miesiąca, czy od sytuacji , o której tu 
powiedziała tu Pani Dyrektor, że np. dwóm bezdomnym udało się wyjechać, trzech udało się 
z powrotem sprowadzić do swojego domu rodzinnego, iluś tam udało się pomóc w inny 
sposób. Tak że ja nie wiem. Możemy czynić tego typu statystyki, wyliczenia i 
prawdopodobnie gdyby Pan zadał to pytanie na Komisji, to dziś byłaby przygotowana może 
statystyka tutaj na slajdzie, pokazaliby Państwu ilu pracuje w poszczególnych działach, ilu 
jest stałych, ilu jest pracowników na czas określony, to tez może jakieś średnie 
wynagrodzenie, bo musimy tez wiedzieć , że pracownicy MOPS – u  nie są zbyt dobrze 
stosunkowo wynagradzani.” 

Pani H. Prokop 
Cyt.” Przykro mi , że jestem posądzana o demagogię , bo Pan Prezydent wie  i Pan Prezydent 
Jarosz wie, rozpatrywaliśmy konkretne przypadki i takich osób, które zwracają się właśnie z 
tą niewiedzą , z tym , że mają zadłużenie , nie mają tytułu do lokalu, że oni nie mają prawa 
ubiegać się o dodatki. Nie posiadają tacy , ja sama weszłam w posiadanie takiej wiedzy w 
jakiś sposób, że jeżeli zaczną płacić czynsz to będą mieć te dodatki. Chodzi o to , że ludziom 
się tym samym zmniejsza zadłużenie, wchodzą w jakieś , prawda, troszeczkę i komfort inny. 
No ja tutaj nie uprawiam żadnej, ale takie zdarzyły się po prostu, zdarzyła się sytuacja, że po 
prostu ja musiałam tę barierę przekroczyć razem z osobami zainteresowanymi, dlatego stąd 
prośba, że jest okazja, żeby doinformować, bo procenty same , pokazywanie właśnie, no nie 
załatwiają sprawy. Pewne są szczegóły potrzebne.” 

Pan S. Sałata 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. Ja uważam, że propozycja Pana Prezydenta, ja 
bym był za tym, żeby Pan wycofał to , bo wyjaśni Pan Radny Walendzik z Panią Dyrektor te 
nieprawidłowości i koniec, ale przepraszam, że jestem przy głosie i chcę skorzystać, mimo że 
na komisji stawiałem taką propozycję  i Pani Dyrektor słyszała , żeby rozpoczęcie żywienia 
dzieci przez MOPS w szkołach odbywało się od 2 września, ta propozycja  na Komisji 
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Gospodarczej została przedstawiona w jaki sposób się to zrobi i tak dalej. Uważam , że 
sprawozdanie dzisiejsze było bardzo elegancko przedstawione i dokładnie.” 

Pan K. Bojara – Przewodniczący  RM 
Zgodził się z ostatnim zdaniem swojego przedmówcy. 

Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Szanowni Państwo. Ja myślę , że dajmy szanse odpowiedzieć 
Pani Dyrektor mimo , że nie ma Pana Dyrektora to nadzieję , że sobie poradzi. 
Natomiast Panu Radnemu M. Sendeckiemu chcę powiedzieć tak , że rzeczywiście takich 
rankingów nie prowadzi się  jeśli chodzi o skalę ubóstwa , jedynie z informacji prasowych, na 
jakie udało mi się natknąć. Wg specjalistów  nie zdefiniowanych niejakich, prawda, skala 
ubóstwa waha się od 12% do 20%, przy czym to pojęcie ubóstwa też nie zostało 
zdefiniowane, bo jeśli będziemy mówić , że w kręgu ubóstwa są tylko ci , którzy są w 
obszarze pomocy społecznej, no to chyba to zbyt wąska definicja. Bardzo dziękuję , Pani 
Dyrektor.” 

Pani A. Gajewska – Zastępca Dyrektora MOPS w Starachowicach 
Cyt.” Odniosę się w pierwszej kolejności do pytania Pana Radnego G. Walendzika i powiem 
o tych sprawach finansowych. Mówił Pan o tych rozbieżnościach. Otóż w zadaniach 
zleconych mogła być dokonana inna klasyfikacja przedstawiona Państwu. Ja nie mam tej 
książeczki przed sobą , ale w zadaniach zleconych, które ja odczytałam i które były na 
slajdzie  było tam zamieszczone 18 tyś. złotych przeznaczone na działalność dla dzieci 
romskich i pan czytając mi ta kwotę , była to kwota pomniejszona o te 18 tyś. zł. w 
świadczeniach natomiast kwota , którą Pan przeczytał to była kwota wydatkowana na 
świadczenia , a do tego dochodzi jeszcze 3% kosztów obsługi. Te  3%  od tych kosztów 
pełnego świadczenia, stąd wynikają te różnice , o których Pan mówił. Staraliśmy się to 
skrupulatnie bardzo przedstawić , ale wyjaśniam dodatkowo, że to są  właśnie te różnice. Co 
do potrzeb w zakresie otworzenia  stołówki lub punktów wydawania żywności. Skąd taki 
pomysł? No proszę Państwa stąd , że od 2006 r. realizowany jest program rządowy – pomoc 
państwa w zakresie dożywiania. Jest to program wieloletni określony na lata 2006 – 2009. w 
związku z tym dla gmin pojawiają się możliwość pozyskania większych środków 
finansowych na realizację dożywiania w formie gorącego posiłku i ta potrzeba na terenie 
naszej gminy również występuje. Tak jak już mówiliśmy na komisji, nie musi to być 
stołówka, bo jest nowa stołówka Caritas , być może mógłby być pomysł, by stołówka , nie 
wiem , może dwuzmianowo przyjmowała ludzi, bądź tez utworzyć punkty wydania posiłków 
na terenie miasta, szczególnie myślę o os. Południe, bo tam takiego punktu brakuje. Co do 
specyfikacji kosztów , to Panie Radny nie mam na dzień dzisiejszy takiej kalkulacji, ale taką 
kalkulację szczegółową przygotujemy, być może na ewentualnie na kolejną którąś sesję czy , 
jeżeli Państwo będą chcieli ten problem poruszyć to na komisji. 
Jeżeli chodzi o usługi asystenckie , to tak jak już tłumaczyłam też na komisji, będzimy się 
starać pisać projekt w ramach to którego zawrzemy te usługi asystenckie i będziemy się starać 
uzyskać środki finansowe na rozwój tych usług. Te usługi są naprawdę potrzebne szczególnie 
dzieciom niepełnosprawnym, młodzieży niepełnosprawnej, ale i osobom dorosłym 
niepełnosprawnym. 
Następnie Pani Radna H. Prokop. Jeżeli chodzi o te zasiłki, przetoczyła Pani 40 zł. Ja nie 
wiem skąd to wynika. Muszę powiedzieć, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, 
bo to zależy od wielu czynników. Od tego , jak dana rodzina , osoba funkcjonuje, jaki ma 
dochód, jakie problemy, trudności życiowe. Są różne kwoty zasiłków, ale oprócz zasiłków 
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celowych, bo myślę, że tutaj Pani o tym wspomina, są również inne zasiłki , zasiłki na zakup 
posiłku czy zasiłki okresowe, które wcale nie są w takich niskich wysokościach. Zasiłek 
celowy ma taki charakter uznaniowy i naprawdę  zależy jego wysokość od trudnej sytuacji 
życiowej naszych podopiecznych.  
Zasiłki celowe. Co należy zrobić , żeby młodzież otrzymała? Przepraszam bardzo , bo było 
bardzo dużo tych pytań i być może nie zrozumiałam.”   

Pani H. Prokop 
Cyt.” Przepraszam. Bardzo krótko proszę powiedzieć. Chodzi o zasiłek obiadowy dla 
uczniów ponadgimnazjalnych. 

Pani A. Gajewska –Zastępca Dyrektora MOPS w Starachowicach 
Cyt.” Podstawowym warunkiem to jest dochód nie przekraczający 150% kryterium 
dochodowego. To kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 361 zł. , a 150% tego 
kryterium to jest 474 zł. i dochód na osobę nie może przekroczyć takiej kwoty. I wszystkie te 
osoby , które spełniają ten warunek otrzymają zasiłek celowy na zakup posiłku. A faktycznie 
młodzież ponadgimnazjalna , ponieważ nie wszystkie szkoły mają stołówki i najmniej liczną 
grupą  dożywianą przez Ośrodek , to właśnie dla tej grupy osób przyznajemy te zasiłki 
celowe.  
O tych informacjach w prasie , my zamieszczamy te informacje w prasie i tu mamy kontakt z 
mediami , i to co najważniejsze staramy się zawsze przekazać naszej społeczności lokalnej, 
ale ja myślę , że każdy kto się chce dowiedzieć o warunkach przyznania pomocy, czy to w 
formie zasiłków, dodatków mieszkaniowych, czy świadczeń rodzinnych, to najlepiej , żeby 
się zgłosił do nas, do Ośrodka. Tam u nas uzyska rzetelną informację , rzetelna pełną 
informację , to taki przekaz medialny również nie mówi o wszystkim, bo to również w dużej 
mierze zależy od tej sytuacji naszego podopiecznego, którą musimy rozpoznać. 
Myślę , że na odpowiedź Pana Radnego A. Gacha i Pana M. Sendeckiego Pan Prezydent już 
odpowiedział. Ja tylko podpieram tą odpowiedź Pana Prezydenta utrzymuje również.  
W zakresie , pytał Pan o te wynagrodzenia, kadrę , prawda, ja tylko powiem , że średnie 
zatrudnienie w 2005 r. wynosiło w naszym ośrodku niecałe 106 etatów.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Panie Radny Andrzeju. I była komisja. Można było doprecyzować. Nie wywołujmy 
dodatkowej polemiki. Odpowiedź padła , jaka padła.” 

Pan A. Gach 
Cyt.” Panie Przewodniczący. W takim razie ja w trybie interpelacji zwrócę się w tej sprawie. 
Dziękuję.” 

Pan K. Bojara 
Cyt.” Proszę bardzo.” 

Pani E. Wiercińska 
Cyt.” Panie Przewodniczący. Ja wniosek formalny. Stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji 
w tym punkcie, ponieważ ta dyskusja już nie prowadzi właściwie di nikąd. Omawialiśmy te 
tematy bardzo dokładnie na wszystkich komisjach i na wszystkie pytania były odpowiedzi. 
Nie widzę tu potrzeby już dyskutowania w dalszym ciągu, stąd mój taki wniosek.” 
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Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poinformował , iż Pani Dyrektor MOPS została do udzielenia ostatnia odpowiedź, po czym 
udzielił  jej głosu. 
 

