
PROTOKÓŁ Nr V/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 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 22 radnych, czyli jest kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 
 Na Sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Panią Radną A. Czarnecką. 

Ad. 3 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 

 Sprostował, iż w punkcie 7 porządku obrad powinien być zapis „baza kulturalna” a nie 
„baza kulturalno – oświatowa”. Następnie zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy mają 
uwagi do porządku obrad zamieszczonego w materiałach na dzisiejszą sesję. 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Zgłosił następujące wnioski: 

1) Wprowadzenie do punktu 6b tj. projektu uchwały w sprawie Rozwoju Bazy Sportowo 
– Rekreacyjnej i Turystycznej w Starachowicach. Dodał, iż projekt tej uchwały był 
omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji, ale ze względów technicznych nie 
został w odpowiednim czasie dostarczony do Biura Rady i stąd nie znalazł się                  
w porządku obrad. 

2) Wprowadzenie w pkt 10.5 projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie 
„weksla in blanco” ewentualnych roszczeń dotyczących środków z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej na „Budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum 
Nr 4”. Cyt. „Sprawa ta nie mogła się pojawić wcześniej w porządku obrad z uwagi na 
fakt, że otrzymaliśmy informacje o dotacji, jaką gmina otrzymała na ten cel ze 
środków Funduszu Kultury Fizycznej będzie to kwota 223 tys. zł i do złożenia 
stosownych dokumentów niezbędne jest zabezpieczenie w formie weksla in blanco. 
Stad proponuję, aby ten projekt uchwały znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji 
w punkcie 10 projektu uchwał pod pozycją nr 5.” 

3) Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10.6 projektu uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Starachowice. Zaznaczył,                       
iż regulamin ten był przedstawiony poszczególnym Komisjom Rady Miejskiej                   
a następnie został wysłany do Sanepidu celem zaopiniowania. Dodał, iż Regulamin 
ten jest niezbędny do prawidłowego terminowego rozstrzygnięcia przetargu w sprawie 
wywozu nieczystości stałych. Przetarg ten trzeba rozstrzygnąć do dnia 1 września br. 

4) Zdjęcie z porządku obrad pkt 7 tj. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta 
Starachowice: baza kulturalno – oświatowa wraz z podpunktami. Cyt. „Uzasadniam to 
faktem pewnego zwyczaju, jaki uzgodniliśmy we współpracy Prezydenta z Radą,               
że  o ile dwie Komisje Rady wypowiedzą się w sposób negatywny projekt tej uchwały 
nie będzie poddawany pod obrady Rady Miejskiej. Wychodząc naprzeciw tym 
ustaleniom wnioskuję jak na wstępie.” 

 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie pkt 6b. 
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Głosowanie: 

18 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  5 głosów „wstrzymujących” 

 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 

10.5 – projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” 
ewentualnych roszczeń dotyczących środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
„Budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4. 

 
Głosowanie: 

17 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 

       6 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, iż wniosek został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Starachowice, w pkt 10.6. 

 
Głosowanie: 

18 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  5 głosów „wstrzymujących” 

 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 7 wraz 

z podpunktami. 
 

Głosowanie: 
21 głosów „za” 
  0 głosów „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. 
4. Przyjęcie protokołu nr IV/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2006 r. 
5. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 

a) zapytania do wystąpienia 
 

6. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Starachowice: baza sportowo – rekreacyjna  
a) wystąpienie przedstawiciela Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
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b) projekt uchwały w sprawie: Rozwoju Bazy Sportowo – Rekreacyjnej              
w Starachowicach. 

 
7. Przygotowanie do sezonu letniego 

a) wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego 
 

8. Interpelacje Radnych. 
9. Projekty uchwał: 

1) w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2006 rok, 
2) w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2006 rok w części 

zawartej w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/1/05 Rady Miejskiej                   
w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2005 r.: Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/11/05 Rady Miejskiej                 
w Starachowicach z dnia 28.11.2005 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na rok 2006 na terenie miasta Starachowice, 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/12/05 Rady Miejskiej                 
w Starachowicach z dnia 28.11.2005 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2006 na terenie miasta Starachowice, 

5) w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” ewentualnych 
roszczeń dotyczących środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na „Budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13                   
i Gimnazjum Nr 4”, 

6) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Starachowice. 

 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Komunikaty. 
13. Zamknięcie obrad. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Przypomniał, iż na ostatniej sesji RM – Radnym były wręczone miniatury 

płaskorzeźby Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie wręczył Panu K. Zubie w/w 
płaskorzeźbę. 

Poprosił Radnych, aby zwrócili uwagę na wystawę prac konkursów ekologicznych 
organizowanych przez Referat Ochrony Środowiska. Tablica fotograficzna „Wiosna                     
w przyrodzie Starachowic”, oraz prace plastyczne, makiety „Park Miejski w Starachowicach 
– miejsce wypoczynku i rekreacji”. Dodał, iż prace wykonywali uczniowie Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów. 

 

Ad. 4  
Pan Z. Bernaciak – Sekretarz sesji RM w dniu 29 maja 2006r. 
Stwierdził, iż Protokół Nr IV/06 odzwierciedla przebieg sesji i nie wniesiono do niego 

żadnych uwag. W związku z tym wnioskuje o jego przyjęcie. 
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Głosowanie: 

  23 głosy „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 

 
Przewodniczący RM stwierdził, że Protokół Nr IV/06 został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 5 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami oraz sprawozdanie 

ze sprzedaży i nabycia nieruchomości w okresie od 25 maja do 23 czerwca 2006 r.  
W/w informacja w załączeniu. 
 Następnie poinformował, iż gmina zdobyła nagrodę główną konkursu Euro Gmina 
2005, 2006 w kategorii Miasto Roku. 
 

Ad 5a 
Pani K. Kozłowska 
Zwróciła się z pytaniem. Cyt. „Kto to są najlepsi uczniowie, ilu ich było, w jakich 

kategoriach byli oceniani, z jakich placówek, czy wśród tych uczniów nagrodzonych byli 
uczniowie, którzy mają same oceny celujące na świadectwie czyli prosiłabym o poszerzenie 
informacji o uczniach najlepszych. Ja mam jeszcze przy tej okazji nie będę już wnosiła                
w innych warunkach pytania, mianowicie ja nie widzę dzisiaj przedstawicieli edukacji                 
w takim składzie, w jakim ja myślę, że mogliby mi udzielić odpowiedzi mianowicie, i pewnie 
będę prosiła o złożenie takiego opracowania do Radnych. Mianowicie ja jestem 
zainteresowana, myślę, że Państwo Radni też, ilu uczniów nie zdało w tym roku, nie uzyskało 
promocji, dlaczego, z jakich przedmiotów, z jakich szkół. Mam świadomość, że Pan 
Prezydent tej wiedzy w tej chwili nie posiada. Interesuje mnie też sprawa, o której się dzisiaj 
nie dowiemy, ale my się już nie dowiemy przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak się 
kształtuje nabór do przedszkoli, bo w obliczu sytuacji, kiedy zostały wycofane zobowiązania 
obowiązku uczestniczenia na zajęciach od 5 roku życia, co się dzieje z naszymi klasami 
pierwszymi, jak jest z naborem i co z tym zrobimy. Jak również myślę, że to są takie 
podstawowe rzeczy. Ale to dzisiaj pewnie takiej informacji nie uzyskamy, ale mnie                       
to interesowałoby. Druga uwaga dotyczy nagrody, którą uzyskało nasze miasto za rok 2006 
jako najlepsze miasto roku. Czy to jest nagroda w skali kraju czy w skali województwa?               
Co było brane pod uwagę przy ocenie, przy uzyskaniu tej nagrody? Uważam też, że dzisiaj 
mogę złożyć gratulacje Panu Prezydentowi, Zarządowi Miasta i Radzie, jest to, bowiem druga 
z kolei nagroda. Bardzo się cieszę, to miło być Członkiem takiej Rady, która zasługuje 
między innymi na takie wyróżnienia.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni. Trudno mi będzie odpowiedzieć 

tak bardzo precyzyjnie, żeby Pani Radna uzyskała informacje, które tu poruszyła. Poruszyła 
kilka kategorii informacji, które chciałaby uzyskać. Ja mam taką propozycję i o ile uzyskam 
tu przyzwolenie Rady, to takie materiały zostaną opracowane i do teczek Państwa o ile jest 
takie zainteresowanie przedstawione. Co do imiennych nazwisk tez nie dysponuję w tym 
momencie przed sobą listą. Dziś dość obszernie prasa na ten temat informuje, ale tez nie ma 
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problemu, żebyśmy dokonali tu przygotowania materiału, skserowali dokumenty. Zwyczajem 
naszej gminy jest, że podczas tych spotkań nagradzamy uczniów kończących dany etap 
edukacji tj. szkoły podstawowe. Są to najlepsi uczniowie z naszych placówek, z klas 
„szóstych” i uczniowie z najlepszymi ocenami z trzecich klas gimnazjalnych. Dodatkowo             
w tym roku zmieniliśmy zasadę, bowiem do tej pory odbywało się dwa spotkania, jedno było 
spotkanie z najlepszymi uczniami, drugie było z najlepszymi sportowcami. W tym roku 
połączyliśmy te dwie imprezy, zorganizowaliśmy jedno duże spotkanie z najlepszymi 
uczniami i sportowcami naszego miasta. I mam taką propozycję, aby mi wolno było 
przygotować Państwu Radnym w najbliższym czasie taką informację i przesłać do osobistych 
teczek. Myślę, że dziś ta informacja przygotowana w takim szybkim tempie nie byłaby 
informacją precyzyjną i stąd moja propozycja, aby tą sprawę rozstrzygnąć. Jednocześnie 
chciałbym podziękować Pani Radnej za ocenę, za fakt, że zwróciła uwagę na nagrodę. Nie 
ukrywam, że sala dość cicho zareagowała, spodziewałem się mówiąc delikatnie jakichś 
skromnych braw. Natomiast odpowiadając na pytanie czy to była nagroda w skali kraju, czy 
w skali województwa. Chcę powiedzieć, że była to ósma edycja konkursu Euro Gmina 
2005/2006 i jest to skala województwa świętokrzyskiego. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Stwierdził, że Pan Prezydent mówił o nagrodzie, ale jej nie pokazał, żeby wszyscy 

zobaczyli. 
 

Ad. 6a 
Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
Przedstawił informację nt. „Aktualizacja Strategii: Rozwoju Miasta Starachowice: 

baza sportowo – rekreacyjna”. 
W/w informacja w załączeniu. 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Ja w sprawie formalnej, mam pytanie, czy my jakiś, który tutaj jest dostaniemy, 

bo ja wiem, że wcześniej parę tygodni temu pojawił się taki materiał, nawet dwa jak tutaj 
kolega mówi. Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku przekazuje dokument pod nazwą 
strategia rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej w Starachowicach                       
do wykorzystania jako propozycję do dyskusji na Komisje i sesję RM. Rozumiem, że to była 
propozycja do dyskusji, ale chciałbym zobaczyć ostateczny dokument po tej dyskusji, 
ponieważ to stanowi załącznik obowiązujący do tej uchwały i nad tym będziemy głosować.” 

 
Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
Cyt. „Ja przekazałem stosowną, ostateczną już wersję do Biura Rady i sądzę,                 

że te materiały Państwo już możecie otrzymać, o ile jeszcze ich nie otrzymaliście w ostatniej 
wersji.” 
 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam Panie Przewodniczący to chyba jakiś żart.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Pana, Panie Grzegorzu nie było na ostatniej Komisji a Pan Dyrektor 

przekazywał wszystkim Radnym te materiały. Jest prawdopodobnie w Biurze Rady dla Pana 
materiał. Tak, że, wie Pan trudno mi jest polemizować.” 
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Pan G. Walendzik 
Cyt. „Ja mam tylko pytanie, czy Pan Przewodniczący jako załącznik do uchwały              

ma tą strategię, gdyby Pan był uprzejmy pokazać ten tekst. I to jest tekst obowiązujący 
rozumiem?” 
 

Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
Dokończył przedstawianie w/w informacji. 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja nie wiem czy jest sens zadawania 

pytań. A może lepiej tak, jak naszym zwyczajem przegłosować bez dyskusji, ponieważ to jest 
taka fabuła, która tak bym powiedział jest bardzo miła dla ucha i oka, kosztuje, bo to Pan 
Dyrektor nie powiedział, to jest 100 mln zł. Mówimy o 100 mln zł, które będziemy 
wydatkować i tak bym powiedział ładnie żeśmy nakreślili. Ja tu mam jeszcze parę innych 
propozycji za parę milionów, które można wrzucić, bo parę procent różnicy w 100 mln zł             
to nie ma prawie żadnego znaczenia. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli chciałbym zgłosić 
parę poprawek. Oprócz tych przedsięwzięć, które tutaj są, proponuję, które kosztują jak już 
powiedziałem łącznie, 100 mln zł, proponuję również zrobić tor saneczkowy sztuczny, jak 
będziemy mieć lodowisko to i warto, żeby tor saneczkowy był, zjazdowy tor narciarski, 
zadaszenie stadionu i tor wyścigowy dla gokartów. Proponuję włączenie tego do tego 
pięknego planu, który otrzymaliśmy.”  
 

 Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
Cyt. „Staranie się o środki zewnętrzne, ale o ile pojawią się w miarę realizacji tych 

zadań jakieś nowe potrzeby bądź też, niektóre mogą być nieaktualne wtedy będzie można 
zawsze tą strategię zaktualizować, bo jest to dokument bazowy, na którym będzie się dopiero 
szczegółowe rozwiązanie.”  
 

Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Panie Przewodniczący i Panie Dyrektorze. Ja uważam, że to jest i jeśli się mylę 

to proszę mnie poprawić. Ta strategia są to nasze założenia na przyszłość, jakieś wizje                 
i wypisanie tego, co byśmy chcieli, żebyśmy mogli zrobić. I to jest wszystko w porządku              
i ja się zgadzam tu z Panem Radnym, że również i te marzenia mogą być wpisane                      
w tą strategię i to wcale nie przeszkadza. Natomiast wykonanie tego będzie zależało                     
w przyszłości od również przyszłej Rady, która będzie pracować nad tym, od możliwości 
pozyskania środków, od możliwości finansowych gminy, naszego miasta, bo to są środki do 
realizowania tej strategii a w tej chwili każdy zapis, który jest w tej strategii on musi być po 
prostu tylko zapisem takim, żeby rzeczywiście był w miarę realny do zrealizowania i był 
potrzebnym na naszym terenie i naszym mieszkańcom, tak jak powiedziałam będzie                      
to uzależnione od środków, jakie miasto będzie posiadać. Dlatego uważam, że jest to słuszne, 
tylko, że szkoda, że to dzisiaj dopiero jest zgłoszone a nie na komisjach, wtedy, kiedy żeśmy 
dyskutowali na ten temat, kiedy żeśmy analizowali ta strategię. Ja przepraszam, że tak mówię, 
że szkoda, że to dopiero teraz a nie na komisjach.” 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Omawialiśmy to tylko na jednej komisji przepraszam.” 

 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Panie Radny Komisja Finansów omawiała na dwóch posiedzeniach ten materiał. 