Pani A. Gajewska – Wicedyrektor MOPS w Starachowicach 
Cyt.„ Została mi jeszcze odpowiedź dla Pani Radnej odnośnie osób , które korzystają  z 
zasiłków stałych i czy te osoby korzystają nieodpłatnie  w stołówce Caritasu. Oczywiście , 
jeżeli spełniają 150 % kryterium dochodowego, maja również nieodpłatną pomoc  w formie 
obiadów w Caritasie. Jeżeli jednak dochód przekracza to kryterium , to oprócz zasiłków 
stałych mają również inne dochody, wtedy już pomoc nie jest nieodpłatnie  , tylko z 
częściową odpłatnością. „ 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Panie Przewodniczący Ja w kwestii wniosku formalnego chciałem poinformować , że 
wycofuje swój wniosek.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Szanowni Państwo Radni, szanujmy się. Kiedy prosiłem o zgłaszanie do zadawania 
pytań, czekałem i powiedziałem, że zamykam już listę pytających. W związku z tym , że lista 
została wyczerpana , odpowiedzi padły. Więc Pan , Panie Grzegorzu, w jakiej formie ? ” 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący , w formie porady odnośnie tego , co powiedziała Pani Dyrektor, 
bo jest błąd i chcę Pani Dyrektor powiedzieć, gdzie jest błąd  w tym , co jest zrobione. 
Zawsze dobrze jest posłuchać dobrych rad , a jest to dobra rada. Rzecz jest taka. Ponieważ 
stąd wynikło, ponieważ ja sprawdzałem. Druga rzecz na komisji nie dostaliśmy wyliczeń, nie 
mieliśmy przy sobie tego, ja sprawdzałem to i rzeczywiście, różnica osiemnastu tysięcy  na 
zadaniach zleconych , z tym , że Państwo żeście wpisali tutaj źle, bo napisaliście dział 852, a 
18 tyś. to jest z działu innego, z działu oświaty. Nie można tak pisać , po prostu jeżeli działy 
to trzeba tak pisać, a druga rzecz zapraszam, pokażę Pani, że nie zgadza tam 0 8 tyś. jeszcze. 
Dziękuję.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Dziękuję bardzo Panu Radnemu za wyjaśnienie, dziękuję bardzo Pani Dyrektor za 
szerokie przedstawienie sprawozdania.” 
 

Ad. 10 
Interpelacje na piśmie złożyli: 
 

- Pan A. Krukowicz 
- Pan M. Adamus 
- Pan S. Sałata 

 27



- Pan A. Gach 
- Pan K. Różycki 

 
W/w interpelacje w załączeniu. 
 
Wnioski na piśmie złożyli: 
 

- Pan A. Markowski 
 

W/w wnioski w załączeniu. 
 

Pani K. Kozłowska 
Cyt.” Ja mam prośbę o uzupełnienie schodów w pasażu, który ciągnie się od PZU do ul. 
Kilińskiego.” Dodała , iż w przeszłości wykonywany był remont tych schodów, ale chyba 
niezbyt starannie , skoro wymagają one znowu naprawy. 
Powiedziała , iż MOPS w swojej nie pochwalił się , że zatrudnia wysokiej klasy specjalistów 
o bardzo szerokim spektrum. MOPS jest instytucja , która po raz pierwszy poprowadziła  
bardzo wiele działów pracy , które nie były stosowane nigdzie w kraju, np. dział usług 
specjalistycznych. Cyt.” Nasz MOPS uzyskuje bardzo wiele grantów , którymi się nie chwali 
choćby z powodu takiego, o którym mówił przed chwila Pan Prezydent Kwiecień, ale chyba 
co roku uzyskuje na swoje pomysły pieniądze , które są bardzo zresztą  starannie rozliczane. 
Chciałam tez powiedzieć, że sprawozdania , które nam prezentuje MOPS są wyjątkowe, są 
starannie opracowane, dobrze opracowane graficznie, dobrze zaprezentowane i gdyby nie 
pytania, które nam się tutaj przewijają , nie wiem czy koniecznie potrzebne, to 
sprawozdawczość byłaby co najmniej o połowę krótsza. Mam jeszcze jedną uwagę , że 
każdemu z nas Radnym szczególnie , przydałby się taki staż w MOPSie , to by się tak nabrało 
pokory do życia, pokory do cyfr, pokory do ludzi.” 
 

Pan J. Perchel 
Zgłosił interpelację ustną. Cyt.” Chodzi o to , ze wykonawca wszedł na teren tej takiej drogi 
przy Jana Pawła , takiego odcinka łączącego, no i pojawił się problem, że on przestał 
wykonywać to zlecenie. Jest to związane z wodociągiem. Już było przedyskutowane 
rozwiązanie tego problemu, ale ze względu na własność tego wodociągu są pewne problemy i 
żeby to się nie przedłużało prosiłbym o zaangażowanie czy Pana Kwietnia , czy Pana Jarosza. 
I jeszcze z tym związana taka uwaga , że pojawiają się tam głosy mieszkańców, jest to 
sensowne przy wykonywaniu  projektu tego odcinka nie robili to mieszkańcy tych domków 
na swój koszt, więc oni nie pomyśleli o małym parkingu, który tam jest prawdopodobnie 
możliwy. Nie wiem jak będzie z niwelatą , no i teraz są głosy , żeby tam około 10 miejsc 
parkingowych mogłoby powstać przy tej uliczce i byłby lepiej zagospodarowany ten 
skwerek.” 
 

Pan A. Gach 
Cyt.” Panie Przewodniczący. Ja w odniesieniu do tej dyskusji, której nie było, bo nie mogło 
być. Chciałem wystąpić z interpelacją w tym zakresie. Uważam , że może wyjść z tej sesji , z 
tego zdarzenia takie dziwne wrażenie, że te dane są tajne, albo nie chcemy ich ujawniać. W 
związku z tym uważam , że w dobrze pojętym interesie MOPS jak najszybciej powinien pełne 

 28



informacje na temat struktury zatrudnienia i wynagrodzeń i innych kosztów, które ponosi, 
przedstawić na sesji w tym zakresie. Jest to moja interpelacja.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Panie Radny Andrzeju. Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Takie właśnie 
stwierdzenie pada już po raz drugi. Ja o ile sobie przypominam, dwa lata temu RM wystąpiła 
do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w MOPSie , bo tez były zastrzeżenia 
różnego rodzaju. Jak do tej pory, dzięki Bogu, żadnej informacji od Komisji Rewizyjnej nie 
mam. Dziękuję bardzo.” 
 
Następnie ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Wznowił obrady. 
 

Ad 11.1 
 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia w  2006 roku pomocy finansowej 
Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie II etapu remontu realizowanego na drodze 
powiatowej w Starachowicach – ul. Majówka. 
Dodała , iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach. Cyt.” Tutaj 
zobowiązałam się  przygotowanie dodatkowej informacji na wniosek Komisji Gospodarczej 
na temat środków , jakie są zaplanowane w budżecie Powiatu na te modernizacje. I tak po 
stronie wydatków w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2006 r. na remont tej drogi 
przewidziano kwotę 334.831 zł. Z tym , że po stronie dochodów powiat uwzględnił dotację z 
miasta Starachowice w wysokości 134 tyś. zł. Natomiast po przetargu, tak jak czytamy w 
uzasadnieniu do uchwały, wartość II etapu remontu ul. Majówka wyniesie 291.856 zł.” 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 

Pan J. Perchel  
Powiedział, że na Komisji Gospodarczej padł wniosek , który uzyskał poparcie, aby na 
przyszłość, jeżeli gmina partycypuje z innym samorządem w wykonaniu inwestycji, to żeby z 
naszej strony ktoś był z Wydziału Inwestycji lub wyznaczony przez Prezydenta, aby był przy 
sporządzaniu specyfikacji w przetargu, jeżeli prawo na to pozwala, to w komisji , a jeżeli nie , 
to jako obserwator i ewentualnie później przy odbiorze już tej inwestycji po zakończeniu. 
Cyt.” Poprzednio do tej ulicy Majówka , I etap, były zastrzeżenia  różnego typu , a myśmy  
tez tam pieniądze dawali i żeby to wziąć pod uwagę.” 
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Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To jest oczywiście ważne , żeby ktoś był od nas 
z komisji, jeżeli partycypujemy w środkach , ale ja powiem o rzeczy takiej , która nas 
bulwersuje. Osobiście mam wątpliwości co do przeznaczenia tych środków na tą drogę. 
Dlaczego? Dlatego , że wykonawca , jeżeli ktoś z Państwa jeździł wiaduktem, to wie , że co 
roku tam mamy takie ‘placki’ , które się pojawiają. To jest ten sam wykonawca , który został 
wybrany do remontu drogi Majówka. Nie , ja nie będę mówił, bo to jest, jak ktoś chce, to 
sobie zajrzy , tak jak mówił Pan Prezydent, natomiast rzecz jest taka , dowiedzieliśmy się , że 
wygrał wykonawca, który jest odpowiedzialny za te ubytki, które są. W związku z tym jest 
dylemat, bo ja mam pytanie , czy w związku z tym nie jest celowe zastanowienie się nad 
przekazaniem tych środków, jeżeli mamy zbierać takie ‘placki’ jak na wiadukcie, Panie 
Prezydencie. Chodzi mi , że jest ten sam wykonawca , z którym mamy kłopoty od któregoś 
okresu czasu i w związku z tym, no nie wiem, czy nie powinniśmy postawić Powiatowi 
warunki, czy specjalny szczególny nadzór , czy coś takiego.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. od tej pory była taka praktyka, że zamawiającym był Powiat. 
Prawdopodobnie będziemy zabiegać, o ile byśmy w przyszłości realizowali wspólne 
inwestycje, o możliwość udziału bądź to w komisji przetargowej , bądź w komisji odbioru. W 
sytuacji jakości robót, no nie da się przewidzieć. Ta firma być może w przeszłości popełniła 
błąd, a to wcale nie znaczy, że skoro nie została wykluczona z przetargu , że ten błąd ma 
popełnić i na tej inwestycji. Na pewno zwrócimy się stosownym pismem do Powiatowego 
Zarządu Dróg o szczególny nadzór, z uwagi na takie doświadczenia, jak Pan Radny tutaj 
wspomniał. Taki wniosek , taka dyskusja wiem , że była prowadzona na Komisji 
Gospodarczej i taki ruch wykonany, natomiast skoro nie było przesłanek, żeby Powiat 
wykluczył z przetargu firmę , o której tu Pan wspomniał , no to trudno byłoby to zahamować 
w tym momencie. Prawdopodobnie możliwe byłoby nie przekazanie tych pieniędzy , co 
spowodowałoby unieważnienie przetargu, powtórzenie całej procedury. Nie wiem , na jakim 
etapie jest sprawa pozwolenia na budowę i innych uzgodnień  wymaganych do rozpoczęcia 
inwestycji. Ja sugeruję takie rozwiązanie. Tą propozycję Komisji Gospodarczej, żeby w 
szczególny sposób nadzorować tą inwestycję przyjmujemy do realizacji i również wniosek, 
aby w przyszłych ewentualnych  wspólnie realizowanych inwestycjach uwzględnić zasadę 
taką , że przedstawiciel miasta będzie uczestniczył w komisji przetargowej , bo skoro 
wydajemy pieniądze , to wydaje się zasadne , żebyśmy mieli wpływ na wybór tego , który te 
nasze pieniądze będzie później wydawał, który będzie realizował przedsięwzięcie. I takie 
rozwiązanie na dzień dzisiejszy sugeruję, natomiast tu wnioskuję do Wysokiej Rady o 
przyjęcie tej uchwały z tym współfinansowaniem , no bo mogłaby powstać taka sytuacja, ze 
nie zrealizowalibyśmy tego zadania. Chyba nie byłoby to celowe rozwiązanie i takie 
pożądane przez nas. Myślę , że ta część I Majówki się dość ładnie prezentuje, dokończenie tej 
ulicy spowodowałoby , że uzyskali byśmy ładny kawałeczek  drogi w starym osiedlu, 
pożądany przez mieszkańców, ale uwagi te , o których tu Pan Radny wspomniał one były na 
Komisji Gospodarczej, no będziemy starali się przy następnej inwestycji wprowadzić, o czym 
poinformujemy Starostwo powiatowe stosownym pismem i będziemy się domagać później 
szczegółowego nadzoru nad tą inwestycją  z uwagi na obawy i doświadczenie, które mamy 
już na terenie miasta z firma , która wykonywała podobna inwestycję.” 
Ponieważ do w/w uchwały nie zgłoszono więcej uwag, Przewodniczący Komisji poddał go 
pod głosowanie. 
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Głosowanie: 
 
18 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
3 głosy – „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż uchwała została przyjęta większością głosów. 
 
Uchwała Nr IV/1/06 w załączeniu. 
 

Ad 11.2 

Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2006 r. 
Podała , iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach, gdzie uzyskał 
akceptację. Cyt.” Na Komisji Gospodarczej dodatkowe tutaj wyjaśnienie. Komisja zażyczyła 
sobie na temat przeniesień między paragrafami w zadaniu nr 4 Referatu Strategii i Promocji 
Miasta  pod nazwą „ Sporządzanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej miasta”. 
Mamy tutaj di czynienia  z przeniesieniami między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Nie 
ma ruchów powodujących zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu. Z informacji 
uzyskanej bezpośrednio od pracownika , który zajmuje się tym zadaniem, nadzorem i 
wykonawstwem. Wynika ta zmiana stąd , że o ile byśmy zlecili wykonanie interaktywnego 
planu miasta firmie , spółce, wówczas ta cena byłaby droższa znacząco niż gdybyśmy zlecili 
to osobie fizycznej , pracującej w firmie w ramach omowy o dzieło czy umowy zlecenia. Do 
kalkulacji do budżetu miasta na 2006 r. przyjęto ceny z rozeznania telefonicznego z drugiego 
półrocza 2005r. Z rozeznania zrobionego w tym roku wynika , że ceny na tego typu usługi 
znacząco wzrosły, stąd aby nie dokonywać zwiększenia środków na to zadanie proponuje się , 
aby można je było zlecić i uzyskać efekt w drodze umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a nie 
zakupu usługi od firmy zajmującej się tego typu usługami.” 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono wiecej uwag , przewodniczacy 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 IV/2/06 w załączeniu. 
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Ad 11.3 

Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zkładu 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach. 
Dodała , iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach. 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag , Przewodniczący RM 
poddał go po głosowanie. 
 
Głosowanie : 
 
 21 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
0 głosów – „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż uchwała została podjęta jednomyślnie. 
 
Uchwała Nr IV/3/06 w załączeniu. 
 

Ad 11.4 

Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 
dofinansowanie kosztu realizacji zadania pn. Infrastruktura komunalna osiedla  budownictwa 
indywidualnego „Łazy Zachód” 

- budowa Al. Najświętszej Marii Panny, 
- budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego (kanalizacja sanitarna). 

 
Dodała , iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach.     
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag , Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie : 
 
21 głosów – „za” 
0 głosów- „przeciw” 
0 głosów – „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. 
 
Uchwała Nr IV/4/06 w załączeniu. 
 

 32



Ad 11.5 

Pani A. Gajewska – Wicedyrektor MOPS w Starachowicach 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Starachowicach na lata 2006 – 2012. 
 
Dodała , iż projekt uchwały był omawiany na poprzednich komisjach. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 

Pan G. Walendzik 
Zwrócił uwagę na fakt , iż napisane jest , że strategia jest na 6 lat, natomiast jeżeli jest ona na 
lata 2006 – 2012 , to wychodzi 7 lat. Cyt.” Więc albo zmienicie Państwo na 7 lat, to jest ta 
pierwsza rzecz, która się rzuca. Druga rzecz, czy Pani mi odpowie na pytanie, które zadałem 
na komisjach, na które nie usłyszałem odpowiedzi? Dziękuję.” 
 

Pani A. Gajewska – Wicedyrektor MOPS 
Cyt.” W opisie Strategii jest zapis , że Strategia jest aktualna na przestrzeni 6 lat i Panu 
Radnemu o ten zapis chodzi. Co do pytania. Nie wiem , co Pan ma na myśli. Czy chodzi o 
misje gminy? No można to sformułować to w ten sposób : gmina jest otwartą wspólnotą 
mieszkańców, tworzącą instytucjonalna warunki do harmonijnego, zdrowego i bezpiecznego 
życia oraz szansę i możliwości do wszechstronnego rozwoju osób i rodzin oraz całej 
wspólnoty. Tak tą misję bym określiła.”   
 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” W związku z tym , Panie Przewodniczący, wnioskuję , aby tą misję zapisać w 
uzasadnieniu do uchwały, ponieważ nie znałem, jaka jest misja.” 
 

Pani A. Gajewska – Wicedyrektor MOPS 
Powiedziała , iż wniosek Pana Radnego zostanie uwzględniony w uzasadnieniu do uchwały. 
 

Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Stwierdził , iż w tej sprawie ma odrębne zdanie, jednak zgadza się na wprowadzenie takiego 
zapisu do uzasadnienia. Cyt.” Najważniejsze jest to , że Strategia zawiera możliwość 
aktualizacji. I teraz mam pytanie, czy za każdym razem po zmianie aktów prawnych 
będziemy aktualizować również misję ? Można , ja tylko taką na ten moment poddam 
wątpliwości. Dyskutuje się mocno na temat likwidacji PFRON. Jeśli teraz w gminie 
Starachowice i w odmiennych gminach, w których pracują mieszkańcy gminy Starachowice, 
pracuje tam powiedzmy sobie , zachowując wskaźnik zatrudnienia inwalidów, powiedzmy 
sobie, 50 czy 60% i jeśli te zakłady pracy po zaprzestaniu funkcjonowania PFRON zejdą do 
poziomu 6.7% zatrudnienia, to automatycznie przez to sito do MOPS „wpadnie” ileś tam 
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setek ludzi, co w sposób diametralny zdezaktualizuje w tym momencie zatwierdzone 
elementy strategii.” 
 

Pan G. Walendzik 
Powiedział , iż strategia jest to sposób , w jaki się osiąga wyznaczone cele , a żeby wyznaczyć 
sobie cele , to trzeba najpierw oznaczyć misję , jaką się ma do spełnienia. Cyt.” W związku z 
tym proszę o uzupełnienie , jaka jest misja w danej instytucji  w obszarze , cele są 
wyznaczone, strategia jest pokazana jak te cele będziemy osiągać , z realizacją może inaczej , 
ale to musi być jasne.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego G. Walendzika. 
 
Głosowanie: 
 
10 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
11 głosów – „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż wniosek uzyskał akceptację.  
Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z uwzględnieniem wprowadzonej do 
uzasadnienia poprawki. 
 
Głosowanie: 
 
21 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
o głosów – „wstrzymujących”  
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż uchwała została podjęta jednomyślnie. 
 
Uchwała Nr IV/5/06 w załączeniu. 
 

Ad 11.6 

Pan W. Jedynak – Inspektor z Wydziału EKS 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie : zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice”. 
 
Wprowadził następnie n/w poprawki do projektu uchwały polegające na : 

- dopisaniu w tytule słowa  „ zamieszkałych” po słowie „ uczniów”, 
- zastąpieniu w  § 2 , wiersz trzeci kwoty „55zł” kwotą „50zł”, 
- zastąpienie w § 2 , wiersz czwarty kwoty „55zł” kwotą „ 45zł”. 
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Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt.” Ja myślałem nad wnioskiem zgłoszonym przez komisję i w sytuacji ogromnej 
niepewności co do środków , jakie będą ewentualnie przeznaczone  w ramach dotacji celowej 
na realizację tego zadania , a przypomnę , że ono jest wpisane w ustawie o systemie oświaty 
jako zadanie własne wspierane dotacją z budżetu państwa , przy czym nigdy nie ma pewności 
co do wysokości tejże dotacji. Przypomnę , jak w ubiegłym roku zapadła uchwała i załącznik 
do uchwały w postaci regulaminu, to wtedy wpisywaliśmy te minimalne kwoty, jakie 
wynikały z wielkości dotacji i z ilości wniosków, jakie spłynęły na przyznanie stypendium 
socjalnego. W roku bieżącym sytuacja ulega zmianie i gmina otrzymała dwukrotne 
zwiększenie dotacji, przy czym znów w informacjach prasowych , jakie w ręce mi wpadły, 
czytam na temat wniosku Ministerstwa Edukacji Narodowej w ogóle dotyczące likwidacji 
tego funduszu z przeznaczeniem ich na sfinansowanie monitoringu w szkołach, na 
sfinansowanie filtrów w internecie jeśli chodzi stron niedozwolonych dla dzieci. Jeszcze 
różne inne pomysły. Co prawda MEN nie potwierdziło do końca , że ten wniosek Rząd będzie 
forsował , jeśli chodzi o likwidację funduszu z przeznaczeniem na realizację stypendiów, by 
sfinansować te zadania, o których tu przed chwilą mówiłem i dlatego biorąc powyższe pod 
uwagę wnioskowałbym o pozostawienie tak jak jest w pierwotnym zapisie  jeśli chodzi o 
propozycje interwałów , dlatego że zmieniając w tym momencie projekt uchwały dajmy sobie 
możliwość elastycznego podejścia zarówno w sytuacji, kiedy mamy większą niż dotychczas 
ilość środków jak i również w sytuacji , kiedy środki będą w sposób znaczny być może 
ograniczone. Dlaczego mówię „być może”, bo nie ma tej pewności. A co zrobimy , jeśli 
podwyższymy , jeśli tych środków będzie zdecydowanie mniej.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prawdę mówiąc się dziwię , że Państwo tutaj 
konsultujecie nasze wnioski Komisji Gospodarczej, bo było trochę czasu , żeby się 
zastanowić  nad tym , ale jeżeli tak , to ja powiem, że ta uchwała się pojawiła , o ile się 
zorientowałem dlatego , żebyśmy nie stracili środków , które otrzymujemy, ponieważ pisze w 
uchwale i tak to Pan nam przedstawił na komisji , że pojawiają się coraz większe środki , więc 
w związku z tym musimy podwyższyć pułap przyznawanych stypendiów , żebyśmy nie 
musieli zwracać środków. A na potwierdzenie przeczytam , jest dokładnie napisane w 
uzasadnieniu: „ Praktyka końca roku ubiegłego oraz roku bieżącego wykazała , że dotacje 
Wojewody Świętokrzyskiego – jako dotacje celowe pochodzące z rezerwy celowej mają 
tendencje zwyżkowe. Pozostawienie miesięcznych stawek stypendium na dotychczasowym 
poziomie może prowadzić do konieczności zwrotu przyznanej dotacji z powodu jej nie 
wykorzystania w ustalonym terminie”. Więc pytanie , dlaczego my się zastanawiamy , ze 
mogą się te dotacje zmniejszyć , jak mamy problem z tym , że możemy te dotacje nie 
wykorzystać. W związku z tym komisja proponowała, żeby 80%, tylko od 100% do 200%, 
czyli dajemy możliwość Urzędowi, żeby miał możliwość wykorzystania tych środków , które 
będzie dawał , a utrzymanie poziomu przyznawanych stypendium na minimum tym, które do 
tej pory żeśmy ustalili. Dlaczego nagle mamy zaniżać. No przepraszam. Ja jako radny się nie 
zgadzam , żebyśmy zaniżali, dawali uprawnienie, żeby w Urzędzie zaniżano zasiłek , bo jeżeli 
będzie od 80 do 200, to jak jest 60zł , to będzie możliwość , że bez zgody Rady  będzie 
przyznawany zasiłek poniżej 60zł. Jako radny się sprzeciwiam. Uważam , że jest taka rzecz, 
są większe środki , żeby nie zostały zaprzepaszczone , żebyśmy ich nie musieli zwracać, 
dobrze podwyższamy górną granicę, natomiast dolna pozostaje na tym samym poziomie, 
dlatego popieram ten wniosek, który Komisja przedstawiła i prosiłbym o przegłosowanie. 
Dziękuję.” 
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Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt.” Powtarzam raz jeszcze , że w momencie , kiedy ukazała się informacja o możliwości 
zlikwidowania tego funduszu celowego, to była informacja powzięta po wniosku podjętym 
przez Komisję Gospodarczą. W prasie. No przepraszam bardzo , ale dotychczas to skąd 
czerpiemy wiedzę na temat na przykład, czy będą wzrastać czy maleć dotacje na ten cel. 
Praktycznie poza informacjami my nie dysponujemy żadnymi informacjami , czy te środki na 
ten cel będę rosły czy będą maleć.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, czy na Komisji był głosowany  wniosek.  
 