Mieliśmy możliwość wniesienia poprawek. Poprawki, które zostały wniesione również były 
omawiane. Tak, że był czas na to, żeby się nad tym zastanowić i podyskutować.” 
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Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Zdziwiłoby mnie gdyby nie było 

tego typu postulatów i wniosków. Myślę, że Pan Radny od tak chcąc zaburzyć pewien tok 
procesowania nad tą uchwałą zaproponował rozwiązanie a ja powiem, dlaczego ich nie ma            
w tej strategii. Oczywiście w przyszłości mogą się pojawić. Po pierwsze zadaszenie boiska to 
już jest umiejscowione w projekcie, to będzie rozpisane już w projekcie technicznym, tam jest 
modernizacja płyty głównej, stadionu lekkoatletycznego i zapewniam Pana, że o ile dojdzie 
do realizacji tego przedsięwzięcia to zadaszenie jest tam już przewidziane, czy będzie                    
w projekcie technicznym. Tak, że ten wniosek akurat tutaj to myślę, że jest dublowaniem już 
obowiązującego czy proponowanego przez Pana Dyrektora kierunku. Natomiast, dlaczego nie 
zaproponowaliśmy chociażby toru saneczkowego czy też jak Pan sugeruje toru narciarskiego, 
otóż, dlatego, że tego typu tradycji w naszym mieście nie było. Wszystko, co jest ujęte wiąże 
się z rodzajami dyscyplin sportu, które są w mieście uprawiane przez naszych młodych 
mieszkańców i stąd w naszym przekonaniu to się powinno znaleźć w strategii, jako pierwsze, 
co będzie służyć rozwojowi tej bazy, co zwiększy nasz potencjał sportowy. Rozwój 
lekkoatletyki oczywiście wydaje się rzecz niezbędna z uwagi na wyniki osiągane przez 
naszych młodych sportowców z klubu Juventa Kobex. Sprawa piłki nożnej, sprawa 
oczywista, najbardziej pasjonujący chyba widowiskowy sport, tu chyba nikt nie zaprzeczy. 
Rekreacja to budowa basenów, tak krytego jak i basenu odkrytego. Koncepcja jest 
przygotowana, dokumentacja będziemy już dysponować w miesiącu lipcu i myślę, że tu nie 
ma oponentów. Pomysł na budowę pawilonu dla sportów siłowych, oczywiście też wyniki 
osiągane przez naszych ciężarowców, kiedyś z klubu „Star” dzisiaj z klubu „Wiking” jak tu, 
podczas tego wręczenia nagród mieliśmy się okazję przekonać, mamy dość silną grupę stąd 
widzimy potrzebę inwestycji w tym kierunku. Zresztą Pan Radny doskonale wie, że tego typu 
strategia nigdy nie jest dokumentem kompleksowym, ona cały czas będzie dokumentem, 
który będzie żył, który może być zmieniony i nie ma żadnych przeszkód, żeby kolejny 
dokument o ile pojawi się szansa, o której Pan Radny wspomniał tu, że może tor saneczkowy, 
będzie możliwa do zmiany. My chcąc zrobić krok do przodu proponujemy te rozwiązania, 
które wydają się najpilniejsze, choć oczywiście na pewno w przyszłości nikt na pewno z nas 
nie miałby nic przeciwko temu, żeby i tego typu być może dzisiaj inwestycje takie trochę 
może niewyobrażalne, no, bo tor saneczkowy, nie wiem czy profesjonalny, z jakim tam 
ślizgiem na minutę, bo fachowcy by zaraz zaczęli pytać ile musiałoby być odpowiednich 
rynien, czy to będzie do sportu profesjonalnego, czy to ma być do pewnego rodzaju 
amatorszczyzny. Tu pytania by się rodziły. Pan Radny nie wspomniał o tych szczegółach, czy 
widziałby ten tor profesjonalny dla, nie wiem, nielicznej grupy sportowców, którzy                      
tą dziedzinę sportu uprawiają, czy widziałby ten tor bardziej przyjazny starachowiczanom, tor 
dla szerokiej rzeszy młodych mieszkańców, którzy mogliby swobodnie pod opieką dorosłych 
czy instruktorów na tym torze uprawiać swoje zabawy. To samo z torem narciarskim, czy               
to ma być profesjonalny czy amatorski. Ja proponuję Szanowni Państwo, żebyśmy dziś 
skupili się na dokumencie, który przedstawił tu Dyrektor MCRiW z taką świadomością,              
że tak jak wszystkie nasze zapisy strategii, nie tylko nasze, generalnie zapisy strategii                  
w naszym kraju, w naszym województwie czy powiecie, czy w innych jednostkach są zawsze 
dokumentami otwartymi, zawsze będą mogły ulec zmianie, doprecyzowaniu, jakiejś korekcie. 
I stąd proponuję taki sposób uchwalenia tej uchwały, żeby się nie spierać. Nie wiem, jak 
Wysoka Rada uzna, że w którymś punkcie warto wpisać jeszcze jakiś temat, ja osobiście nie 
mam nic przeciwko temu tylko uzasadniam, dlaczego tak został ten temat przedstawiony.               
I tyle. Natomiast, co do wysokości środków, jakie na ten cel trzeba przeznaczyć, oczywiście 
mamy świadomość, że tego się nie wyjmie w jednym roku budżetowym. Nie wiem jeszcze 
tak naprawdę, dziś chyba nikt nie wie, na 100% jakie będą źródła, możliwości pozyskania 
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środków zewnętrznych, bo tak naprawdę to jeszcze Polska jako kraj nie spisała stosownych 
dokumentów z Komisją Unii Europejskiej, nie ustaliła, to wszystko to są na razie projekty, 
narodowe strategiczne ramy odniesienia. Jest spór pomiędzy Panią Minister Rozwoju 
Regionalnego a samorządem województwa w zakresie przeznaczenia środków finansowych  
w nowej, czasie projektowania 2007 – 2013 na poszczególne pozycje. Tak, że naprawdę              
na dzień dzisiejszy po stronie danych takich wiadomych, czego będzie można ewentualnie 
współfinansować określone inwestycje wiemy nie wiele. My nie chcemy tu zostać w tyle. 
Powiedziałem, w miesiącu lipcu będziemy posiadać dokumentację już kompletną na budowę 
naszego basenu. Wiemy wszyscy jak ta sprawa jest pilna dla naszego samorządu z uwagi na 
kłopoty ze starym basenem i ten dokument jest niezbędny, żeby można było przygotować 
właściwie dokumenty aplikacyjne o wsparcie tego przedsięwzięcia środkami zewnętrznymi, 
pomocowymi. Dziś jeszcze nie wiem konkretnie, jakie to będzie działanie, który priorytet,             
to wszystko będziemy wiedzieli trochę później. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku 
władzom naszego kraju uda się spisać stosowne ustalenia z UE, żeby samorządy mogły już 
przygotowywać dokumenty aplikacyjne. Nasz pomysł na to jest taki jak powiedziałem.               
Po pierwsze zabezpieczenie finansów gminy, co czynimy systematycznie, przypomnę tu            
o zmniejszeniu naszego zadłużenia i przygotowaniu dokumentacji. Kolejny ruch będzie być 
może należał już do nowej kadencji samorządu, ale myślę, że posiadając po pierwsze 
zdolność kredytową czy wprost zdolność finansową wsparcia przedsięwzięcia, dwa – gotową 
dokumentację to zostanie niejako formalność. Samorząd nie kończy się wraz z kadencją tej 
czy innej Rady. Samorząd zachowuje ciągłość i stąd uważam, że tą dzisiejszą uchwałę należy 
przyjąć i o to apeluję do Wysokiej Rady.” 
 

Pan A. Markowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo się cieszę, że powstają takie 

dokumenty, bo to jest takie dla mnie bardzo miłe wizjonerstwo przyszłości i powinny takie 
dokumenty powstawać, ale na bazie realnej. Ja na Komisji Gospodarczej swoje uwagi 
zgłosiłem, bo był raz omawiany ten projekt, że należy tez wpisać i zalew „Pasternik” do tej 
strategii, i że należy wpisać ścieżki zdrowia, wiem, że są wpisane w strategii województwa, 
ale tu powinien być odnośnik do tej strategii ze względu na to, że to jest baza                      
sportowo – rekreacyjna dla całego miasta i dla wszystkich ludzi w różnym wieku i te ścieżki 
zdrowia czy ścieżki rowerowe powinny mieć tutaj wpis i odnośnik, że zostało to wpisane              
w tej czy innej strategii, żeby było kompleksowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa,            
że należy jeszcze wziąć pod uwagę realia prawne tych wszystkich przedsięwzięć z tego 
względu, że na Komisji Gospodarczej uzyskałem taką informację, zresztą taka była 
prezentowana wiele razy tutaj przy moich tutaj, że tak zabiegach odnośnie zalewu 
„Pasternik”, że to jest nie nasze. Tak, że wiele tutaj terenów wpisanych w strategię jest nie 
naszych i nie wiem, dlaczego nie można wpisać jednego a drugi jest wpisany, bo powiedzmy 
sobie, że nie chciałbym tutaj tej dyskusji prowadzić, bo ona powinna być prowadzona na 
Komisji, ale widzę, że efektu z tego nie ma, że należy tą strategię tak dopracować, żeby było 
możliwe to, co jest możliwe, wpisane w tą strategię. Jeżeli jest odnośnik do strategii 
powiatowej należy wymienić, że te punkty zostały tam umieszczone i będą realizowane 
wspólnie czy będziemy jako miasto, jako Rada przyszła na przykład zabiegać o to, żeby dalej 
ten, że tak powiem projekt był realizowany. Nie mogę zgodzić się z tym, że zalew „Pasternik” 
jest nie nasz, bo nie naszych terenów jest tutaj dużo. Jest wpisana Strzelnica Myśliwska                 
z dużym nakładem finansowym a tereny są w gminie Wąchock, tak, że gmina Wąchock może 
się o ten teren całkowicie upomnieć i ten zapis będzie martwy, i trzeba to po prostu 
przemyśleć i zrobić to w taki materiał, który jest no powiedziałem na początku 
przyszłościowy i będzie mógł być realizowany w granicach możliwości lat przyszłych. 
Chciałbym, żeby Pan Dyrektor wypowiedział się odnośnie tych uwag, które zgłosiłem na 
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Komisji Gospodarczej czy to jest realne no, bo jeżeli na jedno przedsięwzięcie tutaj 
przewidujemy 6 czy 7 mln zł, a drugie, i które tereny są wokół kompletnie nie nasze, a drugie 
przedsięwzięcie, które jest zalew w mieście, który bardzo ładnie funkcjonował w latach 
poprzednich, wiele osób pamięta to i powinien funkcjonować dalej a zaniedbuje się go latami 
nie wiem, dlaczego.” 
 

Pan J. Perchel  
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja bym tutaj chciał trochę 

wprowadzić spokoju, bo trochę emocji tu weszło. Wszyscy tutaj Państwo, co wcześniej 
mówili mają po części rację. Ale tak. Ta strategia jest potrzebna nam, ponieważ musi być ona 
na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, i miejskim i to jest jako całość, żeby była jakaś 
spójność wtedy mamy szansę na pozyskanie pieniędzy ze środków, UE. Nie jest po to 
tworzona, że nasza gmina jest taka bogata, tu padły kwoty 100 mln. i nawet więcej na 
realizację, bo my tych pieniędzy nie mamy, tylko po to, żeby można skorzystać ze środków 
unijnych. Póki, co takie mamy informacje, że na takie zadania z UE jest do 75% możliwości 
dofinansowania, z województwa możemy dostać, 15% czyli dla gminy by zostało 10%                 
w najlepszym optymistycznym wariancie, bo nigdy nie jest tak, że się dostaje maksimum. 
Czyli te 10% to jest 10 mln, gdyby tak było rzeczywiście ładnie. To nie jest jakaś kwota 
niewyobrażalna dla naszego miasta, bo obligacje czy program unijny, który teraz 
realizowaliśmy były na dużo większe kwoty. Następnie jest tak. Ja bym tu nie zamykał 
katalogów może nawet nieco rozszerzył o te zgłoszone, dlaczego, że te wszystkie działania, 
pieniądze unijne są podzielone na różne działania i każde działanie ma swoją specyfikę. I nam 
się na przykład może wydawać, że najistotniejsze byłyby ścieżki rowerowe, ale jakieś tam 
działanie wskaże na przykład na basen lub na przykład na strzelnicę, gdzie można będzie              
te pieniądze akurat na to zadanie. Więc dlatego byłby tu potrzebny katalog jak najszerszy. 
Oczywiście my nie wydamy pieniędzy, których nie będziemy mieli. I jeżeli już będą jakieś 
możliwości wtedy będziemy dyskutować nad kolejnością, która na pewno też wyniknie                 
z możliwości dofinansowania i jakich to będzie dotyczyć. Na początek się rysuje jakieś takie 
dwie główne, że projektujemy już basen i jakieś takie na stadionie powstawałoby centrum, 
czyli tu chyba byśmy od tego zaczęli, dlatego, że stara pływalnia będzie, no jest w takim 
stanie, że na pewno za długo jej tam nie będziemy mogli eksploatować i być może strzelnica. 
Na Komisji się pojawiły głosy trochę, żebyśmy rywalizowali z Ostrowcem, ale nie wydaje mi 
się to celowe. Raczej powinniśmy my naszą ofertę uzupełniać o to, czego Ostrowiec nie ma, 
żeby zrobić jakieś tutaj centrum. I w tym kierunku bym wolał, żeby dyskutować. Myślę,            
że o te wnioski, które tu padły dopisać ewentualnie. Zagłosować, zatwierdzić taką tą strategię, 
żebyśmy mogli mieć już jakiś początek. Przecież wiemy, mieliśmy wielokrotnie programy 
inwestycyjne, które też na początku budziły wiele kontrowersji, dlaczego ta ulica a nie inna          
i tak dalej. Przecież wiemy, że tych wieloletnich programów w jakimś tylko procencie 
wykonaliśmy, część się nie wykonało, bo życie koryguje to, co powinniśmy robić.” 
 

Pan Sz. Jarosz – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Ja chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu Andrzejowi Markowskiemu,                 

że w strategii miasta jest zalew „Pasternik”. Trzeba wrócić do tej strategii, którą dwa lata 
temu żeśmy aktualizowali i takie zadanie jako odrębne, jako sam zalew „Pasternik” jest. Tak, 
że nie widzę sensu dublowania tego w tej strategii. Natomiast, jeśli chodzi o ścieżki 
rowerowe, to przecież mamy opracowaną koncepcję rozwoju ścieżek rowerowych na terenie 
miasta i zgodnie z tą koncepcją tam, gdzie ewentualnie robimy projekt nowych dróg                   
są ścieżki rowerowe umieszczone. Tak, że też może i można powiedzieć tutaj, ale na pewno 
nie zalew „Pasternik”. Który jest odrębnym zadaniem. I to też już mówiłem na Komisji tak, 
że nie wiem, dlaczego Pan Radny tu w tej chwili stara się jeszcze raz to powtarzać.” 
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Pan G. Walendzik 
Cyt. „Ja myślę sobie tak, że po pierwsze w uzasadnieniu do tej uchwały przeczytałem, 