Pan J. Perchel  
Odpowiedział , iż nie pamięta w tej chwili. 
 
Pan W. Jedynak – Inspektor w Wydziału EKS 
Przypomniał , iż Komisja Gospodarcza  przegłosowała wniosek. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Panie Grzegorzu proszę jeszcze ten wniosek przypomnieć.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący problem polega na zastąpieniu 80% 100% .” 
 
Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt.” To jeśli już tak , to trzeba byłoby wtedy wobec powyższego w wierszu pierwszym dać 
interwał przynajmniej od 110% , bo 60 zł to stanowi 107%, w wierszu drugim 98%, w 
wierszu trzecim 90%. Tylko ja cały czas powtarzam , co gmina zrobi, jeśli ni stad ni  zowąd 
bez żadnej informacji dostanie ¼ środków niż dotychczas. Prawda, dołoży z własnych 
środków.” 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt.” Panie Przewodniczący. Przegłosować można wszystko, tylko musi być jeszcze pewien 
porządek w tym , co robimy.” 
 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący. My ten wniosek jako komisja przyjmowaliśmy dając, tak bym 
powiedział służbom miejskim mozliwość ustosunkowania się , a w tej chwili dyskusja 
przbiega tutaj na sali.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. ja myślę, że spieramy się trochę o wirtualne pieniądze, bo w tym 
momencie nie wiemy , jaka kasą będzie dysponował Urząd, nie wiemy, jakie to kwoty będą w 
przyszłości. Dziś wniosek Pana Radnego , że 100. Jakbym ja był radnym, to 
zaproponowałbym 150, powiem szczerze. Tylko ja akurat nie mam w tym trybie żadnego 
głosu i nie zaproponuję tego rozwiązania, a jako Prezydent zgłosiłem, myślę, przemyślane 
rozwiązanie z uwagi na to , że pozwolono zachowac się z ta uchwałą będąc w zgodzie w 
sytuacji takiej , jak tych środków dostaniemy duzo więcej. Panstwo wiedzą, że nie możemy 
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zapisać tam żadnych kompetencji już dla Prezydenta jako organu wykonawczego co do 
wydawania różnych, bo ta kompetencja musi zostać przy Radzie, wynika ona z mocy ustawy i 
stąd rozpiętość tych widełek wydaje się tu uzasadniona, bo no ten system wypłacania tej 
pomocy nie jest jeszcze na tyle ustalony, żebyśmy wiedzieli , a niespodzianki to już 
przeżywaliśmy w poprzednim czasie, przypomnę start tego systemu i stąd taka propozycja 
widełek.” 
 
Pan G. Walendzik 
Zwrócił uwagę na fakt , iż w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane , że aktualnie 
istnieje mozliwość zwiększenia miesięcznych stawek stypendium szkolnego, natomiast nagle 
obniżany jest pułap. Cyt.” No ja tego nie rozumiem. To napiszmy co innego i wtedy 
zrozumiem. Dziękuję.” 
 
Pan W. Jedynak – Inspektor w Wydziale EKS 
Cyt.” Aktualnie ta mozliwość istnieje , bo ponieważ stypendia przyznawane są na okres do 
czerwca to mozliwość istnieje i nie podjęcie takiej uchwały by spowodowało, że do czerwca 
uczniowie by otrzymali mniejsze stypendia niż faktycznie mamy mozliwości finansowe. 
Natomiast aktualnie jest napisana ta możliwość , natomiast czy ona będzie istnieć od 
września, no to i w roku 2007 , jeżeli w ogóle to będzie funkcjonować, no to uważam , że nikt 
w tej chwili nie jest w stanie tego powiedzieć.” 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt.” Zacytuję jeszcze pewien fragment, że w MEN jest już gotowy projekt ustawy, który 
fundusz zlikwiduje. Lada dzień miał o niej dyskutować Rząd i to jest cytat. Tak ze my ztej 
ostrozności chcemy to zrobić.” 
 
Pani E. Wiercińska 
Zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały, gdyz zwróciła uwagę na fakt , iż został on 
szczegółowo omówiony na komisjach. Cyt.” Jedynie tylko bym proponowała, żeby 
zrezygnować z tego uzasadnienia  w takiej formie, a jeśli tak, to jeszcze dołożyć uzasadnienie 
w przeciwną strnę, że może zaistnieć przypadek, gdzie będą mniejsze środki finansowe na 
popkrycie tej działalności i dlatego taki projekt uchwały został zaproponowany.” 
 
Pan G. Walendzik 
Przypomniał , iż intencją komisji było to , żeby ten pułap istniejacy na dzień dzisiejszy 
zachowac i dać sobie mozliwość wykorzystania tych środków. Cyt.” Jeżeli Państwo 
uważacie, ze trzeba napisać , z informacji prasowych wynika, nie wiadomo jakie będą środki, 
to dopisać to.” 
 
Pan S. Sałata 
Zaproponował wykreślenie drugiego akapitu z uzasadnienia uchwały. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Wprowadził autopoprawkę polegajaca na wykreśleniu drugiego akapitu z uzasadnienia do 
projektu uchwały , cyt.” Praktyka końca roku ubiegłego oraz roku bieżącego wykazała, że 
dotacje Wojewody Świętokrzyskiego – jako dotacje celowe pochodzące z rezerwy celowej 
mają tendencje zwyżkowe.” 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag , Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie wraz z zaproponowanymi autopoprawkami. 
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Głosowanie: 
 
21 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
0 głosów – „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż uchwała została jednomyślnie podjeta. 
 
Uchwała Nr IV/6/06 w załączeniu. 
 
Ad 11.7 
 
Pan M. Kłopotowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami   
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z 
tytułu oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy 
ul. Radomskiej nr 35 na rzecz Niepublucznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ MED. – STAR” 
Sp. z o.o. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan G. Walendzik 
Przypomniał , iż Komisja Gospodarcza na swoim posiedzeniu przegłosowała wniosek, który 
miał być głosowany na sesji. 
 
Pan Z. Bernaciak 
Powiedział , że postawiony na sesji projekt uchwały wynika z poprzedniej uchwały III/4/06, 
która nie jest jeszcze prawomocna. Cyt.” Gospodarkę nieruchomościami w mieście 
Starachowice, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z sierpnia 1997 
r. prowadzi organ wykonawczy, Prezydent Miasta. Do Prezydenta Miasta więc należy 
ustalenie tzw. sposób sprzedaży nieruchomości, sposób wydzierżawienia, do Prezydenta też 
należy wykonywanie przepisów, jeśli chodzi o tryby przetargów na sprzedaż nieruchomosci a 
także sposób ustalania czynszów dzierżawczych na nieruchomosci, które zostały 
pzreznaczone do dzierżawy. A w związku ztym mam pytanie do Radców Prawnych, czy po 
pierwsze możemy podjąć dzisiaj uchwałę, jeśli nie mamy danych co do uchwały pierwotnej i 
drugie , na podstawie jakich przepisów podejmujemy dzisiejszą uchwałę poza przepisami 
uchwały podjetej 24.04 br.?” 
 
Pani D. Dryja-Kęsy – Radca Prawny UM     
Cyt.” Jeżeli chodzi o skuteczność podjęcia tej uchwały, na pewno ona będzie ona skuteczna. 
Pierwsza uchwała była powzięta z warunkiem tzw. zawieszającym. Wykonanie pierwszej 
uchwały jest uzależnione od podjęcia decyzji przez Pana Wojewodę Świętokrzyskiego w 
sprawie rejestracji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z tym jeżeli 
nawet nie dojdzie do skutku rejestracja, to wykonanie jednej i drugiej uchwały nie będzie 
skuteczne. Jeżeli jest już, Pani podpowiada, że jest rejestracja, w związku z tym nie ma już 
tego problemu. Podjęcie uchwały w wysokosci stawek jest konieczne. Z czego ono wynika? § 
2 uchwały , którą Państwo powzięliście zobowiazywał  do przedstawienia propozycji stawek, 
przy tym powzięliście Państwo decyzję , że to do Państwa gestii będzie nalezało uchwalenie 
wysokosci stawek. W związku z tym jeżeli tak , uważaliśmy, że będzie prawidłowe 
przychylić się do Państwa propozycji i w Państwa gestii pozostawić uchwalenie 
proponowanych stawek.” 
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Pan J. Perchel 
Powiedział, iż Komisja Gospodarcza nie jednogłośnie zaproponowała stawkę 50gr. na 3 lata 
nie w systemie kroczącym tak, jak w projekcie  pierwotnym. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. na mnie spoczywa obowiązek dbałości o dochody gminy. Ja 
wychodzac naprzeciw tym ustwowym obowiązkom przedstawiłem Wysokiej Radzie, myślę , 
że racjonalny projekt uchwały, który w moim przekonaniu uwzględnia interesy 
nowopowstałej spółki jak i interesy gminy. Projekt jest projektem kroczącym co do stawki. W 
pierwszym roku , więc do końca br. 2006 ta stawka wynosiłaby 1zł , a w drugim roku ta 
stawka byłaby większa , wynosiłaby 2zł , w tzrecim 3zł . Jest to propozycja w moim 
przekonaniu przemyślana i rozsądna , natomiast mając na względzie fakt , że Wysoka Rada 
zastrzegła sobie prawo w poprzedniej uchwale , o czym mówiła Pani Mecenas, co do 
ustalenia stawki czynszu, no mnie jest trudno znależć  argumenty dotyczące innego 
rozwiązania. Ja kierując się tymi moimi obowiązkami  przedstawiłem Wysokiej Radzie taki a 
nie inny projekt uchwały, więc ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Wysokiej Rady.” 
 
Pan Z. Bernaciak 
Cyt.” Ja Proszę Państwa jeszcze raz chcę przypomnieć , że powołane w projekcie uchwały 
przepisy dotyczą zasad ustalania stawki czynszu dzierżawczego i w ogóle zasad 
wydzierżawiania , więc nie są to przepisy , które dają Radzie Miejskiej możliwość podjęcia 
uchwały co do ustalenia wysokości czynszu.” 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Przypomniał , iż w poprzedniej uchwale był zapis , że Rada  ustali wysokość stawki za czynsz 
i dlatego Prezydent przygotował omawiany projekt uchwały. Dodał , że póki co nie ma żadnej 
infoermacji, że poprzedni projekt uchwały został uchylony. 
 
Pan A. Krukowicz 
Poinformował , iż Komisja Edukacji , Kultury , Zdrowia i Sportu na swoim posiedzeniu w 
ubiegły poniedziałek nie podjęła żadnej decyzji w tej sprawie , gdyz liczyła , że Prezydent 
Miasta po wysłaniu opinii innych komisji wniesie autopoprawkę. Ponieważ Prezydent takiej 
poprawki nie wniósł komisja w dniu dzisiejszym opowiedziała się za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.” 
 
Pani E. Wiercińska 
Zakomunikowała, iż Komisja Finansów i Budżetu wiekszością głosów zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały, przy jednym głosie wstrzymujacym. Cyt.” Ja osobiście nie 
widzę uzasadnienia , ażeby zmniejszać tu wpływy z tego tytułu do kasy miasta, ponieważ ta 
złotówka jest już i tak złotówką symboliczną i uważam, że nie powinno być zmiany. 
Propozycja Pana Prezydenta co do cen za metr kwadratowy dzierżawy jest w miarę sensowna 
i wyważona, dlatego stawiam wniosek, ażebyśmy podjęli już głosowanie nad tym projektem 
uchwały.” 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono wiecej uwag , Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 
 
Głosowanie : 
 
19 głosów – „za” 
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0 głosów – „przeciw” 
2 głosy – „wsrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż uchwała została pojeta większością głosów. 
 
Uchwała Nr IV/7/06 w załączeniu. 
 
Ad 11.8 
 
Pan M. Kłopotowski – Zastepca  Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców lokali. 
Dodał , iż projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach. 
 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Pan J. Perchel 
Poinformowął ,iż na Komisji Gospodarczej przegłosowano wniosek o przedłużenie terminu 
składania wniosków przez mieszkanców do końca czerwca , a samą sprzedaż do końca 
sierpnia , ponieważ termin 15 maja był przed sesją. 
 
Pan S. Kwiecień – prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. Ja wnioskuję jednak o pozostawienie tego projektu w przedłożonej 
propozycji z uwagi na to , że § 1 niejako już został zrealizowany przez pracowników UM. 
Otóż wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazał po podjęciu decyzji takiej, że 
skierujemy projekt uchwały do Wysokiej Rady, chcieliśmy się zorientować , ile osób złoży 
takie wnioski, jaka to jest skala problemu. Wysyłaliśmy pismo do wszystkich osób , które nie 
kupiły w poprzednim terminie mieszkań zgodnie z tą bonifikata.” Dodał , iż w piśmie tym był 
podany termin 15 maja. Stwierdził , iż przesuwanie tego terminu  nie przyniesie chyba już 
żadnego efektu. Jego przesunięcie nie pozwoli zrealizować zamierzeń w zakresie przekazania 
nie sprzedanych mieszkań i lokali użytkowych do STBS-u. wobec powyższego zwrócił się do 
Wysokiej Rady o przegłosowanie uchwały w zaproponowanym kształcie. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. Ja mam pytanie do Pana  Przewodniczącego , 
ale w zasadzie, żeby uzyskać opinię prawną w tej chwili, bo tak do tej pory funkcjonowała 
jeszcze do dnia dzisiejszego funkcjonuje uchwała RM, że nie sprzedajemy, że zakończyliśmy 
moment sprzedawania mieszkań. Tu podejmujemy uchwałę dzisiaj , 29 maja mówimy, że 
jeszcze ktoś złożył wniosek o kupno mieszkania z bonifikatą do 15 maja to on ma prawo ten 
lokal wykupić. Słuchajcie Państwo , może kogoś nie było w domu, chociażby jeden jak był 
ma prawo do uchylenia tej uchwały. Możliwość sprzedania mieszkań pojawia się dopiero 
dzisiaj. Trzeba dać wszystkim mieszkańcom, tym najemcom czas po wejściu w życie 
uchwały, żeby oni mogli ja skonsumować.” 
 
Pan S. Sałata  
Cyt.” Na Komisji Gospodarczej rozważaliśmy to , co Pan Perchel przed chwilą powiedział , a 
jak się pojawi jakieś podanie o wykup takiego mieszkania  to czy Pan Prezydent 
indywidualnie już podejmie taką decyzję ?”  
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Powiedział , iż chodzi o to , że gmina chce pozbyć się własnych lokali, w których ma udział 
na rzecz STBS-u czy na rzecz własności. Stwierdził , iż projekt uchwały jest w nietypowym 
czasie, gdyż termin był do 15 maja a Rada dopiero dzisiaj go rozpatruje. 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Otóż przypominamy sobie , że ta uchwała czy taka podobna uchwała już była 
kilkakrotnie podejmowana, przesuwaliśmy terminy. W tej chwili to co wiem , prasa tez 
podawała , że jest taka możliwość , to co Pan Prezydent mówi, ze były wysyłane 
indywidualne wnioski do każdego lokatora. Co my jeszcze chcemy?” 
Stwierdził , że jakiś graniczny termin musi być postawiony. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. teoretycznie może się wydarzyć coś, czego nie przewidzimy. Z tym 
, że proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie. Państwo skrupulatnie patrzyliście w poprzednie, 
sugeruje również skorzystać z tego , w tym przypadku. Uchwała Rady przestała 
funkcjonować 31 grudnia, tam był czas do 31 marca , po tym terminie najemcy lokali nadal 
składali wnioski o kupno z bonifikatą 95%. Ponieważ gmina jest zainteresowana wyprzedażą 
pozostałych lokali w budynkach gdzie posiada niewielkie udziały, Prezydent Miasta 
poinformował pozostałych najemców, którzy chcą jeszcze wykupić lokale, o możliwości 
składania wniosków do 15 maja 2006r. W terminie do 15 maja 2006r. wpłynęło 75 nowych 
wniosków pozostało 23 wnioski nie załatwione w terminie do dnia 31 marca 2005r. W 
związku z powyższym proponuję podjęcie Uchwały o udzielenie bonifikaty 95% przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy złożyli wnioski o kupno lokali do 
dnia 15 maja 2006r. Szanowni państwo te czynności Urząd już wykonał i dbając o to , żeby 
wyrobić się w terminie, żeby w czasie zrealizować uchwałę, która ma na celu przekazanie 
sprzedanych mieszkań i lokali użytkowych do STBS-u , w ten sposób uporządkować sytuację, 
która musi zostać uporządkowana, proponuję takie rozwiązanie. Natomiast wiemy również o 
tym , że osoby, które nie wykupiły tych mieszkań to osoby przeważnie , które posiadają 
zadłużenia i to spore zadłużenia. W zasadzie ich status raczej nie pozwoli im kupić tych 
mieszkań.” Biorąc pod uwagę powyższe zaproponował przyjęcie uchwały aby umożliwić 
przygotowanie się do przekazania pozostałych zasobów do STBS-u. 
 
Pani E. Wiercińska 
Powiedział, iż nie można w nieskończoność przeciągać terminów załatwiania sprawy, 
ponieważ na Radzie ciąży obowiązek uporządkowania  tematu. Stąd zawnioskowała o 
podjecie przez Wysoką radę projektu uchwały. 
 
Pan J. Perchel 
Zaproponował jeszcze wyjście pośrednie, które zadowoliłoby wszystkich. Cyt.” Ten 31 lipca 
bym zostawił, bo musimy przekazać do STBS-u, natomiast dla świętego spokoju bym napisał 
zamiast 15 maj , 15 czerwiec. Może jeszcze wpłynie jeszcze trzy wnioski, może nic , może 
pięć, ale jak ogłosimy w prasie po sesji, że jeszcze jest taka możliwość , to już chyba się nikt 
wtedy nie odwoła i nie zaskarży nam uchwały.” 
 
Pan M. Kłopotowski – Zastępca Naczelnika Wydz. Gospodarki 
Nieruchomościami 
Cyt.” Tutaj chodzi o sprawy techniczne doprowadzenia porządku w księgach wieczystych. Ja 
tylko chcę powiedzieć taką jedną rzecz, lokale które były dotychczas sprzedawane , działo się 
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tak , że sąd zakładając księgę wieczystą zakładał księgę wieczystą dla lokalu, wyłączał z tej  
macierzystej  księgi wieczystej, gdzie była komunalizacja gminy Starachowice i Proszę 
Państwa oto powstała taka sytuacja , że w 99,8% właściciele, którzy wykupili lokale 
mieszkalne nie są wpisani, że oni są właścicielami w księdze tej lokalowej. To się działo od 
chwili sprzedaży pierwszego lokalu i teraz, żeby przekazać STBS-owi dana nieruchomość my 
musimy wpisać wszystkich właścicieli, uporządkować lokale. Proszę mi wierzyć , że część 
lokali wspólnot mieszkaniowych nie podjęła uchwały, że chce takiego porządku i mogą być 
trudności w zrealizowaniu tej uchwały dla STBS-u.” 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
 
16 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
5 głosów – „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził , iż uchwała została podjęta większością głosów. 
 
Uchwała Nr IV/8/06 
 
 
Ad 11.9 
 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydz. Inwestycji Miejskich 
Przedstawił projekt uchwały s sprawie : zmiany Uchwały RM Nr X/11/03 z dnia 22 grudnia 
2003 r., dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie wspólnie z Gminami Wąchock, Mirzec, 
Brody i Międzygminnym Związkiem Wodociągiem i Kanalizacji w Starachowicach do 
„Projektu” pn. „ budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków 
dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach (Starachowice, 
Wąchock, Mirzec, Brody). 
 
Dodał , iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich posiedzeniach komisji , gdzie 
uzyskał akceptację. 
Cyt.” Podczas obrad Komisji Gospodarczej pojawiła się sugestia , uwzględnienia w tej 
poprawce decyzji Komisji Wspólnot Europejskich tj. decyzja z dnia 16 grudnia 2004 r. w 
sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności do projektu wodociągi, 
kanalizacja i oczyszczalnie ścieków w Starachowicach w Polsce,  nr decyzji i   ta decyzja 
określa poziom pomocy unijnej w tym projekcie na wysokość do 68% , w związku z czym 
Pan Prezydent zdecydował o wprowadzeniu poprawki do tej uchwały i ona w nowej treści 
została Państwu rozdana.” 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. Jak rozmawialiśmy na Komisji Gospodarczej, 
tam  oczywiście było troszkę inaczej napisane, mam tylko pytanie do Pana Naczelnika , czy w 
tej decyzji pisze  ze środków z Funduszu Spójność z Unii Europejskiej do wysokości czy w 

 42



wysokości do 68%, to jedna rzecz , prosiłbym o sprecyzowanie. Natomiast , słuchajcie 
Państwo, no mnie się wydaje, że naturalną rzeczą jest ze środków własnych PWiK, bo 
procentów to jest 100, czyli jak się odejmie 68% to jest 32%. To trzeba wpisać chyba. 
Dlaczego ja o tym mówię, ponieważ my tutaj zmieniamy, bo kiedyś gminy partycypowały. 
Tak? Miał być kiedyś udział gminy. Trzeba napisać w jakiej wysokości ma być ten zapis.” 
 
Pan J. Ambroży 
Cyt.” Merytorycznie to jest to samo, natomiast taki zapis naśladuje maksymalnie analogicznie 
zapis w uchwale podstawowej, bo w uchwale podstawowej było napisane – Projekt będzie 
finansowany 1) ze środków Funduszu Spójności UE do wysokości około 65% wartości 
projektu i 2) ze środków własnych MZWiK , stosownie do przypadającej dla danej gminy 
części projektu wspomaganych pożyczką lub dotacją z FOS i GW.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Przepraszam, ze środków własnych PWiK w pozostałej części, bo to musi być 
napisane.” 
 