nie ma dokładnie, na które te projekty będziemy w najbliższym czasie składać wnioski. Bo ja 
rozumiem, że pierwsza edycja chyba jest do końca czerwca. Może się mylę, ale są jakieś 
edycje. Dlatego bym prosił przede wszystkim, o, dlaczego ja tu pokazuje, ponieważ jeżeli 
spieszymy się z tym dokumentem, a Komisja Gospodarcza miała tylko jedno posiedzenie, na 
którym mogła no ten temat rozwiązać, to jest raz, druga rzecz, jeśli się przygotowuje strategię 
i rozmawia na temat strategii, konsultuje się szeroko z różnymi środowiskami. Radni też               
są rozumiem jakimś środowiskiem, które powinno mieć wpływ na to, co się dzieje nie na pięć 
dni przed sesją, bo różne mogą być przypadki. Pan Przewodniczący wie, że byłem na 
wyjeździe służbowym i nie z własnej winy nie byłem na ostatnim posiedzeniu komisji,             
a generalnie rzecz biorąc staram się w dniu zajęć zawodowych bywać. Druga rzecz – cele               
w strategii powinny być mierzalne, określone i możliwe do realizacji. Niestety obawiam się, 
że niektóre z tych celi, dlatego podałem alternatywne, które można w sposób łatwiejszy                 
i szybszy zrobić. Pan Prezydent pytał się o profesjonalne, oczywiście, że nie chodzi mi                 
o profesjonalny. Nie będziemy robić centrum profesjonalnego chyba, że basen ma być tutaj, 
ma być centrum przygotowań olimpijskich, też mógłbym zadać takie pytanie. Chodzi mi tak, 
o tor saneczkowy, ponieważ od wielu lat są projekty, są u nas górki, są hałdy, które można 
wykorzystać. Chodzi o to, żeby mieszkańcy młodzi mogli również na nartach sobie pojechać, 
zamiast jechać pod Kielce, żeby mogła młodzież sobie pojeździć w Starachowicach. Pokażcie 
mi Państwo na dzień dzisiejszy, gdzie można na nartach jeździć w Starachowicach? Za moich 
lat jeszcze można było. Natomiast w tej chwili już nie można nigdzie jeździć na nartach. 
Druga rzecz, te cele, o których tutaj mówimy są, przygotowanie tych celów i tej strategii jest 
bardzo wątpliwe, ono wskazuje na pośpiech, nie wiem czy pośpiech związany z wyborami              
i pokazanie, że jakie to my mamy zamierzenia. Więc ja powiem, że w pierwszej wersji, którą 
otrzymałem, a takich błędów nie powinno być, nie wiem może one wynikały z jakichś 
zamiarów tu Pan Dyrektor mi wyjaśni, było sztuczne lodowisko, było w zadaniu pierwszy 
termin realizacji to był 2005 rok – wyposażenie lodowiska na sezon zimowy 2005 – 2006, 
zakupienie lodowiska w przypadku dużego zainteresowania w 2006 rok, zakupienie 
zadaszenia 2006 rok i 2007 rok. Tak to jest w tym pierwszym projekcie. To nie jest jedna 
pomyłka, to ktoś pisał na podstawie jakichś zamierzeń a w tej chwili te zamierzenia                       
są zupełnie inaczej przedstawione odnośnie ich realności. Hala widowisko – sportowa 
rozpoczęcie 2014 rok, no chwalić Boga za 8 lat, zakończenie 2016 to nawet w tej edycji nie 
łapiemy się budżetu unijnego. Potem jest basen odkryty, mamy skończyć w 2010 roku                  
a zacząć w 2008. Nie wiem, jakie to ma korelacje z tymi inwestycjami Panie Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej, no my żeśmy to forsowali, że chyba w 2008 roku to miało być jeszcze 
w wykazie inwestycji wieloletnich jest 2008 rok tutaj piszemy, że kryta pływalnia, basen 
zakończy się w 2008 – 2010. Potem sztuczne lodowisko w tej chwili zmieniono, że to już 
będzie na lata 2008 – 2009 a wypożyczymy go dopiero w 2007 roku. Potem mamy tak, 
stadion sportowy to jest zakończenie inwestycji 2013 r. – zaczniemy w 2008 roku, za dwa lata 
ewentualnie dokumentacja. Szlakowisko to jest okres inwestycji rozciągnięty na 6 lat od 2007 
– 2013 roku. Ja mówię o tej obowiązującej już wersji, która jest. Jeśli chodzi o strzelnicę             
to jest tam budowa 2008 – 2013 to są takie dosyć terminy. Kąpielisko                       
„Lubianka” – zakończenie ostateczne inwestycji to jest w 2014. Więc my mówimy o takich 
no strasznie dalekich nawet przekraczających 2014 rok, jeżeli mówimy tu o wniosku do 
Funduszy Europejskich no to one obejmują tylko do 2013 roku, na te inwestycje nie 
dostaniemy pieniędzy, jeżeli one wykraczają poza okres budżetowy UE. W związku z tym 
wydaje mi się, że bez mówienia czy to jest profesjonalny czy nie, bo przy salach 
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gimnastycznych żeśmy napisali tylko sale gimnastyczne bez żadnych terminów, tak ogólnie 
bez żadnych omówień, jakie to maja być te sale, wszyscy wiedzą, jakie mają być te sale. Tor 
saneczkowy to pewnie rzędu kwota pół miliona złotych do zjazdu, ten tor zjazdowy narciarski 
plus wyciąg to będzie na mniejszym, to będzie pewnie około miliona złoty Panie Prezydencie. 
Do gokartów można wykorzystać, bo się i tak ludzie ścigają na samochodach, bo sam 
widziałem na tym torze sztucznym dawnym Starowskim, to może go rzeczywiście do czegoś 
wykorzystać i zabezpieczyć. Więc jest, to nie jest tak, że ludzie się tym nie zajmują a wydaje 
mi się, że konsultacja na temat potrzeb i zainteresowań powinna być szersza. Bo ja Panie 
Dyrektorze mam pytanie ile wniosków z zewnątrz od mieszkańców odnośnie propozycji 
wpłynęło do Pana? I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o strategii już wracając 
do samej sztuki przygotowania strategii, tu mamy cele a strategia jest sposobem jak osiągnąć 
dane cele, a cele się wyznacza po to, żeby zrealizować wizje i misje. I mam pytanie, jaka jest 
wizja i misja Pańskiego zakładu czy jednostki lub obszaru, w którym Pan dział?”  
 

Pan S. Sałata 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Było posiedzenie 

wyjazdowe Komisji na strzelnicę i Pan Radny Markowski mija się z prawdą, bo teren 
wygrodzony pod strzelnicę sportową jest terenem gminy wydzielonym od terenów Wąchocka. 
Tak, że Pani Burmistrz nie będzie miała tu żadnego jakiegoś zastrzeżenia. Jeżeli chodzi                
o strzelnicę myśliwską ona jest w fazie modernizacji i uważam, jest obciążona budżetem 
gminy, na to się składają tam sponsorzy, trochę ze składek myślistwa. Jak tu Pan Prezydent 
wspomniał odbyły się te mistrzostwa polski w sobotę i niedzielę. Był Pan Wojewoda, nawet 
był zaskoczony, że mamy taki piękny obiekt. Pyta się, które może w rankingu mieć miejsce  
ta strzelnica itd. Wracając do strategii, która i do wyjazdowej komisji na strzelnicy to należy 
tam dokonać remontu obiektów sportowych. Ja nie wiem ile, bo nie mamy informacji i nie 
mieliśmy informacji przekazanej przez Pana Prezesa, Wróblewskiego jakich on dokonywał 
zgodnie z omową użyczenia na ten okres czasu, który dzierżawił te obiekty i budynek 
hotelowo – administracyjny, co on wykonywał w ramach okresu czasu, jeżeli chodzi                 
o remonty i konserwacje, bo nam się pokazuje, że to jest zepsute, tamto się niszczy itd. 
Strzelnica ma już ładnych parę lat i na pewno czas robi swoje. Ja wracając do strategii 
uważam, że tak jak Pan Prezydent wspomniał głównym zadaniem gminy i już będącym                
w realizacji to jest basen kryty. I to już nie podlega dyskusji, że to przedsięwzięcie zostanie, 
przyszła Rada to przedsięwzięcie dokończy. Ja uważam, że część zapisów tej strategii jest 
zasadna, do części mógłbym mieć inne zdanie, ale nie będę się odnosił. Ja bym chciał się 
tylko zapytać Pana Dyrektora jak wygląda przygotowanie obecnej bazy                       
sportowo – rekreacyjnej w naszym mieście, co zostało zakupione ze sprzętów na zbiorki 
„Piachy”, „Lubianka”, ile tego sprzętu zostało zakupionego, bo uważam, że prowadzenie 
takiej gospodarski, że co roku kupujemy tam pięć rowerów więcej, kajaków tam dziesięć czy 
ileś, ludzie wypoczywają, korzystają z tego. Jak się to ma do oczyszczenia zbiornika, gdzie 
składałem interpelację i miałem odpowiedź od Pana, że jest to, Pan nawet wspomniał, 
wskazał firmę z Radomia, cenę, czy te glony zostały tam usunięte, bo jeżeli glony nie zostały 
usunięte to rowerami jest trudno jeździć, bo się wkręcają w śruby a zarazem zagrażają jakości 
tej wody. Uważam, że pomysły, które tu zostały dzisiaj przedstawione będą wykonywać inne 
kadencje Rady, inne osoby, może niektórzy z tych osób, które tu dzisiaj obecne są na sali                
i uważam, że należałoby to przedsięwzięcie tej strategii przyjąć tak jak była przyjęta strategia 
za czasów kadencji Pana Krzeszowskiego, gdzie też mieliśmy obiekcje do tego, że te zapisy 
będą mogły być zrealizowane. Na pewno część tych zobowiązań została zrealizowana. Jest to 
przedsięwzięcie wielkie. Ja nie chcę wracać do lodowiska i bym się tutaj właśnie przy tym 
temacie nie zgadzał, jest to bardzo droga inwestycja pod względem potem utrzymania jej 
kosztowo. Takie lodowisko było na terenie obecnego nowo modernizowanego tam boiska 
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przy ZDZ – ecie, potem to lodowisko zostało przeniesione do szkoły nr 10 i śmiercią 
naturalną zmarło, dlatego że przy szkole i tak nie bardzo wykorzystywano to. Ja bym chciał 
wrócić do jednej rzeczy, niepokojące jest dla mnie, że gmina podjęła uchwałę refundując 
naukę pływania dzieci szkół podstawowych. Rozmawiałem z pracownikami basenu, zresztą 
też prosili mnie o to, żeby przy stosownej okazji zwrócił na to uwagę, że szkoły tak jakby 
odeszły od nauki pływania. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, ta tragedia, już tych tragedii              
w tym roku się zdarzyło wiele, ta tragedia na jeziorze w zeszłym roku, gdzie zginęły dzieci, 
bo jakby to dziecko umiało pływać ono by się przez jakiś czas mogło uratować na wodzie              
i można go było uratować. Należy wyegzekwować, według mnie, naukę pływania dla dzieci, 
chyba, że będzie opinia lekarza, że dziecko to nie może chodzić na pływalnię. Ja taki przykład 
dawałem w Holandii, gdzie dziecko dostaje stopień na świadectwie, że umie pływać. Są inne 
kraje, gdzie jest to obowiązkowe i uważam, że jeżeli gmina pokrywa koszty to nie mogą 
nauczyciele w-f powiedzieć, że jego nie bardzo to interesuje. Przepraszam kolega tu siedzi 
koło mnie nauczyciel, w-f, że on z tego tytułu nie ma nic, bo on dzieci musi zaprowadzić               
i odprowadzić, ale jest to lekcja wychowania fizycznego. I uważam, że w dalszym ciągu 
powinniśmy o to zadbać. I mam gorącą prośbę, że to, co Pan Prezydent powiedział                      
i w telewizji, że będą budowane nowe korty, bardzo bym prosił, żebyśmy nie robili kortów               
o nawierzchni betonowej, bo nigdzie nie jest to stosowane.”  
 

Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
Cyt. „Jeżeli chodzi o zalew „Pasternik” to już zostało to powiedziane, że taki zapis 

jest. Ścieżki zdrowia również. Jeżeli chodzi o strzelnicę myśliwską, dlaczego się znalazł ten 
zapis, otóż te dwie strzelnice bardzo ściśle ze sobą współpracują i będą współpracowały. 
Potrzeba jest tam szeregu przedsięwzięć między innymi takich na przykład – kanalizacja              
i te przedsięwzięcia będą przedsięwzięciami wspólnymi. Stąd między innymi znalazł się tam 
zapis o strzelnicy myśliwskiej, która co prawda nie leży w pełni na terenach miasta, ale one 
uzupełniając się wzajemnie stanowią jeden kompleks strzelnic. Uważam tak, duży stopień 
ogólności w tych zapisach, które się tutaj znalazły pozwala wybrać te zadania, które chcemy 
realizować w pierwszej kolejności, choćby nawet ten już praktycznie zaawansowany mocno 
nowy obiekt pływalni krytej. Ale potem będą inne zadania, które trzeba wybierać, które się 
będzie realizować w drugiej, trzeciej może czwartej kolejności. I te zapisy pozwalają na taki 
wybór. A więc nie jest tak, że od razu wszystko i od razu trzeba wydać 100 mln zł. Jeżeli 
chodzi o konsultację zewnętrzną, otóż jest Rada Sportu, ja na Radzie Sportu przedstawiłem 
już bardzo dawno temu, wiele miesięcy te materiały a więc wszyscy mieli możliwość                    
się z tym zapoznać i wnieść swoje wnioski. Takich wniosków jakichś generalnych nie było, 
czyli rozumiem, że akceptacja znalazła się na Radzie Sportu tego właśnie, takiej propozycji, 
jaką ja złożyłem.” 

Powiedział, że chodzi o to, aby dzieci i młodzież mogły uczestniczyć głównie w 
zajęciach tak sportowych jak i ewentualnie rekreacyjnych. Cyt. „Ja myślę, że nasza pływalnia, 
która jest pływalnią głównie rekreacyjną, nienastawiona na wyczyn, a ma szereg 
zaplanowanych tam ciekawych, atrakcyjnych rozwiązań dla uprawiania rekreacji będzie 
konkurencyjna wobec Ostrowca. Na pewno w Starachowicach nie będzie się realizowało 
Mistrzostw Europy czy Świata, ale będziemy konkurencyjni dla Ostrowca ze względu właśnie 
na silnie rozbudowaną stronę rekreacyjną i wypoczynkową na tym basenie. Każdy może się 
zapoznać, bo projekty i koncepcje są, nawet w internecie zamieściliśmy na stronie MCRiW, 
jak ta pływalnia kryta ma wyglądać.  

Pan Radny Sałata mówił o tej strzelnicy myśliwskiej. Tu już mówiłem kanalizacja. 
Przygotowanie obecnej bazy rekreacyjnej. Co zostało zakupione? No w tym roku nie 

zakupywaliśmy żadnego sprzętu, ponieważ sprzęt, który mamy na razie wystarcza, czyli te 
rowery wodne, te kajaki, które mamy, no nie są tak oblężone i w pełni wykorzystywane, żeby 
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była natychmiast potrzeba kupowania nowych. O ile się okaże, że będę miał sygnały, że nie 
ma sprzętu, że sprzęt jest znacznie wyeksploatowany, no tak się dzieje, jeśli chodzi o kajaki, 
one już dożywają swojego czasu i będzie trzeba kupować nowy sprzęt, ale to jeszcze nie              
w tym roku. Być może taka potrzeba zaistnieje w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o glony. 
Tutaj chciałem wnieść pewną poprawkę. Na „Piachach” nie ma glonów, one nie występują, 
natomiast jest tam rozrost roślinności dennej. Rzeczywiście być może jest on duży. W tym 
roku członkowie klubu „Kalmar” wycinali, w znacznym stopniu wycieli tą roślinność denną, 
co zmniejszyło znacznie obszar jej występowania na zalewie „Piachy” i co roku takie 
czynności chcą podejmować. Do czasu, kiedy Klub „Kalmar” nam to robi, nie widzę 
potrzeby, aby zatrudniać firmy z zewnątrz w tej sprawie. To wystarcza. 

Jeżeli chodzi o lodowisko sztuczne. Mamy teren, dobry teren. Takiego lodowiska nie 
ma nigdzie na terenie województwa. Bylibyśmy tutaj pierwsi, gdybyśmy go zainstalowali. 
Jest podstacja, do której można podłączyć. W tej chwili ja, wracając do tego stwierdzenia,                  
że kiedyś było to lodowisko przy SP nr 10. Tak było, ale obciążenie mocą było tak olbrzymie, 
że nie można było światła zapalić w okolicznych oknach, okolicznych domach, gdzie to 
lodowisko było zlokalizowane, więc stąd ono chodziło bardzo krótko i zostało wyłączone       
i później zlikwidowane. Teraz są już inne rozwiązania techniczne, które pozwalają na to, żeby 
takich błędów nie było. Myślę, że gdybyśmy lodowisko zainstalowali, wówczas bez względu 
na pogodę, bo ono może funkcjonować w okresie siedmiu miesięcy w roku i to wtedy nie 
wiem, czy by się sfinansowało. Tego nie wiem, ale być może pobieranie jakichś opłat             
i eksploatacja go przez tak długi okres pozwoliłaby na to, żeby ono się samo sfinansowało, bo 
oprócz lodowiska funkcjonowałaby też wypożyczalnia sprzętu sportowego, gdzie 
wypożyczalibyśmy łyżwy, może kije hokejowe, może jakieś inne jeszcze rzeczy, a to 
zmniejszyłoby koszty, a zwiększyło dochody. 

Jeżeli chodzi o naukę pływania, to rzeczywiście różnie jest z podejściem szkół             
i dyrekcji szkół, chyba i nauczycieli również do tego zagadnienia. Są szkoły, gdzie 
wykorzystują, w dużej liczbie przychodzą, w pełni wykorzystują godziny, inne nieco mniej. 
Tutaj wydaje mi się uzasadniony ten apel, żeby zwiększyć liczbę godzin, żeby jak gdyby 
zmobilizować dyrektorów szkół do tego, aby bardziej poważnie potraktowali to zadanie.                
Ja bym chciał tu wyróżnić SP nr 9, 10, 6 i12, które dobrze wykorzystują te godziny w 
godzinach dopołudniowych, kiedy mogą korzystać z pływalni do nauki pływania. Inne szkoły                       
w mniejszym zakresie, ale wszystkie z tej nauki pływania korzystają.”  