Pan J. Ambroży 
Cyt.” No merytorycznie znaczy to samo. Jeżeli trzeba dopisać to można dopisać, natomiast 
ten zapis, o który Pan Radny pytał, to jest w artykule trzecim tej decyzji Komisji 
Wspólnotowej. W punkcie drugim tego artykułu jest napisane tak : stopa przyznawanej 
projektowi pomocy wspólnotowej wynosi 68%, stopa ta uwzględnia, gdzie to stosowne 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający” płaci oraz proponowane dochody generowane 
przez projekt , czyli stopa jest określona w wysokości 68%. To znaczy w ostatecznym 
rozliczeniu to może nie wyjść 68%.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Mówiliśmy na komisji , że tak jak jest napisane w decyzji. Jak jest napisane w 
wysokości 68% to trzeba napisać w wysokości 68% , a nie do 68%.” 
 
Pan J. Ambroży 
Cyt.” Uwzględnimy taką poprawkę.” 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni państwo. Zwróćcie uwagę , że my spieramy się w zasadzie o coś , na co 
gmina nie będzie wydawać swoich pieniędzy i ta uchwała w pierwotnej części mówiła, że 
gmina wydaje pieniądze. Dziś wycofujemy ten zapis. Proponujemy zapis inny. Ja sugeruję, 
żeby nawet został ten bezpieczny zapis do 68%. Będzie 68%, nie przekroczymy, z jakichś tam 
względów może się pojawić , bo nieznane są wyroki decydentów w sprawie środków 
pomocowych, pojawi się sytuacja, że będzie to tam , nie wiem, jakiś promil mniej i co wtedy 
zrobimy, no nie będzie zgodna uchwała , będziemy znowu zamieniać.” Dodał, iż ze 
względów bezpieczeństwa nie należy upierać się przy sztywnym zapisie. 
 
Od tego momentu prowadzenie obrad sesji przejął Pan I. Gacek – Wiceprzewodniczący RM, 
który wobec faktu , iż do projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag poddał go pod 
głosowanie wraz z załącznikami. 
 
Głosowanie; 
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21 głosów – „za” 
0 głosów – „przeciw” 
0 głosów – „wstrzymujących 
 
Wiceprzewodniczący RM stwierdził, iż uchwała została jednomyślnie podjęta. 
 
Uchwała Nr IV/9/06 w załączeniu. 
 
 
Ad 11.10 
 
Pan A. Witek – Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie : wydania opinii o lokalizacji salonu gier na 
automatach w Starachowicach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 103. 
 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pani H. Prokop 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy na gorąco projekt tej uchwały i naprawdę 
targają mną bardzo nieprzyjemne uczucia. Musze to powiedzieć. Mamy w mieście dosyć 
problemów, naprawdę biedy , o której tutaj Pani Dyrektor, wiem , że grają tam bogaci , ale 
nałogom ulegają bardzo, często i to nie jest placówka, która będzie rozwijać, tylko będzie 
wciągać w hazard. No tak to trzeba powiedzieć i to będzie wciągać od najmłodszych lat. Tak 
ze Proszę Państwa, wydaje mi się co tu więcej dodać, no jest to placówka, która będzie po 
prostu tym wężem wysysającym pieniądze z naszych kieszeni, z naszych dzieci. Po prostu 
ludzie , którzy będą tam topić może pewne troski, smutki, ale będzie się to wszystko obracać  
przeciwko sytuacji społeczeństwa, rodzinie tych właśnie najbardziej, którzy mają na tego 
rodzaju rozrywki , upodobania. Uważam , że akurat no nie będą chyba aż tak zafascynowani 
takim rodzajem rozrywki, bo na pewno będą chcieli wykorzystać  swoje pieniądze na jakiś 
inny cel. Ja bardzo sceptycznie do tego podchodzę i proszę o głębokie zastanowienie się , 
przemyślenie ile tutaj możemy po prostu tym spowodować, nazwę to wprost , zła.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. Ja na razie popatrzę na ten wniosek pod 
względem formalnym. Nie bez kozery się pytałem na początku nie widząc go , że 
wprowadzamy tutaj projekt uchwały, ale z uzasadnienia wynika , jest pytanie, dlaczego w 
takim trybie pilnym. Okazuje się , że wniosek wpłynął 10 kwietnia, pytanie dlaczego , żeśmy 
go nie otrzymali wcześniej , tylko dzisiaj mamy 29 maja to jest półtora miesiąca później od 
razu na sesję, to jest raz, druga rzecz , jak możemy opiniować wniosek nie mając tego 
wniosku , już od takiej strony formalnej chociażby, dlatego uważam , że projekt na razie 
należałoby oddalić do omówienia w takim trybie, jak Pan Przewodniczący , nie ma go dzisiaj 
, zawsze nam zalecał do dyskusji na komisji. Dziękuję.” 
 
Pan A. Gach 
Powiedział , ze jeśli opiniowany jest wniosek. To dobrze  gdyby radni go otrzymali. Cyt.” I 
taką tylko stylistyczna uwagę , czy właśnie gramatyczną, zgodnie z zasadami polskiej pisowni 
, jeśli chcemy prawidłowo odczytywać nazwę firmy, przy tym skrócie, bo chyba że to jest 
skrót, powinny być kropki, bo inaczej się czyta bez kropek po prostu.” 
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Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo. wydawało mi się , że udzieliłem odpowiedzi , dlaczego w tym 
trybie składam ten projekt uchwały do Wysokiej Rady.”          
 
Pan A. Witek – Naczelnik Wydziału 
Cyt.” Chciałem może odnieść się do tego  dlaczego ten wniosek tak późno , to znaczy ten 
projekt uchwały późno. Nie będę odnosił się do merytorycznego uzasadniania , bo 
wnioskodawcy rozmawiali z  Prezydentem , uzasadniali jakie tam terminy warunkują ten 
wniosek, ja od strony tylko formalnej. Otóż występując z wnioskiem do Zarządu Dróg 
otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Dróg z dnia 23 maja najbliższą sesją, gdyby po prostu 
uznawać, że rzeczywiście te terminy, które argumentowali wnioskodawcy są istotne, no to nie 
było wcześniej możliwości wprowadzić. 23 maja to jest w zeszłym tygodniu. To jest ta 
kwestia. Jeżeli chodzi o treść wniosku, nie ma żadnego problemu wniosek nie jest długi mogę 
go odczytać. Natomiast odnośnie tych kropek o których wspomniał Pan Gach. Otóż do nazwy 
firma, która jest zacytowana, nie wprowadza się żadnych pomysłów własnych, nie wolno. Nie 
ma tu żadnych kropek i tutaj te kropki to są może lokalne jakieś pomysły, ale one są  w tym 
wypadku nie dopuszczalne.” 
Następnie odczytał wyżej wspomniany wniosek, który stanowi załącznik do protokołu. 

Pan M. Adamus 
Cyt.” Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. To jest karygodne, żeby to powstało. 
Chciałbym, żeby ten Pan zabrał głos, prosić Radę, żeby wyraziła zgodę, żeby Pan zabrał tu 
głos. W takim miejscu Pan chce wprowadzić tutaj salon gier. Ja pamiętam kiedyś byłem 
[pracownikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i był taki salon przy ulicy Radomskiej. 
Pamiętam jak szybko żeśmy uciekli od tego i odchodzili – tam  młodzież  wagarowała. Wie 
Pan, tam chyba nie ma przejścia później do tego lasku w stronę PTTK – u. No współczuję 
tych pomysłów. Jako nauczyciel nie mogę jako Radny się zgodzić na to. Ja wiem co wokół 
tych salonów będzie , tu są podane miasta ale nie ta lokalizacja i nie to miasto.” 

Pan A. Markowski 
Cyt.” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym i zarazem pytanie zadać Panom , 
bo myśmy  w mieście, w kilku miejscach przeżywaliśmy taką sytuację, gdzie były gry, nie 
wiem jakie tam będą panowały zasady, ale z mojego doświadczenia wynika, że nawet dzieci 
pięcio, sześcio, siedmioletnie wykradały pieniądze rodzicom, żeby pójść do salonu gier. Było 
wiele tragedii w mieście. Mamy miasto biedne , nie mamy jak pomóc ludziom biednym, 
MOPS daje po 20 zł a nas stać na to żeby w mieście był salon. To jest pierwsza sprawa. 
Druga sprawa, że w szkołach i instytucjach pedagogiki, jaka jest na terenie miasta, czy w 
średnich , czy w gimnazjach będą olbrzymie kłopoty, nie będzie można tej młodzieży 
powstrzymać , bo młodzież ma swoje prawa i swoje, że tak powiem upodobania zależnie od 
okresu wchodzenia w życie. Osobiście jako Radny nie zgadzam się żeby w tym mieście 
jeszcze było więcej problemów a nie jednokrotnie tragedii rodzinnych, bo były pieniądze na 
życie , nagle nie ma , i co teraz zrobić.” 

Pan J. Kosek – Wiceprezes Zarządu Firmy 
 Cyt.” Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Dziękuje za możliwość 
zabrania głosu. Firma została we wniosku przedstawiona. Ja tylko powtórzę, że firma jest 
sprywatyzowanym przedsiębiorstwem państwowym w 93 roku, która łączy kapitał osób 
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prywatnych ale również wspólnikami spółki są dwie osoby prawne, to są instytucje dla 
których organami założycielskimi jest gmina Poznań i gmina Warszawa. Jest to Stołeczna 
Estrada z Warszawy i Estrada Poznańska z Poznania. Spółka prowadzi tę działalność od 
wejścia w życie ustawy. Ustawa była uchwalona w 94 roku od samego początku spółka 
prowadzi działalność z zakresu gier losowych właśnie w salonach gier. Tutaj zostały 
pomylone pewne pojęcia  ale to wynika z tego , że Państwo nie znacie bo i skąd , w samych 
Starachowicach takiego salonu nie ma i działalność ta jest postrzegana – ponieważ 
ustawodawca nazwał tą działalność salony gier – jest postrzegana i często mylona z salonami 
gier zręcznościowych do których mogą wchodzić osoby niepełnoletnie, mogą wchodzić 
dzieci. Do salonów , które my prowadzimy mogą wchodzić wyłącznie osoby dorosłe , 
wyłącznie osoby pełnoletnie nie ma takiej możliwości żeby weszło pięcioletnie dziecko, u nas 
ten zakaz jest przestrzegany rygorystycznie, że ja nawet jako ojciec już w tej chwili dorosłych 
dzieci, ale kiedy mój syn miał 12 lat i ja wówczas  rozpocząłem pracę w firmie – wcześniej 
byłem prze 20 lat pracownikiem naukowym na uczelni i tutaj z Panem Radnym który jako 
nauczyciel się określił jakoś, to znaczy przepraszam bardzo, Pan powiedział, że Pan jest, ja 
nie znam , być może. Jest mi bardzo bliska sprawa właściwego wychowania młodzieży, 
natomiast uważam, że ludzi dorosłych nie wychowuje się poprzez zakazy, że nie jest trudno 
pościć kiedy jest pusta lodówka. Człowiek dorosły musi mieć prawo wyboru i taki wybór, czy 
skorzystamy z danej działalności czy nie, jest. Więc w tym względzie tutaj nie podzielam 
poglądu, że to spowoduje takie czy inne konsekwencje dla ludzi, którzy z tej działalności 
mogą korzystać chociażby w miastach sąsiedzkich, bo i w Skarżysku – Kamiennej i  w 
Radomiu i w Kielcach takie salony funkcjonują. My działamy w wielu miastach, tak jak 
powiedziałem i jak dotychczas do takich sytuacji , które Państwo opisywaliście nie dochodzi 
nigdzie. Działamy w budynkach, 60% naszych salonów mieści się budynkach mieszkalnych i 
tam prowadzimy tam działalność od kilkunastu lat. Nic się w tym czasie nie wydarzyło 
takiego co by powodowało , że ta działalność jest uciążliwa bądź , że ta działalność utrudnia 
życie sąsiedzkie. Dlaczego zwróciliśmy się do Starachowic? bo Starachowice już jako jedno z 
nielicznych miast o liczbie mieszkańców ok. 50 tyś., jest miastem w którym nie ma salonu 
gier. Natomiast bez zezwolenia Rady, bez opinii Rady w tym mieście działają automaty nisko 
hazardowe  i te automaty nie są w żaden sposób opiniowane i wręcz ja uważam jako właśnie 
kiedyś nauczyciel, że takie rozwiązanie, że istnieje legalny salon do którego mogą 
przychodzić ludzie dorośli powoduje , że będą się ograniczać albo znikać automaty nisko 
hazardowe. Te automaty można ustawić bez opinii Rady Gminy. Na taką działalność wydaje  
zezwolenie  Izba Skarbowa w danym województwie, natomiast zezwolenie dla prowadzenia 
salonów gier, kasyn i salonów bingo wydaje Minister Finansów. Moja prośba jest , jeżeli 
mogę prosić o wydanie pozytywnej opinii. Chciałem jeszcze wyjaśnić sprawę PRU – Pan 
kierownik przeczytał właściwie – PRU jest to zapis w Rejestrze Sądowym i taka jest nazwa 
firmy dokładnie bez żadnych kropek. Nazwa z wygody taka powstała ponieważ „ 
Filmotechnika” jako spółka działa od 93 roku, wcześniej działała jako Państwowe 
Przedsiębiorstwo Rozrywkowo – Usługowe i stąd zostały te pierwsze litery ale ze względu na 
wygodę , że każda faktura brana na tak długą firmę jest uciążliwością . skróciliśmy do PRU 
Filmotechnika bez żadnych kropek. Ja tyle, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania szczegółowe 
albo nie odpowiedziałem na jakieś pytanie to jestem do dyspozycji.” 