 
Pan A. Gach 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałem tez zabrać głos w tej 

dyskusji. Ja odniósłbym się do dyskusji jeszcze z Komisji Finansów, w której uczestniczyłem. 
Tam zgłaszaliśmy pewne postulaty, co do jak gdyby kompletności tego dokumentu i czy        
on w tej postaci powinien się nazywać strategia rozwoju bazy sportowej i turystycznej. 
Wydaje mi się, że ciągle ten problem pozostaje. Raczej w tym momencie, tak jak to widzimy 
nie do końca jest jasne, jak gdyby ta wizja rozwoju i czemu ona ma służyć ta baza 
turystyczna. Na pierwszy rzut oka ktoś z zewnątrz mógłby spojrzeć, że nasze miasto chce się 
rozwijać właśnie poprzez inwestycje w sport, że to ma być tym kołem napędowym tego 
miasta, dlatego, że tu już padło w dyskusji, że te inwestycje są stosunkowo stare, biorąc pod 
uwagę roczną wartość chociażby budżetu naszego miasta. Tak chyba zresztą nie jest, raczej 
mówimy o tym, że ta baza raczej będzie służyła uprawianiu sportu w sposób amatorski                  
i będzie tylko uzupełniającą wolny czas mieszkańcom czy przyjezdnym. Tutaj obawiam się, 
że może składając tego typu inwestycje tak duże, może i słusznie, możemy stracić z punktu 
widzenia jak gdyby współmierność rozwoju tej bazy wraz z rozwojem jak gdyby zaplecza, 
powiedzmy, potencjału ekonomicznego tego miasta, czyli potencjału przemysłowego                     
i majątkowego też mieszkańców. Musimy o tym pamiętać, że ta baza musi być współmierna 
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do możliwości finansowych użytkowników, czyli naszych mieszkańców głównie, częściowo 
osób przyjezdnych. Poza problemem inwestycji, sfinansowania jej, o której mówimy,                  
że mogą być jakieś środki zewnętrzne pozyskane, pozostaje problem drugi, moim zdaniem 
może jeszcze ważniejszy, mianowicie problem utrzymania tej bazy, funkcjonowania tych 
obiektów. Stąd możemy porównać to z obecnym czasem. W tej chwili baza sportowa 
istniejąca, chociaż wszyscy się zgodzimy, że bardzo skromna, już nas kosztuje kilka milionów 
złotych rocznie. Rozbudowa tej bazy do tego poziomu, który przewidujemy może 
przekroczyć możliwości nie tylko tego budżetu, ale budżetu za ileś lat, żeby ta baza, jeśli 
byłaby zrealizowana, żeby ona nie stała się jak gdyby jakimś kamieniem ciągnącym nas tak 
jak szpital Powiat. W związku z tym chciałbym jeszcze poprosić z uwagi na to, że to główne 
moje pytanie, co do wizji rozwoju tej bazy sportowo – turystycznej nie jest jasne, prosiłbym 
Pana Dyrektora o przytoczenie jak gdyby treści istniejących już zapisów strategii miasta, 
żebyśmy wiedzieli, na jakim sensie jest to spójne, czy rzeczywiście możemy tu mówić                 
o strategii rozwoju bazy turystycznej czy też o planach docelowych czy tam planach bazy 
sportowej. Dlatego bym prosił właśnie, żebyśmy wiedzieli, że to dwa dokumenty będą ze 
sobą korelowały, że Pan to przedstawił. Dziękuję.” 
 

Pan M. Adamus 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W tym programie tu w celu nr 12 brakuje 

mi oceny bazy sportowej szkół podstawowych i gimnazjów. Nie wiem, czy ona jest                       
w strategii miasta oceniona, czy nie. Jest, czy nie ma jej tam? Bo ja nie wiem, czy tam jest 
ocena. Co trzeba budować za te 30 mln od roku 2007 do 2013? Natomiast jako nauczyciel 
wychowania fizycznego wiem o tym, że poprawa bezpieczeństwa bazy sportowej to jest to, na 
co zwracają szczególnie uwagę nauczyciele wychowania fizycznego i umożliwienie 
prowadzenia zadań dydaktycznych. Dam przykład. Łamiące się bramki, ginące dzieci, to                
w województwie świętokrzyskim już było. To się da poprawić na terenie szkoły, bo to się 
zgłasza dyrektorowi. Na to dyrektor ma jakieś środki, woźny czy konserwator to poprawi, ale 
co może zrobić dyrektor szkoły, gdy trzeba sfrezować asfalt, bo tam biegają dzieci, są guzy na 
asfalcie i radny o tym mówi i pisze od czterech lat i jest to niewykonane, albo likwidacja 
jakiegoś tam budynku, gdzie na nim są bohomazy i załatwia się potrzeby za tym budynkiem. 
Natomiast, jeżeli chodzi o naukę pływania, to powiem tylko tyle, kiedyś jak pracowałem                
w latach 84 – 87 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, to prowadziłem sam naukę 
pływania. Miałem zmienny plan pracy, do południa byłem w pracy, popołudniu szedłem na 
basen i uczyłem dzieci pływać i nie brałem żadnych pieniędzy, a mowa tak, że „nie chce im 
się” to, co to znaczy, że „nie chce im się”, komu się chce. My mamy program autorski w SP 
nr 9 i realizujemy ten program, natomiast, jeśli gmina uważa, że mają to prowadzić 
profesjonaliści, to proszę bardzo. Jeśli mi dyrektor wyznaczy, że popołudniu stawia na 
Adamusa i na przykład na mojego kolegę, czy na koleżankę, to idę popołudniu i prowadzę te 
zajęcia. A zajęcia do południa odbywają się na innej zasadzie, że nauczycielka nauczania 
początkowego przyprowadza dzieci i mówi „kapcie się”, bo ona nie miała studiów 
podyplomowych, nie umie prowadzić tego pływania i tak to jest sprawa.” 

Następnie zwrócił się do Pani E. L. Nowak – Radnej Sejmiku Samorządu 
Świętokrzyskiego. Cyt. „I proszę, żeby Pani powiedziała jeszcze w Sejmiku, bo myślę,                 
że jeszcze będzie, żeby Pan Minister Giertych trochę się opamiętał i nie w tym kierunku „ciął 
godziny”, bo tu dzisiaj akurat sesja jest poświęcona temu tematowi. Bardzo proszę, żeby Pani 
partia zwróciła uwagę, że nie w tym kierunku chyba Pan Minister Giertych idzie. Dziękuję.” 

 
Pan I. Gacek 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Te punkty któreśmy tutaj, które zgłaszał 

Kolega Radny Walendzik, Kolega Markowski a nawet więcej, bo jeszcze mówiliśmy                     
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o kręglach, o deskorolkach, o wrotkach, wszystkie były omawiane na Komisji Finansów i na 
pewno można ich mnożyć. Doszliśmy do przekonania, że ponieważ strategia, wiadomo, jest 
otwarta z natury rzeczy, w każdej chwili, jeżeli będzie zapotrzebowanie można wprowadzać. 
W tej chwili tu strategii można wiele rzeczy zarzucić i na pewno patrząc punkt po punkcie 
można, ale jednej rzeczy nie można, że nie ma wizji czy celu. Wizję ma ogromną, jeżeli takie 
obiekty mamy zamiar budować, to wizję ma. Chciałbym nadmienić, że poszedłem dalej po tej 
linii i odszukałem, znalazłem Lokalny Program Rewitalizacji, bo tak się składa, że zawsze 
mieszkam po którejś stronie zalewu „Pasternik”, albo z jednej albo z drugiej i muszę patrzeć 
codziennie na niego i on jest mi bliski sercu i w Programie Rewitalizacji jest zapisane bardzo 
wyraźnie między innymi renowacja terenu wokół zalewu, przywrócenie zbiornikowi 
„Pasternik” funkcji rekreacyjnych. Wiadomo, że większej szczegółowości na ten moment nie 
ma potrzeby wnosić, a w związku z tym wydaje mi się, że po prostu na ten moment 
powinniśmy tą strategię już przyjmować. Na pewno będzie ona wielokrotnie aktualizowana 
nim te wszystkie zadania zrealizujemy. Jako mieszkańcowi marzyłoby mi się, żeby, chociaż 
do tego 2013 r., chociaż 50% zrealizować.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli posługujemy się opracowaniami, 

które mają służyć poważnym przedsięwzięciom, Pan Prezydent pewnie wie, bo spotyka się              
z tymi, którzy przygotowują strategię, wizja to nie jest to, że ja, tak bym powiedział, mogę 
powiedzieć, mam wizję. Wizja musi być zapisana i jasno określona jednym zdaniem lub 
dwoma zdaniami. Wizja powinna również być zapisana, ponieważ cele służą realizacja 
nakreślonej wizji i misji. Więc tutaj mówimy o pewnych sformułowaniach fachowych                  
i dlatego ja się pytam Pana Dyrektora, bo Pan Dyrektor mi nie odpowiedział, jaka jest wizja               
i misja Pańskiej instytucji w tym zakresie rozwoju bazy sportowo – turystycznej, bo tego nie 
usłyszałem. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mówimy, że, Pan Radny Gacek mówił tutaj, że tor 
saneczkowy dla młodzieży i dzieci, który będzie kosztował, no nie wiem z 500 tys. zł              
i Państwo odrzuciliście, no tak Pan powiedział, że rozpatrywaliście i wybraliście te, natomiast 
wprowadzono halę sportowo – widowiskową, która ma być realizowana, dokumentacja                  
w 2014 r., a zakończenie w roku 2016, to ja mam pytanie, jakie jest uzasadnienie 
wprowadzenia akurat tematu, który wykracza poza okres budżetowy funduszy strukturalnych 
w obecnym budżecie Unii, a nie wprowadziliście to, co przy mniejszych środkach można 
zrobić. Ja w dalszym ciągu to, co mówiłem na początku, wnioskuję, ażeby wprowadzić takie 
przedsięwzięcie jak tor saneczkowy dla dzieci i młodzieży, tor narciarski dla dzieci                       
i młodzieży, tor wyścigowy dla gokartów. Te trzy. Nie mówię o zadaszeniu, bo rzeczywiście 
tam jest to zadaszenie, jak popatrzymy tan w specyfikę. To są rzeczy, które łącznie, góra będą 
kosztować 3 mln zł, a są w strategii. Natomiast mówienie, że możemy zawsze, oczywiście 
strategia podlega określonej kontroli, przeglądali, ale ona się wiąże z procedurą, musimy 
podjąć uchwały, więc dla tych, którzy na bieżąco sprawują władzę wykonawczą musi być 
możliwość przedstawienia tym, u których staramy się o pieniądze, że mamy takie projekty,              
a naprawdę o torze saneczkowym, to już ja słyszałem od wielu lat i są miejsca, które można 
zrealizować. Dziękuję.” 

 
 

Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Chcę Panu Radnemu powiedzieć takie słowo. 

Rzeczywiście jesteśmy w okresie przedwyborczym i każde nasze działanie może być 
potraktowane jako już akcent wyborczy lub po prostu akcent dobrej pracy w Radzie. Każdy             
z nas chciałby coś wnieść do tej Rady i ja tak, jak Panu powiedziałam rzeczywiście uważam, 
że Pan ma rację, mówiąc o tym, ale jeszcze raz powtórzę, można było to wprowadzić w czasie 
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obrad komisji i przeanalizować dokładnie ten zapis po to, ażeby można było w tej chwili 
wpisać, po prostu już przyjąć, bo to powinno być już wpisane w te ramki tej strategii, 
natomiast uważam Panie Przewodniczący, że po tej dyskusji i po wszystkich argumentach, 
które tu usłyszeliśmy ja stawiam wniosek zakończyć dyskusję i przejść do głosowania. 
Przyjmiemy lub nie, choć nie zamyka to drogi, w tą czy w tą będzie wynik, nie zamyka drogi, 
że przyszła Rada skorzysta z tych propozycji i tych mądrych przemyśleń i wypowiedzi do 
strategii właśnie wszystkie marzenia, jakie tu sobie snujemy, bo możemy jeszcze 
zaproponować jakieś lotnisko dla baloniarzy, możemy sobie jeszcze nie wiem co, może jakiś 
cyrk stały, wszystko możemy, dlatego ja tu stawiam wniosek formalny, zakończmy                      
tą dyskusję, marzenia pewne też granice mają i bardzo proszę o poddanie pod głosowanie 
tego projektu uchwały. Dziękuję.” 

 
 Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
 Cyt. „Więc Pan Radny Gach stwierdził, że czy ja przeanalizowałem strategię                      

w zakresie jakimś bardzo szerokim. Moje zadanie polegało na tym, aby przygotować zapisy 
do strategii zmierzające do wprowadzenia tam takich zadań, które pozwolą na rozwój bazy 
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, natomiast nie na szczegółowe analizowanie wszystkich 
zapisów strategii. I ja z tego zadania się wywiązałem. 

 Jeżeli chodzi o Pana Adamusa. Szkoły gimnastyczne, baza sportowa szkolna i sale 
gimnastyczne. Ten zapis znalazł się właśnie po to, żeby umożliwić korzystanie ze środków 
zewnętrznych również i szkołom, natomiast wybór, które zadania będą realizowane, a są takie 
szkoły, które już realizowanie mają zaawansowane mocno różne zadania, jeżeli chodzi                   
o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej, inne mniej, ale też pojawiają się tam propozycje, to       
te szkoły to będą pierwsze, inne będą w kolejnej jakiejś tam realizowane w dalszej kolejności. 
Niemniej jednak taki zapis ogólny pozwala na to, żeby dokonywać wyborów i realizować 
poszczególne zadania na szkoły, a takie zadania z tego, co tu dziś słyszałem już nawet w SP 
nr 13 choćby będą realizowane w najbliższym czasie. 

 Pan Grzegorz Walendzik stwierdził, że hala sportowa, no, po co tam się znalazła, 
skoro wykracza ona poza lata 2007 – 2013, otóż po to się znalazła, że na terenie kompleksu 
sportowego Stadion trzeba zabezpieczyć odpowiednią lokalizację na tego typu kubaturowy 
duży obiekt i dlatego ona się tam znalazła, mimo, że te zapisy, które tam czternasty, poza 
czternasty rok, one jeżeli będzie potrzeba mogą być zmienione i przyspieszone, ale                       
ja starałem się to tak zrobić, żeby można było zabezpieczyć teren i w przyszłości, bo to jest 
jedno z największych zadań, najbardziej kosztochłonnych tą halę zrealizować, bądź też, jeżeli 
Rada uzna, że jest to niepotrzebne zadanie, bo ta hala, która jest wystarcza, nie będzie to 
zadanie zrealizowane. Natomiast, co do wizji i misji ja bym nie chciał się tutaj wdawać                
w takie szczegóły, bo chyba nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy umożliwili naszym 
dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym uczestniczenie w rekreacji i w sporcie. I to jest 
głównym, uważam celem, zresztą te cele tutaj są wypunktowane we wstępie i myślę,                  
że zamiast wizji i misji te cele powinny nam wystarczyć. Dziękuję.” 

 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Padł wniosek Pani Radnej E. Wiercińskiej o zamknięcie dyskusji. Czy jest 

wniosek przeciwny?” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący. Ja rozumiem, że swoje wnioski zgłaszałem dwa razy              

i one przed zamknięciem dyskusji powinny być przegłosowane.” 
 
  

 16



 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 

 Cyt. „Szanowni Państwo. Oto właśnie zaczęła się kampania wyborcza. Pan Radny 
Walendzik ma rację. Jest Radnym z dużym doświadczeniem, wie o tym, że zgłoszenie takiego 
wniosku, jak przed chwilą zaproponował na komisji, to nikt nie widzi, nikt nie słyszy, 
mediów brak, więc trudno będzie ustalić ojcostwo, a złożenie tego wniosku na sesji, w takim 
momencie, gdzie właściwie nikt nie oponuje. Tak właściwie to godzinę Państwo Radni, 
przepraszam, że zwrócę uwagę, rozmawiacie właściwie o niczym. Pan Radny mówi, że trzeba 
zrobić tor, nikt nie mówi, że nie trzeba robić toru, no i tak sobie coś tam dyskutujecie 
Państwo. Ja nie mam nic przeciwko temu, ja tylko uzasadniłem w swoim wystąpieniu, 
dlaczego w wersji przedstawionej ten tor, czy ten stok narciarski się nie znalazł,                       
bo opieraliśmy się na sportach, które mają pewne tradycje w Starachowicach i dlatego tak się 
stało. Oczywiście Panie Radny, stosując terminologię wyborczą, proszę mi wierzyć, że nie 
brakłoby nam pomysłów przedstawiania czegoś na wyrost. Pole golfowe by się przydało. 
Czemu nie? Miejsce w Michałowie jest doskonałe, depresja, nie można tam budowy 
prowadzić, pięknie byłoby i żużel też sport dla mężczyzn, może by się przydał stadion 
żużlowy. Czemu nie? I tak możemy dyskutować. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko 
proponuję, żeby przechodzić do pewnego porządku. Jest pomysł wpisania toru saneczkowego, 
Rada się temu nie sprzeciwia, wpisywać, głosować, posuwać się do przodu, a nie próbować 
się tu szafować, kto uprawią większą kampanię wyborczą, kto napisze w kolejnym wydaniu 
jednej z lokalnych gazet, że to był mój pomysł, a to był czyjś pomysł. Ja nie mam zamiaru 
nikomu kraść pomysłów, myślę, że pracujemy tu wszyscy jako samorządowcy, żeby to miasto 
rozwijało się lepiej i potraktujmy jeszcze tą naszą wspólną pracę przynajmniej do września 
jako ten cel, a od września ogłośmy wielki wyścig o reelekcję i wtedy mówimy,                       
że przerzucamy się w pomysłach, zobaczymy, który ma pomysł bardziej abstrakcyjny, który 
pomysł jest lepszy i któremu uwierzą mieszkańcy. I to będzie uczciwe.” Dodał, iż jeśli chodzi 
o miejsce do sportów narciarskich to na tak zwanej kopalni, na hałdzie zostało 
uporządkowane przy pomocy jednej ze spółek i kilku mieszkańców, miłośników narciarstwa. 
Jest możliwość zjeżdżania, korzystania z tego toru. 

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Gacha, powiedział, iż osobiście ma 
świadomość, że omawiane przedsięwzięcia będą kosztować. Cyt. „Nie będziemy się ścigać               
z Ostrowcem, jak to zostało wspomniane, że oni mają basen o wymiarach olimpijskich, my 
ich przebijemy i będziemy teraz próbować szafować, kto zdobędzie większe zainteresowanie. 
Nie Nasz basen będzie trochę innym basenem, natomiast ja wyobrażam sobie w taki sposób, 
na przykład Ostrowiec, myślę, że nie będzie budował strzelnicy, że znajdziemy tu 
porozumienie, że my np. mamy strzelnicę, Ostrowiec ma bardzo dobry basen, jeszcze jest 
jedna dyscyplina potrzebna i możemy mieć centrum szkolenia pięcioboistów. To może być 
trochę komercyjne. Na tym można trochę może i zarobić w przyszłości i myślę, że to w ten 
sposób musimy na to ten popatrzeć i ja dzisiaj proponuję Szanowni Państwo, żeby nie wiem, 
jest wola Rady, wpisać nie wiem, jeden, drugi, trzeci pomysł, nie spierać się. Wszyscy 
Państwo macie świadomość, że to jest dokument, który może być w każdej chwili za zgodą 
Rady zmieniony, poprawiony, uzupełniony, skorygowany i stąd myślę, że dzisiaj takie 
przebijanie się, czy to umieścimy czy tamto, już chyba byłoby niecelowe. Ja osobiście, gdy 
będę miał na to wpływ, będę mógł o tym kiedyś decydować, to pewną kolejność 
zaproponowałem i na pewno będzie to po pierwsze basen, bo sprawa już jest i czasowo                 
w odpowiednim miejscu i mam jeszcze propozycję do Państwa, żebyście się zdecydowali 
Państwo, aby mieć taką dogłębną wiedzę, żebyśmy wiedzieli, jako Rada Miejska, Państwo,     
co na tym basenie będzie, jaka jego głębokość będzie. Wydział Inwestycji dysponuje 
kompletem materiałów. Proponuję w porządkach poszczególnych komisji ująć. Jest                       
i wizualne rozpracowanie tak, że bardzo proszę, żebyśmy, chociaż mówili w tym zakresie 
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trochę jednym językiem, nie spierali się. Ten samorząd zostawi jedno, zostawi dokumentację 
kompletną basenowi i nie będziemy tu udowadniać, że autorem tego jest Kwiecień, czy                
dr Walendzik, czy któryś inny Radny. To jest dorobek naszej kadencji. Ja chciałbym, 
żebyśmy tak to postrzegali. I wniosek Pana Radnego też traktujemy jako wniosek jednego               
z grupy Radnych, z Rady Miejskiej, który widzi taką potrzebę. Reszta się do tego ustosunkuje 
w głosowaniu, uzna, będzie wpisane nie uzna. Myślę, że wnioskodawca się też nie obrazi,              
bo zna zasady demokracji. Dziękuję.” 

Pan I. Gacek 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Ponieważ trwa dyskusja, czy jest misja czy nie ma i będę 

miał taki wniosek. Strategia województwa określa misję regionu, jaką jest między innymi 
wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społeczno – gospodarczego. Proponuję w tym 
naszym dokumencie w punkcie „cele” zapisać: „wzrost atrakcyjności miasta i regionu dla 
rozwoju społeczno – gospodarczego”. Powiedział, że odnośnie hali widowiskowo – sportowej 
wydaje mu się, że niezależnie jak oceniamy obecne rządy, to Polska nie wystąpi z Unii, będą 
na pewno następne plany, wieloletnie ma nadzieję, że ta hala powstanie, bo jest również 
potrzebna dla rozwoju bazy kulturalnej.  

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie i Panowie Radni. Bardzo się cieszę, że jest przygotowana taka strategia,                 

że wreszcie wychodzą plany, który wskazują, że te obiekty będą zgrupowane w jednym 
miejscu, że nasz mieszkaniec, który przyjedzie na stadion będzie mógł korzystać z wielu 
urządzeń. To jest raz. Z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze ten teren jest bardzo 
piękny, atrakcyjnie położony, w pięknym miejscu, gdzie po wybudowaniu obiektów mogą             
z nich korzystać inne jednostki, można prowadzić tu obozy sportowe, kondycyjne, może być 
to w szerokim spektrum wykorzystane, a tu idąc myślą Pana Radnego Grzegorza ja powiem 
tak, ja bym sobie też jako Radny marzył, życzył, by jako zwolennik sportów 
spadochronowych wybudować lotnisko sportowe. To jest raz. Z drugiej strony mamy akweny 
wodne. Chciałbym również wybudowanie torów kajakowych, żeglarskich. Jest też bardzo 
dobre zadanie i tu już padła propozycja budowy torów żużlowych. Również jestem 
zwolennikiem żużla. Wydaje mi się, że najbardziej byłyby potrzebne te rzeczy. Tu koleżanka 
mówi, że chętnie by też widziała budowę jakiegoś hipodromu dla rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, no i mamy, jeszcze tysiące byśmy wymieniali, tylko nie na tym rzecz 
polega. Jest przygotowana strategia i ja bym raczej również zwracał się do Państwa Radnych, 
byśmy tą strategię w tej formie przyjęli taka, jaka jest. Zwracam się teraz do Pana Radnego 
Grzegorza, czy podtrzymuje swój wniosek.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący dwa razy zgłaszałem i podtrzymuję.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do strategii wniosku Pana 

Radnego dotyczącego, by strategia była poszerzona o budowę toru saneczkowego, toru 
narciarskiego i zadaszenia stadionu.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Powtarzam jeszcze raz: tor saneczkowy dla dzieci                       

i młodzieży, narciarski tor zjazdowy dla dzieci i młodzieży oraz tor dla gokartów. 
Powiedziałem, że zadaszenia nie.” 

 
 

 18



Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego G. Walendzika. 

 
Głosowanie: 

    12 głosów „za” 
      3 głosy „przeciw” 
      7 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek uzyskał akceptację. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek Pani Radnej E. Wiercińskiej o zamknięcie 

dyskusji. 
 

Głosowanie: 
   19 głosów „za” 
     1 głos „przeciw” 
     2 głosy „wstrzymujące” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek uzyskał akceptację. 
Następnie poprosił Pana M. Roguskiego – Dyrektora MCRiW o odczytanie projektu 

uchwały. 
 

Pan M. Roguski – Dyrektor MCRiW 
Odczytał projekt uchwały w sprawie: Rozwoju Bazy Sportowo – Rekreacyjnej                       

i Turystycznej w Starachowicach. 
 

Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką. 

 
Głosowanie: 

   20 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     2 głosy „wstrzymujące” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr V/1/06 w załączeniu. 

 
Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Po przerwie wznowił obrady. 

 
Ad. 7a 
Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Społeczno – Administracyjnego 
Przedstawił informację na temat przygotowania do sezonu letniego. 

 
W/w informacja w załączeniu. 
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Pan S. Sałata 
W związku z tym, że na kolonie nad morze na I turnus nie zgłosiło się dwoje dzieci, 

zapytał, czy rodzice nie mogli poinformować wcześniej, żeby można było wziąć dzieci z innej 
grupy. 

 
Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Społeczno – Administracyjnego 
Cyt. „Tak jak wspomniałem, to są bardzo trudne sytuacje czasami, ponieważ nabór 

dzieci jest z określonych rodzin. Tu akurat dwoje dzieci zgłosiło się, to było rodzeństwo, 
przyszli sami zamieniając się, bo mieli inni z rodzeństwa jechać, więc to automatycznie 
wykluczało ich z podróży, bo nie ma ubezpieczenia, nie ma kart itd. jest imiennie na inne 
nazwisko i dlatego te dzieci nie zdecydowały się na wyjazd, a tłumaczenie było tego typu,            
że tata pojechał na truskawki, a mama nie może przyjść. Tak, że nawet nie było wiadomo, czy 
to za zgodą rodziców, czy bez zgody rodziców ta zamiana nastąpiła. Są takie trudne sytuacje             
i to, co roku te sytuacje się powtarzają, a myśmy podjęli już działania bezpośrednio po 
powrocie tutaj do Urzędu i już mamy zapewnienie, że te miejsca nie przepadną, tylko dzieci 
pojadą z następnymi turnusami.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Proponuję zapis do Protokołu, że Rada zapoznała się z informacją przedstawioną 

przez Pana Naczelnika.” 
 

Ad. 8 
 

Interpelacje na piśmie złożyli: 
- Pan M. Adamus 
- Pan J. Perchel 
- Pan K. Różycki 
- Pan S. Sałata 
W/w interpelacje w załączeniu 
 

Pani K. Kozłowska 
Po raz kolejny zwróciła się o uporządkowanie ulic po ostatnich wyborach, gdzie nadal 

na słupach przy ul. Ostrowieckiej wiszą plakaty kandydatów do sejmu.  
 

Ad. 9.1 
 

Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2006 

rok. 
Dodała, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach, na których 

uzyskał aprobatę. Cyt. „Na ostatniej Komisji Gospodarczej wnieśliśmy autopoprawkę, aby            
w uzasadnieniu w ostatnim zdaniu skreślić słowa „z przeznaczeniem na prowadzenie 
przedmiotowego tytułu inwestycyjnego”. 

 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie wraz z wniesioną poprawką. 
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Głosowanie: 
   19 głosów „za” 
   0 głosów „przeciw” 
   2 głosy „wstrzymujące” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, iż uchwała został podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr V/2/06 w załączeniu. 

 
Ad. 9.2 

 
Pani E. Łaganowska – Naczelnik wydziału POŚ 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2006 
rok w części zawartej w załączniku nr 7 do uchwały Nr XIV/1/05 Rady Miejskiej                       
w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2005 roku.: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska                  
i Gospodarki Wodnej. 

Dodała, iż w/w projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach, na 
których uzyskał aprobatę. 

 
Ponieważ 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 RM stwierdził, że w/w uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr V/3/06 w załączeniu. 

 
Ad. 9.3 
Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału SA 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/11/05 Rady Miejskiej                 

w Starachowicach z dnia 28.11.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy                   
w Rodzinie na rok 2006 na terenie miasta Starachowice. 

Dodał, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach RM, na których 
uzyskał aprobatę. 

 
Ponieważ w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
   20 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr V/4/06 w załączeniu. 
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Ad. 9.4 
Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału SA 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/12/05 Rady Miejskiej             

w Starachowicach z dnia 28.11.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 na terenie miasta Starachowice. 

Dodał, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach RM, na których 
uzyskał aprobatę. Cyt. „Aczkolwiek Komisja Gospodarcza wystąpiła z sugestią dopisania             
w uzasadnieniu zdania na temat obowiązków, jakie przejmie na siebie Komenda Powiatowa 
Policji po otrzymaniu psa i proponujemy taką zmianę w uzasadnieniu „zabezpieczona                
w Gminnym Programie kwota dot. wyłącznie zakupu psa przeszkolonego w zakresie 
wykrywania narkotyków. Pies zostanie przekazany Komendzie Powiatowej Policji zatem jego 
bieżące utrzymanie będzie należało do obowiązków KPP.” 

 
Ponieważ w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
   23 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr V/5/06 w załączeniu. 

 
Ad. 9.6 
Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości                      

i porządku na terenie miasta Starachowice. 
Dodał, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach RM.                   

Cyt. „W wyniku uwag, sugestii nastąpiły autopoprawki w projekcie tej uchwały. W taki 
sposób zostały one dokonane, że następnie zostały wysłane, w ten sposób projekt został 
wysłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uchwała została pozytywnie 
zaopiniowana i wymóg został spełniony ustawowy w tym zakresie.” 

 
W dyskusji udział wzięli: 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jest opinia Sanepidu, natomiast ta forma 

mi nie odpowiada, powiem szczerze. Zwykle regulaminy uchwala się uchwałą, mówi się,                 
że uchwala się regulamin taki i taki, obowiązek wykonania spoczywa na konkretnej osobie, 
obowiązuje od dnia takiego i takiego, natomiast regulamin stanowi załącznik do uchwały. Nie 
wiem, z czego wynika taka forma? Chodzi mi o samą formę uchwały. Dziękuję.” 

 
Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
Cyt. „Do tej pory kwestionowano sposób jakby uchwalania regulaminu. Wcześniej 

były to szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach i tryby nadzorcze 
kwestionowały sposób uchwalania poprzez właśnie załącznik. Sugerowano, że całe zapisy 
powinny znaleźć się w projekcie samej uchwały i tak żeśmy wykonali tą uchwałę trzy lata 
temu, która była podjęta i wydawało nam się, że w ten sposób to powinno być.” 
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Pani E. Jędrzejewska – Radca Prawny Urzędu 
Cyt. „Jeżeli literalnie brzmienie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                      

w gminach brzmi tak, że „Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
zwany dalej regulaminem i regulamin jest aktem prawa miejscowego.” Tak, że biorąc pod 
uwagę literalne brzmienie ustawy, to forma ta jest jak najbardziej prawidłowa.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Konstrukcja uchwały to polega na tym, że w uchwale nie 

ma rozdziałów, w uchwale są paragrafy, jest wstęp wskazujący na podstawę prawną, 
paragrafy określające przedmiot uchwały, osobę, która wykonuje i termin, kiedy wchodzi. 
Natomiast jak  patrzę na rozdziały, na te inne to jest rozdział regulaminu czy rozdział 
uchwały?” 

 
Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
Cyt. „Regulamin jest elementem uchwały, tak, że to jest jedno w drugim, jak to można 

by powiedzieć. Jest to rozdział też i uchwały.” 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam. Czy z Wydziałem Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim 

konsultowaliście, czy oni na taką formę, no, co powiedzą, żebyśmy nie mieli problemów?” 
 

Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
Cyt. „Ja przygotowując ten projekt uchwały, spotykałem się tylko z takimi projektami, 

które zawierały regulamin w samej uchwale”. 
 

Ponieważ w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 

 
Głosowanie: 

   21 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr V/6/06 w załączeniu. 

 
Ad. 9.5 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” 

ewentualnych roszczeń dotyczących środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
„Budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4”. 

 
 W dyskusji udział wzięli: 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wydaje mi się, że takie enigmatyczne 

uzasadnienie, ono wymaga tutaj poszerzenia. Nie jest dopuszczalne. Dlaczego? Ministerstwo 
spraw, do którego to należy złożyć, bo to jeszcze niezłożony wniosek jest, należy złożyć 
wniosek o dofinansowanie inwestycji, wymaga by wnioskodawca złożył zabezpieczenie 
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prawidłowego i terminowego przyznania, wydatkowania przyznanych środków. Chciałbym, 
żeby było napisane ze strony Prezydenta, czy organu wykonawczego, że jest taki i taki 
projekt. Zgodnie z tym projektem inwestycja zostanie zrealizowana w tym i w tym terminie. 
Umowa z Ministrem Sportu będzie przewidywała, że pieniądze są przyznane na taki i taki 
okres i deklaracja ze strony Prezydenta, że nie istnieje zagrożenie nie wydatkowania 
przyznanej dotacji. No, bo tutaj musi być szczegółowo.” 
 