Pan A. Markowski 
Cyt.” Ja chciałem w formie może takiej maleńkiej polemiki. Proszę Pana trzeba by było 
zajrzeć do statystyk miasta ile młodzieży od lat 18 do lat 30 nie ma w mieście pracy. Trzeba 
by było zajrzeć do statystyki policyjnej ile jest kłopotów z tego powodu , że ta młodzież nie 
jest zatrudniona i czy umieszczając w taki mieście taki przybytek, że tak nazwę przepraszam 
bardzo, potęguje jeszcze bardziej te napady, te wyrywania torebek kobietom. Bo ta młodzież 
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nie pracująca nie będzie miała możliwości skorzystania z salonu nie mając pieniędzy. Tak , że 
ja jestem osobiście przeciwny takiemu zezwoleniu.” 

Pan G. Walendzik 
Cyt.” Ja w dalszym ciągu powiem, że od strony formalnej to w tym zgłoszeniu do nas jest 
sporo braków i myślę , że Państwo starając się o opinię, no tutaj Pan Prezydent mówił na 
forum publicznym proszę bardzo w takim razie o przedstawienie nam KRS – u , kto to jest no 
bo tu opieramy się tylko na słowach. Pan mówi , że działamy w tylu i tylu miastach, pokażcie 
Państwo bilans za ostatni rok, żebyśmy jako Radni wiedzieli, czy to jest rzeczywiście firma z 
odpowiednim kapitałem, wiarygodna itd. Bo tu opieramy się w tej chwili na słowach. Druga 
rzecz wracając do samej tej lokalizacji, bo tak wszyscy wiemy , że młodzież się kończy na 18 
lat i wiemy jakie mamy problemy tutaj, mieliśmy MOPS, mieliśmy strategię jeśli Panowie 
słyszeliście może byliście, tutaj jest całe mnóstwo statystyki, ilu jest bezdomnych , ilu 
pomagamy. Nie wiem na jakiej podstawie Państwo żeście stwierdzili, że tutaj akurat jest taka 
grupa , która będzie funkcjonowała , ale również sama lokalizacja, jak sobie przeczytałem to 
wynika tak – w samej lokalizacji jest napisane nawet stwierdzone, że to jest ruchliwy punkt 
miasta, każdy z kierowców nas , który tam jeździ to dokładnie wie, że zawsze były kłopoty z 
zatrzymaniem się koło „Corso”. Koło „Doranda” może tam z pięć, sześć samochodów się 
zatrzyma, nie wiem gdzie Państwo tam myślicie, że dalej się zatrzymywać bo to chyba są 
parkingi prywatne czy będące własnością kogoś innego. Myślę, że już nawet z punktu 
widzenia takiego, to sama lokalizacja jest bardzo nieszczęśliwa powodująca pewnie wiele 
kolizji, bo życie jest takie, że nawet jak tam będę jeździć to będzie sporo, będą zajeżdżać tam 
w pobliże. A druga rzecz, słuchajcie Państwo Pan mówi o tym , że to jest dla dorosłych, niech 
Pan nam powie co tam będzie się działo w zasadzie, gdzie będą te miejsca pracy, te 
kilkanaście, bo taki rozrzut od kilku do kilkunastu, to rozumiem od 5 do 18. z czego ten 
rozrzut wynika, co ci ludzie będą tam robić, jak będą pracowali, jakie będą brali 
wynagrodzenie, bo być może będą mieli częściowo refundowane z Urzędu Pracy i coś innego, 
bo te szczegóły niech się Pan nam nie dziwi. Przede wszystkim można było tej dyskusji takiej  
uniknąć ale jest to z marszu postawione i będziemy z marszu decydować. A myślę jeszcze 
wracając do sprawy opinii Rady Gminy, ona nie dlatego jest, że my udzielamy zezwolenia, 
my nie udzielamy zezwolenia, Państwo otrzymacie zezwolenie od Ministra Finansów jeżeli ta 
procedura będzie funkcjonować, natomiast ustawodawcza w ustawie o grach losowych 
specjalnie postawił warunek, że środowisko lokalne w miastach do określonej wielkości, 
gdzie środowisko lokalne stwierdzi, że tego typu działalność może źle oddziaływać na 
środowisko, mają możliwość wypowiedzenia się , nie tylko Minister Finansów i stąd już kilka 
takich wypowiedzi słyszeliśmy.” 

Pan J. Gacek – Wiceprzewodniczący 
Poinformował, że Naczelnik Wydziału RG złożył do niego wniosek przedstawiony przez 
firmę „Filmotechnika” wraz z dołączonym Krajowym Rejestrem Sądowym. Jeżeli ktoś sobie 
życzy może do  niego zajrzeć. 

Pan S. Sałata 
Zwrócił się z pytaniem czy oprócz automatów do gier losowych w tym lokalu będzie 
prowadzona działalność gastronomiczna. 

Pan J. Kosek – Wiceprezes Zarządu Firmy 
Jeżeli chodzi o KRS to Pan Przewodniczący już wyjaśnił, ze został dołączony. Kapitał 
zakładowy Spółki wynosi na dziś 2.655.500, kapitał zakładowy spółek które zajmują się tą 
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działalnością jest narzucony ustawowo. Dla działalności salonów gier, kapitał musi wynosić 
minimum 500 tyś. euro, dla działalności kasyn 1 mln euro. Więc to jakby jest odpowiedzią na 
wiarygodność spółki. Spółka w zeszłym roku wygenerowała zysk w wysokości 1.800.000 zł., 
zysk bilansowy tego roku  dokładnie nie powiem ale przekroczył 3 mln zł. to tyle jeżeli 
chodzi o KRS. Udziały są , szereg rzeczy , które występują w spółkach prowadzących gry 
losowe to są narzucone przepisami – parametry które muszą być spełnione lub muszą być 
zachowane. Więc jeden udziałowiec w spółce prowadzący działalność nie może posiadać 
więcej niż 1/3 udziałów, to już powoduje , że w takiej spółce musi być minimum trzech 
wspólników. Udziały nie mogą być  w żaden sposób uprzywilejowane , to są wszystko 
wymogi ustawowe. Jeżeli natomiast chodzi o co w takim salonie się dzieje to salonu gier to są 
salony w których są rozmieszczone urządzenia mechaniczne, elektromechaniczne do gry. Są 
to urządzenia które same rozstrzygają o wygranej lub przegranej. To jest definicja automatu 
losowego. Są to generatory zdarzeń losowych, w których nie można posterować, nie można 
ustawić mniejszej, większej wygranej. Stawka za grę ,zazwyczaj jaka my stosujemy to jest 10 
gr. za punkt – to mniej więcej stawka za grę. Wygrane  które można uzyskać są to wygrane 
dochodzące do 5 tyś. zależnie od rodzaju automatu. Jaka zwrotność w takim automacie – więc 
ilość wygranych , to znaczy tutaj żeby bo to są dość fachowe ustalenia tak zwany drob czyli 
to co się wpłaca do automatu i wypłata czyli to co wygrywają ludzie, czyli w automacie 
zostaje mniej więcej 4%, 6% wpłaconych pieniędzy. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli 
natomiast chodzi o to czy oprócz działalności samej na automatach coś w tym lokalu jeszcze 
będzie. Więc nasza rozmowa z właścicielką, która prowadzi restaurację szła w kierunku 
takim, my jako spółka staramy się nie prowadzić ani baru przy tej działalności, natomiast ta 
działalność bardzo dobrze koreluje z działalnością gastronomiczną. To znaczy , niektóre 
lokale które  mamy są przy lokalach gastronomicznych i wówczas zostaje tam, czy to drink 
bar czy jakaś taka kawiarenka. Tak to wygląda. Co stanowi o tych miejscach pracy. Również 
miejsca pracy są narzucone częściowo ustawowo ponieważ pracownicy, którzy u nas pracują 
to są pracownicy , którzy muszą uzyskać świadectwa zawodowe na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów i takie świadectwo wydaje znowu Minister Finansów po zdaniu 
egzaminów przez tych ludzi. Więc działalność ta jest szczególnie monitorowana przez 
państwo. W działalności tej prowadzony jest szczególny nadzór podatkowy, to znaczy 
codziennie raporty dotyczące obrotów, przychodów są dostarczane do Urzędu Skarbowego, 
codziennie. W salonie może być prowadzony stały nadzór podatkowy, stały nadzór finansowy 
polega na tym , że w salonie cały czas przebywa dwóch inspektorów kontroli Izby Skarbowej, 
taka możliwość istnieje. W  kasynach ta działalność jest w ten sposób monitorowana. To w 
polskim prawodawstwie jest określone jako szczególny nadzór podatkowy. Trudno jest mi 
polemizować z Panem który mówi o wyrywaniu torebek, no niestety takie zjawiska  czy my 
tu będziemy czy nie, myślę, że nasza działalność nie ma na to żadnego wpływu. wręcz 
uważam, że tego rodzaju działalność, my bardzo dużą uwagę przywiązujemy do tego, żeby 
salon działał spokojnie, żeby nie dochodziło do zakłóceń porządku, zwracamy na to bardzo  
dużą uwagę. Ilość etatów jest uzależniona od rozmiarów działalności, ustawa znowu nie 
pozostawia tutaj wiele możliwości, w salonie musi być minimum 15 automatów, 
maksymalnie może być 70. Więc to narzuca załogę. Ilość zatrudnionych zależy również od 
czasu pracy, czasu otwarcia takiego salonu gier. Jeżeli jest otwarty powiedzmy 12 godzin na 
dobę to wtedy pracuje około 6 – 8 osób. Przepraszam Pana nie potrafię udzielić , to już 
sygnalizowałem, nie potrafię powiedzieć na  temat jak się będzie społeczeństwo 
zachowywało, czy młodzież pełnoletnia ponieważ ten warunek uczestnictwa w grze również 
nałożony ustawą. Art. 21 ustawy mówi, że w salonie mogą przebywać tylko osoby 
pełnoletnie.” 
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Pan A. Adamus 
Cyt.” Panie Przewodniczący. Jeśli jakaś spółka wchodzi do gminy to uważam, że każdy liczy 
pieniądze, z jakimś biznesem jak wchodzi, więc myślę , że policzyliście tutaj wchodząc na ten 
nasz bogaty starachowicki rynek, jakichś pieniędzy się spodziewacie jakiegoś zysku, prawda. 
Dziwi mnie natomiast druga sprawa. No mówi Pan tutaj i rozszerzył ten temat od salonów do 
kasyn, to ja bym proponował kupić od gminy działkę , wybudować porządne kasyno i wtedy 
by przyjeżdżali mieszkańcy Ostrowca, Skarżyska, Kielc. Mamy tam łąki takie wspaniałe, nie 
wiem jak tam to jest przewidziane w naszym planie zagospodarowania przestrzennego i nie 
bawić się w jakieś  „Corso”. Gdzie jak tutaj powiedział kolega Walendzik, ani tam miejsc 
parkingowych , na co wy tam liczycie? Budynek obskurny, rozwidlenie dróg, niedaleko lasek 
beż cały zabrudzony, PTTK. Więc ciekawy jestem na co wy  musicie liczyć, na zysk, na 
biznes , no bo wchodzicie. Cóż tu ukrywać. A to ,że ktoś jest pełnoletni to wie Pan, nie 
znaczy, że osiemnasto, dziewiętnastolatek , to jest, według prawa jest pełnoletnią  osobą tak, 
ale on skąd weźmie pieniądze żeby pójść do was grać. Jak to jest z tym wpuszczaniem, czy 
jak będziecie mieli tam jakąś obstawę to my też wiemy jak to jest w gminie , każdy Radny 
mniej więcej, wiemy jak było ostatnio, poruszaliśmy tą sprawę na Gminnej Komisji, był 
niedawno festyn w Starachowicach to wiemy jak na tym festynie młodzież się bawiła u nas.” 