 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Oczywiście zawsze Panie Przewodniczący można dyskutować, czy dopisanie 

jednej czy drugiej formuły jest potrzebne czy nie. Ja uważam, że to zadanie nie jest zadaniem 
nowym. Wysoka Rada jest na bieżąco informowana z przebiegiem realizacji tej inwestycji. 
Na poprzedniej sesji zwiększaliśmy jakby udział własny, bo nastąpiła w międzyczasie zmiana 
dotacji, co Pan Radny zauważył. Dopiero w ubiegłym tygodniu, bodajże w czwartek czy           
w środę otrzymaliśmy od Marszałka stosowne pismo ze stosownymi dokumentami                       
z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu, które musimy wypełnić. Jednym z załączników 
musi być właśnie ten weksel in blanco, o którym powiedziała Pani Skarbnik. Weksel jest 
niemożliwy, o ile nie będzie stosownej uchwały Rady Miejskiej i termin złożenia tego 
dokumentu jest do 30 czerwca przez służby Marszałka do Warszawy. Zadanie znane. 
Zadanie, które realizujemy mając już zabezpieczenie środków własnych nawet, ale chcemy, 
tak zapowiedzieliśmy, pozyskać do tego środki zewnętrzne. Dzisiaj nam się to udało. 
Uchwała Sejmiku była dość późno podjęta, która z kolei była jednym z kolejnych elementów. 
Ja uważam, że tu dopisywanie tych rzeczy, one wynikają raz z budżetu, dwa no tą sprawą 
zajmowaliśmy się już przynajmniej trzykrotnie, raz dyskutując nad budżetem, dwa 
podejmując uchwałę budżetową, czy zmieniając ją w trakcie. No oczywiście możemy 
dopisywać, tylko czy to taka sztuka dla sztuki trochę nie będzie? Temat, myślę, że jest znany 
Wysokiej Radzie. Nie jest to zadanie nowe. Jest to ścieżka postępowania czy też dojścia do 
zabezpieczenia i czy dziś zapiszemy dwa zdania więcej czy mniej, to merytorycznie nic się    
w sprawie nie zmieni. Pozyskaliśmy 223 tys. i to myślę dobrze. Pójdą te pieniądze na to 
zadanie, będziemy je realizować. Zresztą jest już przygotowana umowa. Naczelnik Inwestycji 
wie. Jesteśmy po postępowaniu przetargowym. To jest jakby ostatni element, żebyśmy mogli 
wpuścić wykonawcę na plac budowy i mam nadzieję, że przy sprzyjającej pogodzie 
realizować zgodnie z założonym harmonogramem tą inwestycję.”  
 

Pan G. Walendzik 
Stwierdził, że ponieważ jest to zobowiązanie finansowe, które podejmowane jest nie 

przez Prezydenta tylko przez Radę Miejską, to Radni mają prawo znać warunki brzegowe 
tego zobowiązania. Według Niego w wypowiedzi Prezydenta nie było szczegółów,                       
a chciałby, aby były one zapisane. Cyt. „Nie wiem, czy to powie Pan Naczelnik, żeby było 
podpisane. Została po przetargu podpisana umowa z wykonawcą. Wykonanie zadania będzie 
wynosiło tyle i tyle, ma być zakończone zgodnie z umową tego i tego dnia. Dotacja jest 
przyznana na taki i taki okres i ją wykorzystamy, nie istnieje zagrożenie, ze jej nie 
wykorzystamy i tyle, ale to musi paść, żeby to gdzieś figurowało. Ja nie mówię wpisać, ale 
chciałbym usłyszeć, żeby było w protokole zapisane.” 
 

Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
Powiedział, że to zadanie, tak jak mówił Pan Prezydent jest dosyć szeroko znane, gdyż 

nawet przy uchwalaniu budżetu było ono przedmiotem długotrwałej dyskusji. Dodał,                 
że zostało ono już zakontraktowane, odbył się też już przetarg i przekazano plac budowy.           
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Cyt. „Rzeczywiście z ubiegłego tygodnia, z czwartku bodajże, mieliśmy informację oficjalną, 
że nasz wniosek, nasza aplikacja o środki dodatkowe zakończyła się powodzeniem.                
To oczywiście musiało być poprzedzone procedurą w Urzędzie Marszałkowskim. Dostaliśmy 
formularz wniosku do wypełnienia, z banku i tam zabezpieczeniem przyznanej dotacji jest 
właśnie weksel in blanco, co do którego, żeby można było go wystawić potrzebna jest 
uchwała Rady Miejskiej. Termin zakończenia tej realizacji zaplanowanego zakresu mamy do 
30 września. No trudno chyba w uzasadnieniu napisać zobowiązanie, że to wszystko 
przebiegnie bez najmniejszych problemów, bo tutaj to chyba jest akurat nie miejsce na to. 
Natomiast wiadomo, że dołożone zostaną wszelkie starania, żeby dotacja mogła być planowo 
rozliczona i żeby te środki po prostu można było wykorzystać w zaplanowanym zakresie. 
Innymi słowy to wyjaśnienie, które zostało zamieszczone w uchwale, aczkolwiek no niezbyt 
długie, ale chyba porusza wszystkie elementy potrzebne do wyjaśnienia tej kwestii.” 
 

Pan G. Walendzik 
Powiedział, iż był przygotowany, że padną konkrety tj. wielkość zadania, termin jego 

wykonania zgodnie z umową oraz w jakim okresie czasu ma być wykorzystana przyznana 
dotacja. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Stwierdził, że to nie on odpowiada tylko Naczelnik, więc nie może brać 

odpowiedzialności za to, co on mówi. 
 

Pan S. Sałata 
Poprosił Przewodniczącego RM o udzielenie głosu po przegłosowaniu w/w projektu 

uchwały. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powiedział, że obecnie trwa dyskusja na temat w/w projektu uchwały, a po jego 

głosowaniu omawiany będzie inny punkt porządku obrad i nie będzie możliwości zabrania 
głosu w sprawie tego projektu uchwały. 
 

Pan S. Sałata 
Uznał, że w/w projekt powinien zostać przyjęty gdyż jest on zasadny. W związku        

z kończącym się zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4, 
poprosił Pana Prezydenta o doprowadzenie do rozwiązania problemu powstałego                       
ze sprzedaży działki po byłym basenie „w budowie” na osiedlu „Południe”. 
 

Pan A. Markowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Usłyszałem tutaj od Pana z Inwestycji,  

że przetarg na te boiska się odbył, czyli zabezpieczenie finansowe do przetargu mieliśmy 
pełne, tzn., że ta uchwała, którą podejmujemy jest po to, żeby pomniejszyć koszt budowy tych 
inwestycji o te dwieście parę tysięcy złotych. Czy ja dobrze to rozumiem? Czyli w budżecie 
pozostaje 200 tys. zł, które należy rozdysponować później.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Stwierdził, iż niepotrzebnie brniemy tu w tego typu szczegółowe rzeczy, gdyż nikt nie 

zaryzykuje odpowiedzieć Panu Radnemu G. Walendzikowi czy komuś innemu, że np. 7 czy 
30 września na pewno wykonawca wykona inwestycję. Dodał, że procedury budowlane są 
takie, iż inwestor czy wykonawca spotyka się z pewną niespodzianką. Przypomniał, że Radni 
podjęli uchwałę, co zostanie wykonane w ramach tego przedsięwzięcia.  
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Następnie wymienił zakres tego przedsięwzięcia, tj.: 
 wybudowanie boiska do siatkówki o wymiarach 24x15, 
 wybudowanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 43x22, 
 wybudowanie boiska do koszykówki o wymiarach 26x16, 
 wybudowanie boiska ogólno sportowego o wymiarach 46x24, 
 skocznia w dal, bieżnia 25x2, piaskownica 8x5, bieżnia sprinterska 66x7,5, ciągi piesze 

wraz z wejściem do szkoły, parkingi, dojazdy pożarowe, ogrodzenie terenu. 
Poinformował, że na dzień dzisiejszy przekazano już plac budowy. Dodał, iż można uzyskać 
pieniądze na realizację tej inwestycji tj. 223 tys. zł, które trzeba rozliczyć do 15 listopada.               
Cyt. „Dziś trudno jest jakoś zabezpieczyć, że nam się to powiedzie. Ja proponuję najprostsze 
rozwiązanie. Komisja Rewizyjna, Państwo Radni jako organ, który kontroluje działania 
organu wykonawczego, po prostu jak coś będzie nie tak, rozliczycie. Dziś kredyt zaufania           
z Waszej strony jest prawie żaden. Zabezpieczacie coś co i tak się będzie działo.                       
W poprzednich latach było to robione inaczej. Te pieniądze przychodziły wcześniej. Zmieniło 
się, bo wiele gmin kombinowało. Dziś trzeba było założyć swoje i to żadna niespodzianka. 
Myślę, że świadomość Wysokiej Rady była od początku do końca. Żeby rozstrzygnąć 
przetarg musieliśmy mieć zabezpieczone pieniądze do kwoty wylicytowanej w przetargu        
i teraz tylko mamy 223 tys., o których mówiliśmy, że je dostaniemy, bo pamiętam, były 
pytania, czy na pewno je dostaniemy. Dziś jest to finał i potrzebna tylko zgoda, żeby 
zabezpieczyć weksel „in blanco” jakbyśmy tego nie zrealizowali i rozumiem, że jest jakiś 
nacisk czy regres Rady na Prezydenta w momencie, gdy nie wykonujemy i uruchamiamy 
weksel. Do takiej nie dojdzie sytuacji. Tyle weksli wystawialiśmy i nigdy w życiu nic takiego 
nie zdarzyło się, tym bardziej, że kwota przy wydatkach tych nie jest aż tak znowu bardzo 
wielka. Czasami te zabezpieczenia są dużo większe, wymagają dużo więcej opracowań.              
Tu cały ten wniosek to jest chyba 6 stron, kartek, krzyżyków trzeba na wypełniać. Obydwa 
wydziały: Finansowy i Inwestycji Miejskich mają zajęcia na trzy dni, a chodzi tylko o 223 
tyś. Generalnie niezbyt wielkie pieniądze, także rozliczymy je na pewno do 15 listopada. Co 
do takiej pewności, to umowa będzie zawierać z wykonawcą pewne kary. Termin jest                 
30 września. Ja jestem optymistą z natury. Wierzę, że nam się uda to przedsięwzięcie 
zrealizować, choć ostrożność, pewne doświadczenie nakazuje, że przy procesach 
inwestycyjnych zawsze ten jakiś ułamek procenta, że coś się wydarzy, istnieje. To jest 
inwestycja w terenie i czasami tam jakaś kurzawka, czy też inna niespodzianka może spotkać. 
Wymaga to trochę innych prac projektowych, czy też doprojektowania czegoś. Stąd apeluję 
do Wysokiej Rady o podjęcie tej uchwały.” 
 

Pan G. Walendzik 
Powiedział, że chce dowiedzieć się wszystkiego, gdyż podejmuje decyzję finansową. 

Stwierdził, iż rozumie, że inwestycję mamy zakończyć 30 września, a termin wykorzystania 
dotacji jest 15 listopada. Cyt. „Jeżeli przekroczymy termin 15 listopada musimy zwrócić 
dotację, tak? Czyli zdaniem Pana Prezydenta nie ma żadnych zagrożeń, żeby w terminie 
wykonać. No teraz usłyszałem wszystko.” 

 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
22 głosy „za” 
 0 głosów „przeciw” 
 1 głos „wstrzymujący” 
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Przewodniczący RM stwierdził, iż uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr V/7/06 w załączeniu. 

 

Ad. 10 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Powiedział, że większość zgłoszonych interpelacji dotyczy nakładów inwestycyjnych 

(interpelacja Radnego K. Różyckiego, J. Perchela), czy też wniosków np. do Zakładu 
Energetycznego (interpelacja Radnego S. Sałaty) 

Poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie. 
Nadmienił, iż zostanie przeanalizowane, jakie środki finansowe na te cele były 

potrzebne, gdyż w przypadku dowieszenia lampy sprawa jest łatwiejsza niż w przypadku 
chodnika, gdzie koszty są większe.  

Cyt. „Szanowni Państwo. My na temat basenu, byłego basenu, obiektu, który pozostał 
po planach basenu, rozmawialiśmy z właścicielem tego terenu. Właściciel przedstawił nam 
cenę do ewentualnego odkupienia. Ta cena była, no daleko wykraczająca poza ceny rynkowe, 
jakie obowiązują na terenie miasta, stąd myślę, że byłoby niecelowe wydatkowanie kwoty, 
która znacznie przekracza wartość tego terenu, mając na względzie jeszcze fakt,                     
że musieliśmy doprowadzić do rozburzenia istniejącej tam budowli, zasypania 
lokalizacyjnego przedsięwzięcia. Jedynie, co udało nam się uzgodnić na etapie planowania 
tego terenu, Pan właściciel był zainteresowany umieszczeniem tam określonych funkcji. 
Złożył nam stosowną deklarację, że w ciągu tego roku zleci określone plany. Trudno go          
z tego mi będzie rozliczyć. Jest to osoba fizyczna. Na nią nie mam wpływu. Jedyna sytuacja 
to taka, że będziemy delikatnie mówiąc prowadzić z nim rozmowy, zachęcać go do zrobienia 
jakiegoś ruchu. Nawet tam na zebraniu z rodzicami w Gimnazjum nr 4 i SP nr 13 deklarował, 
że jak już nie będzie miał żadnego pomysłu to po prostu zasypie to, rozburzy tą budowlę          
i udostępni na jakiś na razie parking osiedlowy, czy inne. Sytuacja dość trudna. Myślę, że nie 
byłoby tu bardzo i woli i zgody przeznaczyć tak daleko idąc tak wysokiej kwoty na 
odstąpienie tego terenu. Chociaż o ile nie podejmie tych swoich planowanych inwestycji no to 
być może w przyszłości będzie konieczność analizy i odkupienia. Także to tak jest                   
z tym basenem.” 
 

Ad. 11 
Pani A. Czarnecka 
Zapytała, czy są jakieś ograniczenia, co do ilości tworzonych zerówek w szkołach 

podstawowych? 
Powiedziała, że w Szkole Podstawowej nr 11 brakuje już miejsc, a rodzice chcieliby 

zapisać tu swoje dzieci. 
 

Pan K. Różycki 
W nawiązaniu do złożonej interpelacji poprosił o wykonanie chodnika na odcinku             

od ul. Armii Krajowej do schodów prowadzących do Sądu. Powiedział, że brak chodnika 
szczególnie po opadach deszczu uniemożliwia przejścia pieszym z Manhattanu na Majówkę.  

W/w interpelacja w załączeniu.  
  

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja już się kiedyś pytałem na Komisji,    

ale no chyba nie otrzymałem odpowiedzi, przynajmniej jednoznacznej, a tym bardziej 
dotyczy to sprawy, która była poruszana na sesji. 30 marca miał upłynąć termin 
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zainstalowania instalacji od tych, które miały wychwytywać środki toksyczne w dawnej 
„Poligrafii”. Padło tutaj publiczne jak gdyby zapewnienie i mam pytanie – czy my coś wiemy, 
bo już minął kwartał od tego terminu – czy zobowiązanie publiczne, bo tak je należy 
traktować, podjęte tutaj zostało zrealizowane, czy my mamy jakąś korespondencję, wiedzę   
w tej sprawie itd.  

Druga rzecz – dotyczy sprawy, która wcześniej była poruszana, jak gdyby, ale byłaby 
interesująca dla nas, ponieważ już zakończył się termin tj. sprawa naboru do przedszkoli. Jak 
ona wygląda na dzień dzisiejszy? Jakie jest obsadzenie składów w poszczególnych 
przedszkolach, bo to tak bym powiedział – no jest ważne dla naszego budżetu.”  
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Zawnioskował o 5 minut przerwy celem dostarczenia odpowiednich dokumentów           

do udzielenia szczegółowych odpowiedzi. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Ogłosił 15 minut przerwy. 

 
Po wznowieniu obrad. 

 
Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pierwsza kwestia, może istotnie 

rozpoczniemy od odpowiedzi na pytanie Pana Radnego G. Walendzika dotyczące sytuacji 
dzieci, pięciolatków, oczywiście w Przedszkolach Miejskich. Istotnie w miesiącu, nie wiem 
już dokładnie – kwietniu, może marcu, pojawiła się informacja prasowa, zaznaczam – 
prasowa, że Województwo Świętokrzyskie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie zostało 
zakwalifikowane, czy załapało się do rządowego programu, którym będą objęte dzieci 
pięcioletnie, jeśli chodzi o rozpoczęcie obowiązku przedszkolnego. W mieście Starachowice 
pięciolatków jest 407. Na moment tej informacji, którą my również na stronie samorządowej 
miasta zamieściliśmy, do miejskich przedszkoli zapisało się 335 dzieci. Łącznie trzy, cztero, 
pięcio i sześciolatków w miesiącu maju, to różnie, jeszcze w różnych, że tak powiem 
okresach zapisanych było 763 dzieci, a na moment zatwierdzenia arkuszy organizujących dla 
przedszkoli tych dzieci już było tylko 738. Przedszkola Miejskie gwarantują 790, 
przepraszam 690 miejsc, w tych ośmiu placówkach. I istotnie gdyby ten program wszedł          
i objął nasze miasto, zapewne byłby pewien problem z zabezpieczeniem właściwej ilości 
miejsc dla wszystkich dzieci pięciolatków. On mógłby być rozwiązany. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę mało popularnymi decyzjami, a mianowicie koniecznością, że tak powiem 
przekazywania dzieci z sieci przedszkoli do oddziałów zerowych, bo tu chodziłoby o dzieci 
sześcioletnie, po to by zabezpieczyć właściwą ilość miejsc dla pięciolatków, no, ale na chwilę 
obecną problem ten przestaje istnieć. Jak niesie, uczy życie i doświadczenie frekwencja               
w przedszkolach w poszczególnych rocznikach waha się gdzieś od 40 do 45%. Jeśli teraz do 
tego rocznika pięciolatków odniesiemy również tą frekwencję zamykającą się w granicach         
40 – 45%, to z obecnie zapisanych 335 dzieciaków, spodziewam się, że we wrześniu 
przyjdzie około 185 dzieci. Także z ilości zapisanej ubędzie około 150-ciu i oczywiście 
będzie to wtedy 610 miejsc zajętych w przedszkolach. Jak naprawdę będzie, no to oczywiście 
pokaże dopiero, tak na dobrą sprawę miesiąc wrzesień.  

Odnośnie pytania Pani A. Czarneckiej – no mamy tu w międzyczasie podrzucone 
pismo do Pana Przewodniczącego, rodziców z obwodu Szkoły Nr 11, jeśli chodzi                       
o utworzenie dwóch oddziałów po 17, 18 uczniów. Od samego początku, kiedy toczyły się 
rozmowy, ile w poszczególnych szkołach podstawowych będzie uruchamianych oddziałów 
zerowych, zawsze nasze stanowisko było takie, że o ile będą, powiedzmy sobie, będzie 
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zapisana odpowiednia ilość dzieci, tak by oddział liczył, no gdzieś w granicach 22 – 25 
dzieciaków, to na taką liczbę oddziałów będziemy wyrażać zgodę na utworzenie takiej liczby 
oddziałów. W Szkole Podstawowej nr 11 od samego początku był problem właśnie tej natury 
– czy ma być 1 czy 2 oddziały? I staliśmy od samego początku na stanowisku, że o ile będzie 
liczba dzieci zapisana na poziomie 35, to nie wyrażamy zgody na utworzenie dwóch 
oddziałów po 17, 18 osób na oddział. Ja chcę tu powiedzieć taką rzecz, że ilość dzieci 
sześciolatków, czyli do klas zerowych zapisanych w przedszkolach sąsiadujących 
bezpośrednio ze Szkołą Podstawową nr 11, no jest niewystarczająca i tak: w Przedszkolu           
nr 13 tj. na ul. Leśnej – do oddziału zerowego sześciolatków jest zapisanych 17 dzieci i do 
Przedszkola Miejskiego nr 14, również do tego samego oddziału zapisanych jest 19 dzieci. 
Łącznie więc Szkoła Podstawowa nr 11 z 35 zapisami i Przedszkola Miejskie: 13 i 14 dają 71 
dzieci w tym obszarze, no to jest na 3 oddziały po 23, 24 dzieci. I teraz jest oczywiście 
pytanie, czy jest sens godzić się na to, by w Szkole Podstawowej nr 11 oprócz tego, że będą 
istniały w przedszkolach oddziały 17, 19 osób, na tworzenie oddziałów 17 i 18 osobowych. 
No, jeśli gmina jest, w tym momencie aż tak bogata, no to proszę bardzo, ale nie sądzę,            
żeby tak było. Ponadto, no w tym momencie nie dysponuję już tak szczegółowymi danymi, 
jaka jest liczebność w oddziałach zerowych w SP nr 9 i 12, ale tam z „dwunastki” 
podejrzewam, że oddziały, liczebność oddziałów jest bardzo bliska optymalnej obsadzie, czyli 
25-cio osobowej.” 
 

Pan Sz. Jarosz – Zastępca Prezydenta 
W odpowiedzi dla Pana Radnego G. Walendzika – poinformował, iż do Urzędu 

Miejskiego wpłynęło pismo od firmy RR DONNELLEY znak: POŚ. 762 – 5/06 z dnia 
24.05.2006 r., a następnie je odczytał. 

W/w pismo w załączeniu. 
Dodał, iż kserokopia tego pisma zostanie przekazana Radnym. 

Pan G. Walendzik 
Powiedział, iż chce otrzymać kopię tego pisma. Dodał, iż rozumie, że sprawa 

zanieczyszczeń pobliskich mieszkańców jest załatwiona skutecznie i 100-tu procentowo           
i tą radosną wiadomość może przekazać mieszkańcom, że sprawa jest już załatwiona. 

 Cyt. „Natomiast, powiem szczerze, że w tej chwili, dlatego wcześniej nie zadawałem 
to pytanie, dotarło do mnie to pismo, z tym, że no to pismo dotarło mówię, w tej chwili, 
chociaż jest datowane 12 czerwca. Nie wiem, czy ono było gdzieś przechowywane, czy......” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poinformował, że pismo to dotarło do wszystkich w tej chwili. 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Prezydencie. Przeczytałem o tym przedszkolu, znaczy o zerówkach.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Zapytał, czy omawiane pismo zostało skierowane do Radnych? 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Oczywiście mam, Pan Grzegorz Walendzik – Radny Rady Miejskiej                       

w Starachowicach.” 
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Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Powiedział, iż jest zdziwiony, bo on chyba tego pisma nie otrzymał, tylko                       

do wiadomości. 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Bo my jesteśmy Radnymi, Panie Prezydencie. No, więc myślę, że pewnie 

rozmawiano z Panem, czy z kimś, więc dlatego może nie mając możliwości rozwiązania tego 
problemu, pewnie do nas skierowano, ale dostałem. Dlatego mówię, dostałem go w tej chwili 
i w tej chwili zwracam, bo przeczytałem, zapoznałem się z nim. Mam pytanie do Pana 
Prezydenta, czy do Pana Prezydenta Klepacza. No ja rozumiem. Zgłosiło się 36, 
trzydzieścioro sześcioro dzieci i w związku z tym będzie zerówka 36 dzieci? A jakie 
rozwiązanie Państwo proponujecie? No powiedzcie nam coś, bo jak nam przysłali pismo jako 
Radnym to musimy tym ludziom odpowiedzieć już.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Szanowni Państwo. Trochę dziwna sytuacja, bo mają Państwo odpowiedzieć, 

Państwo Rodzicom, strata papieru. Ja myślę, że szkoda tego wszystkiego. Pan Dyrektor został 
poinformowany, ile i w jakich okolicznościach może przyjmować dzieci do zerówek.                   
W gminie jest przyjęta uchwała ramowa, która mówi, ile w poszczególnych oddziałach, jak to 
wygląda w przedszkolach, jak to wygląda w szkołach podstawowych, jak to wygląda                    
w gimnazjach. I oczywiście ja się zgadzam z jednym z rodzicami tylko tutaj zdaniem. 
Traktujemy wszystkie dzieci w naszej szkole, w naszym mieście jednakowo. Co to znaczy,  
że we wszystkich szkołach, przedszkolach mają być oddziały piętnasto, siedemnasto, czy 
„jedenastka” ma być tym szczególnym wyjątkiem? Ja na miejscu Rady Rodziców lekko bym 
się zastanowił. Przecież w ten sposób to koszt dopłaty do tych dzieci, jak się tak będziemy 
godzić, co roku na tworzenie tego typu śmiesznych klas po 15 osób będzie wynosił ile? Ile 
budżet do tego musi w najbliższym czasie dopłacić? Dyrektor doskonale wiedział, w jakim 
czasie. Przecież dopiero ta zgoda została mu chyba udostępniona nie tak dawno, trzy czy 
cztery miesiące wstecz. Zgodziliśmy się, żeby we wszystkich szkołach można było otworzyć 
„zerówki”, ale są pewne zasady. Tych zasad należy przestrzegać. Tu są wolne miejsca,            
a później ewentualnie dobierać w tą, czy w tą. I tu są dwa możliwe rozwiązania, albo będzie 
klasa, będzie tych dzieci odpowiednio więcej, że powstanie szansa dwóch pełnych klas, a jak 
nie to ci rodzice będą mo0gli skierować się ze swoimi dziećmi do wolnych miejsc, jak tu 
powiedział Pan Prezydent Klepacz, w przedszkolach, bo nie jest daleko lub w szkołach, które 
są już w pobliżu, bo tam lokalizacja akurat w tym terenie jest taka dość korzystna. I nie widzę 
potrzeby natomiast, żeby robić znowu wyjątek i robić klasy piętnasto czy siedemnasto 
osobowe. To jest moja odpowiedź.” 
 

Pan A. Gach 
Powiedział, iż jeśli dobrze zrozumiał przedstawione przez Pana Prezydenta prognozy,                

to wygląda na to, że w sąsiadujących przedszkolach wokół SP nr 11 będą grupy 18,               
19 – osobowe, w szkole Nr 11 również byłaby to grupa 18 osobowa sądząc po piśmie 
skierowanym od rodziców. Wydaje mu się, że byłoby to dość proporcjonalne. Stwierdził,             
że nie wie czy stać na to gminę, czy nie. Uznał, iż należy zwrócić jeszcze uwagę na jedną 
rzecz, tzn. na to, że kierowane dzieci przez rodziców do tej czy innej placówki powinno być 
w jakimś sensie uszanowane. Dodał, iż placówki te w jakimś sensie muszą ze sobą 
konkurować. Nadmienił, iż przed każdym naborem są ogłoszenia w mediach. Cyt. „One czują 
tą potrzebę, jak gdyby utrzymania swojego bytu i dla swoich pracowników. W związku z tym, 
jeśli potrafią przekonać rodziców, na ogół rodziców, nie tyle uczniów, czy podopiecznych do 
tego, że ta placówka jest lepsza od innych, powinniśmy ten fakt uszanować. I nie wiem. 
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Wydaje mi się, że może jest inna przyczyna, natomiast no nikt pewnie tych rodziców nie 
zmuszał, żeby akurat zapisywali do tej czy do innej placówki.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „To nie jest takie całkiem pewne.” 

 
Pan A. Gach 
Cyt. „A no, jeśli tak, jeśli to tak stwierdzimy, udowodnimy to, no to oczywiście 

zmieniam tok swojej wypowiedzi i oczywiście wycofuję się z tego, ale póki co, no nie 
jesteśmy w stanie tego stwierdzić jednoznacznie.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No akurat to dotyczy, ja mówię, to nie 

jest to, że w tej chwili się zapoznawałem z tym pismem i dyskusja jest na gorąco. Gdyby było 
ono wcześniej rozmawialibyśmy może w sposób inny, czy byłaby interpelacja. Natomiast 
mnie się wydaje tak. No jeszcze nie tak dawno, dwa czy trzy lata temu była próba likwidacji 
trzech szkół, tak, ze względu na to, że było za mało dzieci. Więc było mówione, jak szkoła, 
tak mniej więcej chyba, że jak szkoła ma odpowiednią ilość dzieci, to w związku z tym może 
funkcjonować, jak nie ma, no to nie może itd. Zostawmy to, to było, przeszło. Natomiast               
w związku z tym widać działalność, tak mi się wydaje, widać działalność niektórych 
dyrektorów, że oni poprzez renomę czy poprzez, ja już abstrakuję, bo nie jestem związany 
bezpośrednio z tą szkołą, poprzez renomę, czy poprzez dobrą opinię dotyczącą poziomu 
edukacji, warunków itd. Są dzieci, które się zgłaszają tam. Więc pytanie. No proszę Państwa, 
mieszkańcy mają wybór, bo my w tym momencie, jeśli ustalamy komuś limit, to mówimy tak 
– za dwa lata powiemy ci, że nie masz odpowiedniej ilości dzieci. A on powie – no chciałem 
mieć więcej dzieci, ale mi nie pozwoliliście tych dzieci prowadzić. Więc w związku z tym           
ja mam następujące pytanie. Trzeba się zastanowić. I chciałbym, żeby może nie w tej chwili, 
trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby wybór rodziców mógł być uszanowany. No, bo co? 
Będziemy ich teraz, nie wiem jak Państwo będziecie to robić, czy tak wykreślać tych, żeby 
zostało 25 osób, a pozostałe, powiedzieć im, że mają się przenieść gdzieś indziej. Na jakiej 
zasadzie? Ja rozumiem, że jeżeli dzieci są w danym rejonie, jest obowiązek szkoły przyjęcia 
tych dzieci, ale jeżeli mieszkają też w innym rejonie i chcą tam być, to dlaczego nie mogą być 
w tej szkole. Powiedzcie mi, dlaczego nie mogą być? Dziękuję.” 

 
Pan K. Zuba 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja obserwując to,            

co myśmy w tej chwili dostali, no chciałbym udzielić odpowiedzi tym rodzicom, ale no żeby 
mieć jakiekolwiek informacje chociażby jak kształtują się ilości dzieci w zerówkach                 
w poszczególnych szkołach u nas. I na pewno nie wiele się pomylę jak się zorientuję,           
że w niektórych szkołach, prawda, typu „dwójka”, nawet i „trzynastka” te ilości są różne.        
I teraz tak. Jeśli mamy w przedszkolach 17 dzieci, o których Pan Prezydent mówił, w jednym 
przedszkolu, no to jest, ten limit byłby zachowany, jeśli byśmy tworzyli „zerówkę” kolejną            
w „jedenastce”. Natomiast moje pytanie jest takie – czy to w tej chwili wynika problem,              
o którym się dowiadujemy? Ja nie zwróciłem uwagi na datę, z kiedy jest to pismo,                      
bo przecież organizacja roku szkolnego to jest koniec kwietnia. W kwietniu te sprawy 
powinny być już rozstrzygnięte i być może z jednej strony rodzice troszkę no nie stosują się 
do prawa obowiązującego i zapisali troszkę później te dzieci i teraz wynika z tego to,                  
co wynika. Natomiast wiem jedno, że jakaś solidarność tutaj tej oświaty, świadczenia 
świadczeń edukacyjnych powinna być i jeśli w jednej szkole mamy w „zerówkach”,                  
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no, bo nie wiem w tej chwili, po kilkanaście dzieci, może proszę Panie Prezydencie,               
w „dwójce” pamięta Pan, jakie są ilości?” 

 
Pan T. Klepacz 
Cyt. „Dwanaście”. 