Pan J. Kosek – Wiceprezes Zarządu Firmy 
Cyt.” Panie profesorze , postaram się odpowiedzieć tak jak potrafię. Ja myślę , że powtórzę to 
moje ukryte powiedzonko, że nie trudno jest pościć przy pustej lodówce, że trzeba 
człowiekowi dać prawo wyboru. Na co my liczymy? Oczywiście , że my nie jesteśmy firmą 
charytatywną , jesteśmy firmą, która prowadzi interesy. Podstawą prowadzenia interesów jest 
dążenie do uzyskania zysków , to jest oczywiste. Ja tu nie ukrywam w tym względzie. 
Dlaczego żeśmy przyszli do tego miasta, ponieważ uważamy, że w mieście 50 – cio 
tysięcznym taka działalność może dać pozytywny efekt ekonomiczny. Na początku jeżeli się 
wchodzi do jakiegoś miasta to to miasto się w pewnym stopniu sonduje , robi się sondaż w 
takim sensie, że musze zaryzykować. Ja nie wiem czy pójdzie w tym miejscu przy Marszałka 
Piłsudskiego  , absolutnie nie wiem tego. Z wszelkiego naszego rozeznania wychodzi , że tak. 
Z tej wiedzy , którą posiadamy od wielu lat, ale jeżeli ta działalność by na przykład tak się 
bardzo dobrze powiodła , to być może jeszcze również taka możliwość, że tą działalność 
rozszerzymy i na przykład wybudujemy obiekt, chociaż jak dotychczas nigdzie tego nie 
robiliśmy. Więc tu jest szereg takich czynników które się mogą ziścić w określonych 
warunkach i myślę, że to wszystko co można powiedzieć w tej materii.” 

Pan G. Walendzik 
Zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Pani E. Wiercińska 
Zgłosiła wniosek przeciwny. Powiedziała, iż każdy Radny powinien mieć odwagę i podnieść 
rękę zgodnie ze swoim zdaniem. Radni nie powinni się wstydzić decyzji które podejmują.  
 
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  wniosek Pana Walendzika o przeprowadzenie 
głosowania imiennego. 
 
 
Głosowanie : 
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7 głosów – „za” 
11 głosów – „przeciw” 
3 głosy – „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
 
Głosowanie : 
 
4 głosów – „za” 
7 głosów – „przeciw” 
10 głosów – „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący obrad stwierdził że projekt uchwały nie został pojęty. 
 

Ad. 12 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt.” Szanowni Państwo, na wszystkie w zasadzie interpelacje. Które zostały złożone na 
piśmie do obsługi dzisiejszej sesji udzielimy odpowiedzi. Chociaż tu mam pewną wątpliwość 
co do interpelacji Pana Radnego A. Gacha. Otóż Pan Radny prosi o przedstawienie informacji 
na najbliższej sesji RM, informacji na temat funkcjonowania  MOPS w 2005 roku oraz 
struktury zatrudnienia w podziale na poszczególne działy, proszę o udzielenie przedstawienia 
struktury zatrudnienia według stanu na początek i koniec roku. Informacje te maja charakter 
publiczny i powinny być upublicznione. Otóż chcę Pana poinformować, że te informacje są 
upublicznione, znajdzie je Pan na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Starachowice. Pan Radny również je posiada w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 
2005. I nie wiem czy zasadne i celowe jest przepisywanie tych informacji i podawanie ich po 
raz kolejny. Ja apeluję do Pana, żeby Pan uznał, że Pan posiada tą odpowiedź po prostu mając 
te dokumenty o których wspomniałem w swoich zasobach archiwalnych jako Radny. Chyba , 
że celem tej interpelacji jest jeszcze coś innego, to będzie mi też trudno uwzględnić Pański 
wniosek z uwagi na to , że no niestety ja nie ustalam porządku obrad RM, ustala go 
Przewodniczący Rady i tu miałbym pewne trudności, żeby się wywiązać z tego zobowiązania. 
Stąd apeluję do Pana , aby Pan uznał, że Pan te informacje posiada , mając sprawozdanie za 
rok 2005. posiada Pan materiały z tamtego okresu czasu?” 
 
 

Pan A. Gach 
Cyt.” Panie Prezydencie ja nie wiem jakie materiały Pan ma na myśli. Sprawozdanie z 2005 
roku. Panie  Prezydencie w takim razie jeśli Pan zapewnia , że wszystkie te informacje o 
których ja mówię tam są , to ja się zapoznam z tym. W związku z tym proszę o potraktowanie 
interpelacji, że jest wstrzymana czasowo, jeśli nie to ja się zwrócę ponownie.” 
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Pan Sz. Jarosz 
Cyt.” Wniosek A. Krukowicza dotyczący sprzątania terenów przy sklepie „Robert” na ul. 
Harcerskiej, to jest do bieżącej działalności tam, i Straż Miejską też tam zainteresujemy. 
Jeżeli chodzi o interpelację  Pana K. Różyckiego – to też zwrócimy się do Zarządu Dróg 
Powiatowych, aby zaasfaltowano ten odcinek ul. Piłsudskiego, która jest drogą powiatową. 
Podobnie z naprawą schodów przy ul. Armii Krajowej – to będzie do bieżącego wykonania, 
przy czym te schody , one na całej długości one nie tylko na długości, które są schodami 
należącymi do miasta , ale także tam przy pawilonach należącymi do Spółdzielni 
Mieszkaniowej one wiele pozostawiają do życzenia i generalnie cały ten ciąg zarówno po 
stronie naszej jak i Spółdzielni wymaga uporządkowania. Myślę, że na dzień dzisiejszy aż 
takich środków nie ma, ale postaramy się zrobić to na bieżąca tak żeby już nie było więcej 
skarg. Jeżeli chodzi o interpelację Pana J. Perchela chodzi o drogę przy Jana Pawła II tak jest 
tam problem z tym wodociągiem. Myśmy się zwrócili już do Spółdzielni Wanacja, bo 
prawdopodobnie to jest Spółdzielni Wanacja. Tak ,że myślę , że ten problem rozwiążemy już 
w tym tygodniu, natomiast sprawa, powiększenia tego zakresu tych robót może być sprawą o 
tyle trudniejszą ponieważ jest rozstrzygnięty przetarg, nie wiem czy pieniędzy nam wystarczy 
na to , żeby , to sprawdzimy tutaj jaki byłby ewentualnie zakres i jakie pieniądze mamy na 
tytule, co możemy w tym zakresie zrobić.” 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Odnośnie interpelacja Pana S. Sałaty – poinformował, iż zostanie ona przekazana do 
Starostwa Powiatowego. 
 

Ad. 13 

Pan A. Markowski 
Cyt.” Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja interpelacji nie miałem ale wnioski złożę w tej 
chwili , bo jest ten punkt, zawsze mi Pan o tym przypominał. Chciałem do Pana 
Przewodniczącego zwrócić się z prośbą o zrealizowanie pisma, które złożyłem z styczniu do 
Rady, do pana o przekazanie pewnych materiałów dla mnie z sesji z 30 stycznia i żeby się 
Pan był uprzejmy wywiązać z tego, bo pisałem o wydanie mi wyciągu z protokołu i kopię 
kasety z tegoż posiedzenia. Odpisał mi Pan, że po zatwierdzeniu protokołu przez Radę 
otrzymam. Do dziś nie otrzymałem. Tak , że bardzo proszę o wywiązanie się .” 

Pan J. Gacek 
Złożył wniosek o ujęcie w planie na 2007 rok termo modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1. 
Dodał ,iż jest to najstarsza  Szkoła i ma największe potrzeby. 
  
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt.” Panie Prezydencie. Jesteśmy udziałowcem w Agencji Rozwoju Regionalnego , tam w 
kwocie chyba miliona złotych. Zwracam się do przedstawicieli Nasze j Rady w tym 
przedsięwzięciu o złożenie informacji co się dzieje, jakie są plany na przyszłość. Tym 
bardziej, że kończymy kadencję i chcielibyśmy wiedzieć na jakim etapie jesteśmy. 
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Odpowiadając Panu Radnemu A. Markowskiemu. Panie Radny materiały w Biurze Rady są 
jawne , jeżeli Pan chce nie ma sprawy, Pan to otrzyma. Nie muszę Panu odpowiadać bo wie 
Pan, że wszystko jest jak na dłoni, można sobie sięgnąć i będzie.” 

Ad. 14 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż najbliższa sesja RM odbędzie się 26 czerwca 2006 roku a jej tematem 
będzie – Aktualizacja rozwoju miasta Starachowice – baza sportowo – rekreacyjna, baza 
kulturalno – oświatowa  oraz przygotowanie do sezonu letniego. 

Pan A. Krukowicz – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 
,Zdrowia i Sportu 

Poinformował , iż o terminie spotkania członkowie komisji zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 

Pani E. Wiercińska – Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Budżetu 

Poinformowała , iż o terminie spotkania członkowie komisji zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 
 
Pan J. Perchel – Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

Poinformował , iż o terminie spotkania członkowie komisji zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 
 

Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM zamknął obrady. 
 
 

Sesja trwała od godz. 9.00 do 15.00 
 
 
Protokolanci:                                Sekretarz  sesji :                          Przewodniczący RM: 
 
Joanna Adamus                            Zygmunt Bernaciak                     Kazimierz Bojara 
Anna Grudniewska  
Wiktoria Wercholak  
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