 
Pan K. Zuba 
Cyt. „Dwanaście dzieci. No i tu kierujemy się pewnym rodzajem solidarności                   

i pozwalamy na to, żeby tam dwanaście dzieci było uczone. Natomiast przy osiemnastu nie 
wyrażamy zgody. I myślę, że tutaj w ogóle ten temat nie powinien wypłynąć, jeśli polityka 
nadzoru Pana Prezydenta nad dyrektorem byłaby właściwa i dyrektor by sam zdecydował                
o tym już dużo wcześniej, nie wrzucał na obrady sesji tego tematu.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie Radny Krzysztofie. Pismo, które wpłynęło, wpłynęło dzisiaj,  osobiście do 

każdego Radnego. I proszę nie sugerować się tym, bo ja powiem szczerze, że to nie powinna 
być nawet dzisiaj dyskusja. Powinniśmy poprosić Pana Prezydenta, by dokonał rozeznania, 
jaka jest prawda i dopiero wtedy moglibyśmy podjąć decyzję, a tak wszystko na gorąco          
w wielkiej euforii. Ja przypominam sobie, tu Pan Radny Grzegorz wspomniał, że kiedy tam 
było ten zamiar, czy propozycja o zmiany, zmniejszenia ilości szkół. Wszyscy Państwo, jedni 
tak, drudzy nie. W szkołach pięknie, jest ślicznie, nasze szkoły najlepsze. Później dowiaduje 
się, że ta występuje, tzn. największe bezpieczeństwo. Ta występuje o monitoring, tamta           
o monitoring. Ja tu czegoś nie rozumiem. Jeżeli tu jest pięknie i bezpiecznie, to nie 
występujemy. I to jest w tej chwili to samo.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Szanowni Państwo. Powiedziałem, no pachnie tu bardzo ostrą już kampanią 

wyborczą. Z uwagi na fakt, że no nie może być to tak, że nagle grupa rodziców, no a co 
zrobimy, co to Państwo zrobicie, jak otrzymacie teraz list ze SP nr 13, gdzie ten niedobry 
samorząd proponuje klasy dwudziestotrzyosobowe. No, co Państwo zrobicie? Zaproponujecie 
mniejsze, bo dyrektor w ten sposób zaproponuje, że jakby podzielił 23, a podzieli to po 17,     
to mu wyjdzie 2 klasy więcej. Proszę Państwa, w ten sposób dzielimy publiczne pieniądze.           
Ja, to, co Pan Radny Krzysztof Zuba proponuje, tu 17 tam 7, nie. My dla tych rodziców mamy 
wolne miejsca w tych przedszkolach, o których mówi Prezydent Klepacz. I tam do jednego 
pójdzie 3, do drugiego pójdzie 3 będzie 20 osób, to będzie zgodnie z normą, a nie trzeba 
będzie tworzyć dodatkowej klasy. Dodatkowa klasa, dodatkowe pieniądze, Szanowni 
Państwo. My wydajemy 5,8. Nie wracajmy do dyskusji prowadzonej, albo zróbmy to 
kompleksowo. Zróbmy projekt uchwały i powiedzmy, że model starachowickiej oświaty to 
jest taki, klasy piętnastoosobowe, ale wszędzie. A skoro podjęliśmy określoną decyzję             
i powiedzieliśmy, ile mają wynosić limity w poszczególnych, no to musimy się tego trzymać. 
No, bo jak Państwo się obronią jak nagle przyjdą rodzice i powiedzą, że 28 na jedno to za 
dużo, podzielimy na dwa po 14, to będzie luks. No pewnie, że prawdopodobnie ideał nauki to 
takie, gdzie tam tych dzieci jest dwoje, pięcioro. Najlepiej jakby każdego było stać na 
prywatnego nauczyciela, nie. Tak też funkcjonują systemy w niektórych systemach 
szkolnictwa. My natomiast dopłacamy do oświaty 5,8 mln zł. My planujemy wykonać wiele 
inwestycji w oświacie i nie róbmy dzisiaj takich oto sytuacji, że będziemy się nawzajem 
zmuszać i udowadniać sobie, czy ten dyrektor postąpił słusznie czy nie. Ja powiedziałem – 
dostał zgodę na jedną klasę. Miał prawo przyjąć do wysokości, a resztę powinien 
poinformować, że albo robię to warunkowo, o ile się organ zgodzi na drugą klasę, Państwo 
sobie muszą zabezpieczyć gdzieś. Gdzie? Pokazuję, mam następne przedszkole, następne                 
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i następne. Są 3 przedszkola: 2, 14, 15, niedaleko jest 6 w tym rejonie również, a jak dyrektor 
prowadził rozmowy. Ja się nie zgodzę na taki pręgierz. Nawet jak Państwo Radni będą 
wnioskować, będę opierał się do końca, bo nie zgadzam się, żebyście w ten sposób sterowali 
liczbą dzieci w poszczególnych oddziałach zerowych. To, dlaczego tylko „jedenastka”?      
To, co? Robimy taki publiczny nabór, kto napisze list? Miejsca dla wszystkich dzieci są 
zagwarantowane. „Zerówka” to wcale mi proszę nie mówić, że tu już jakiś tam poziom. 
Dyskutujemy, bo wszystkie starachowickie szkoły są na bardzo wysokim poziomie. Jest to 
zdanie wszystkich dyrektorów, zdanie związków nauczycielskich działających w oświacie. 
Nie ma niskich poziomów w Starachowicach. Wszędzie jest bardzo wysoki. Jestem świeżo po 
spotkaniach ze związkowcami, tak mnie przekonują, także ten argument jest nietrafiony, 
Panie Radny, nie zgadzam się z nim, nie zgadzam się z nim i stąd proponuję, abyśmy nie 
prowadzili tego typu dyskusji. No ja powiem szczerze. Po pierwsze, ani ta Rada Rodziców się 
ze mną nie próbowała spotkać w tej sprawie, ani próbowała mnie do tego w jakiś sposób 
przekonać. Natomiast mówiąc o pieniądzach, które wydajemy na oświatę, zwróćcie uwagę, 
jaki jest plan inwestycji starachowickiej oświaty. Po pierwsze – modernizacja boisk, pierwsze 
sztuczne boisko z nawierzchnią sztuczną w powiecie starachowickim, termomodernizacja 
dwóch obiektów. To nie bagatela. Wydajemy kwotę ponad 1 mln zł. Szkoła Podstawowa      
nr 12, czy nie poprawimy warunków pracy? Od góry do dołu niejako zrobimy porządek. 
Wymienimy okna, elewację docieplimy, wymienimy dach, wymienimy ogrzewanie. To też 
kosztuje. Gimnazjum nr 2 – podobne przedsięwzięcie. Przygotowana termomodernizacja do 
SP nr 10, dokończyć i kompleksowo to wszystko zrobić. Zgoda na przygotowanie audytu 
przez SP nr 9, Przedszkole Miejskie nr 7 i Gimnazjum nr 3 i „jedenastkę”. Właśnie w tą 
stronę idą pieniądze – gimnazjum i „jedenastka”. Chcemy zabezpieczyć bazę. Natomiast 
Szanowni Państwo, no nie możemy się godzić na takie cofanie się, bo grupa rodziców próbuje 
wykorzystać sytuację przed wyborami. Napisze list do radnych, nikt nie zagłosuje, przeciw, 
bo się będą bać, że stracą wyborców, a co powiemy tym wyborcom, którzy czekają na drogi. 
Przecież tych pieniędzy nie ma tam nie wiadomo ile. To jest określona pula i my ją 
podzielimy. Możemy wziąć 8 mln na oświatę, jak będziemy te klasy takie robić po 15 osób, 
ale miejmy świadomość, że braknie nam na co innego. Ja uważam, że nasze działanie jest 
racjonalne. Żadnej krzywdy nikomu z rodziców nie robimy. Natomiast dla pewnego rodzaju 
cwaniactwa uważam, trzeba powiedzieć – stop. I Państwa Radnych do tego zachęcam. Nie 
angażujcie się w to. Każde dziecko, które chce podjąć edukację, ma miejsce                       
w starachowickich placówkach oświatowych. To jest odpowiedź samorządu miasta 
Starachowice. Natomiast taka dyskusja, próba rywalizacji między szkołami, to jest wszystko, 
rzecz, moim zdaniem złudna i taka trochę nie do końca sprawdzona, bo jak się rozmawia        
z dyrektorami, to mówię, że wszyscy są dobrzy, jak się rozmawia z przedstawicielami 
nauczycieli tj. ze związkami – wszyscy są bardzo dobrzy. Próbowałem kiedyś namówić do 
stworzenia swojego rodzaju oceny, rankingu szkół, tylko sami Państwo wiecie, jaki jest tu 
opór materii. Gdybyśmy to dzisiaj zaproponowali to też nie dojdziemy do porozumienia. 
Przecież są systemy działający lepiej, gorzej, budżetowania w poszczególnych szkołach,        
a u nas póki, co, to wszyscy tak. No ja też chciałbym być taki dobry i w tym mieście 
ogłosiłbym wiele ciekawych inwestycji, tylko ja mam świadomość, że mogę pisać pismo do 
wszystkich posłów po kolei i tak nam kasy nie dadzą, bo nie tą drogą to się załatwia. 
Dziękuję.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż zamyka już ten punkt obrad. Cyt. „Nie jest punkt ujęty dzisiaj                     

w porządku obrad, na ten temat były odpowiedzi na pytania wcześniej zadane.” 
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Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, będziemy zwoływać dodatkową sesję, jeżeli Pan tak 

chce. Nie daje nam Pan możliwości dyskusji. Poprosimy rodziców, jeśli Pan tak chce.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Przewodniczący, jakby zapraszać rodziców to ja proponuję wszystkich 48-miu 

potencjalnych zerówkowiczów.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego Pan nie udziela głosu 

w tej chwili w dyskusji, w wolnych wnioskach. Zawsze jest mówione – podyskutujecie                 
w wolnych wnioskach.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Przepraszam, Panie Radny. Zawsze udzielam. Padły pytania, zostały 

wyjaśnione.” 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Nie udziela. Nie ma ograniczonej dyskusji w wolnych wnioskach. Proszę 

powiedzieć, dlaczego Pan zabrania dyskusji w wolnych wnioskach?” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Nie zabraniam dyskusji.” 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Powiedział Pan, że koniec dyskusji. Zgłaszali się chętni.” 
  
Pan K. Bojara 
Cyt. „Proszę bardzo. W takim razie jeszcze dyskutujemy. Zresztą dzisiaj jest, nie jest 

późno. Możemy nawet do godziny 24 dyskutować.” 
 

Pani H. Prokop 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tu pewien niedosyt. Aczkolwiek 

zawsze jestem za rozwiązaniami jak najbardziej na korzyść młodzieży to ja bym chciała zadać 
pytanie, ponieważ tutaj taki kreuje się obraz troszeczkę niekorzystny na wizerunek dyrekcji. 
Czy dyrekcja zgłaszała ten problem, bo nie wiem, czy autentycznie dyrekcja zapisała                   
te 36 osób, czy nie informowała dyrekcja tych osób ewentualnie, że ja mam jedną klasę,              
że nie tego. Ja nie wiem jak się zachowała dyrekcja w tej, no … No nie osądzajmy po prostu 
zaocznie nie znając po prostu pewnych realiów. Ja się czuję w dyskomforcie, że tak powiem. 
No chciałabym wiedzieć, czy dyrekcja zgłaszała ten problem, zwracała się o utworzenie, czy 
autentycznie te zapisy to są, tak bym powiedziała takie już zatwierdzone, czy ewentualnie 
grupa rodziców chcąca, mająca do tego prawo starać się, ale z informacją, że no być może,             
że nie będzie tej drugiej zerówki. Ja rozumiem intencję rodziców, ale chciałabym znać 
sytuację dyrekcji, w jakiej po prostu tutaj się znajduje.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam takie krótkie pytanie – dwa 

właściwie. No ja rozumiem złożoność sytuacji i rozumiem argumenty Pana Prezydenta, tzn. 
szczególnie te ekonomiczne, tylko, że nie mam pewności i też nie mam takiej wiedzy, czy 
czasami pewne uregulowania, które są, no w jakiś sposób ekonomia idzie, że tak powiem, nie 
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idzie zgodnie z tymi uregulowaniami. Moje pierwsze pytanie – czy rodzice mają możliwość 
swobodnego wybierania szkoły, a jeśli tak brzmi odpowiedź na to pytanie, to czy możemy             
w jakiś sposób to ograniczyć? Ja nie wiem, to jest takie pytanie, to czy możemy                       
to ograniczyć, no, bo tutaj myślę, że to jest problem, bo ja rozumiem, że miejsca są,                      
że moglibyśmy je wszystkie no proporcjonalnie porozdzielać. Tylko właśnie no tutaj jest ten 
dylemat, który ja mam osobiście.” 

 
Pan J. Mirkowski 
Cyt. „Ja w związku z tym, że dzisiaj też przeczytałam w gazecie i jestem wielkim 

miłośnikiem i korzystałem często z kortów tenisowych, chciałem się Pana Prezydenta 
zapytać, czy istnieje taka możliwość, że za 2 lata byśmy nie mieli tam, w tamtym miejscu 
ruchliwym kortów tenisowych? Jak to można zabezpieczyć? Czy można jeszcze odkręcić,             
bo nie wyobrażam sobie, żeby na przykład gdzieś na stadionie zastąpiły swoim urokiem                 
i funkcją te korty, które istnieją w tej chwili i tym bardziej, że wiem, znam Pana Bujaka                
i Prostaka, wiem, że zainwestowali, wiem, że poważnie podchodzili do tego terenu. No może 
ich nie stać było w tej chwili wykupić całkowicie wykupić tego terenu, ale bardzo jestem 
zaniepokojony tym, ze za 2 lata mogłyby nie istnieć korty. Chciałem coś więcej na ten temat, 
dzisiaj dopiero się dowiedziałem z gazety.”  

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący. No sytuacja wygląda w ten sposób. To nie jest tak,                

że mieszkańcy nie mają prawa się pytać radnych. I moje pytanie zmierza ku temu, czy Pan 
Prezydent, co mam odpowiedzieć tym mieszkańcom? Czy mam to traktować jako, że Pan to, 
bo tu jest napisane do wiadomości Pan Prezydent, czy Pan jakbym powiedział, na piśmie się 
ustosunkuje i potem ja powiem. Słuchajcie mieszkańcy, bo to, bo to, bo to. Na razie                 
no, według jakiej, według jakich zasad będziemy tych mieszkańców „ciąć”?” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Radny, odpowiem wprost, Panie Przewodniczący.” 

 
Pan S. Sałata 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przed chwilą, żeśmy dostali. Tak jak Pan 

Grzegorz Radny Walendzik mówi na ten temat, że jest pismo, które jest skierowane, 
podpisane. Ja uważam i stawiam taką propozycję, żeby wiceprezydent resortowy spotkał się       
z dyrektorem szkoły „jedenastki” i temat wyjaśnił i na następnej sesji problem nam 
przedstawił, względnie, przepraszam, to proszę bardzo, to niech nam, włoży się do teczek 
informację po rozmowie Pana Prezydenta resortowego z dyrektorem szkoły i będziemy 
wiedzieli wszystko. Po co mamy rozwiązywać problem? Problem jest dyrektora i Pana 
Prezydenta. Przepraszam, że kieruję wniosek pod odpowiedni adres, ale uważam, że tak to 
powinno być, no bo takie zaskoczenie to każdy jeden z dyrektorów może zrobić.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Szanowni Państwo, Pan Radny Walendzik pyta, no ja tu otrzymałem do 

wiadomości, zapoznałem się, do mnie, ja nie jestem jakby adresatem tego wystąpienia 
rodziców, to Państwo otrzymali pismo. Jak się do mnie zwróci Rada, czy któryś z Radnych    
w ramach interpelacji, to przygotuję stosowną odpowiedź, a tak, no to w jakim trybie ja bym 
to, jak rozumiem zasady korespondencji, no to zwraca się ktoś do kogoś i od tego kogoś 
otrzymuje, a reszcie mówi zobaczcie, co my zrobiliśmy. Ja to tak traktuję. Będzie 
interpelacja, odpowiem, co na to organ wykonawczy, w tym wypadku Prezydent Miasta, 
powiem, jaka była droga, powiem na ile zgodziliśmy się. Już Państwa o tym informowałem. 
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Pan Dyrektor wiedział, że będzie jedna klasa. Na dwie się nie zgadzamy, bo nie ma limitu 
dzieci. Limit dla dzieci w oddziałach zerowych jest tam, no 25 chyba maks, no powiedzmy 
jakby to było po 21, 22 dzieci moglibyśmy przystać na takie rozwiązanie, nie, choć wiemy,    
że to byłoby wtedy ze szkodą, bo w innych miejscach, np. w przedszkolu z tych 17 – tu 
zejdzie to 14 czy do 12-stu, czy jeszcze niżej, co też kosztuje, no, ale w przedszkolu to jeszcze 
dochodzi historia, że za pewną część płacą rodzice. Przedszkola tu bardziej już pilnują swoich 
kosztów, nie? Natomiast muszą być, Państwo Radni pytacie, czy rodzic ma prawo u nas 
zapisać dziecko gdzie chce? Oczywiście ma prawo, tylko są reguły, które obowiązują przy 
ustaleniu limitów na poszczególne klasy, bo w ten sposób tu postawmy sobie pytanie,             
a kiedyś na to pytanie żeśmy tak odpowiedzieli, że limit w klasie zerowej to jest tyle, 
pierwszej podstawówce to jest tyle, w gimnazjum to jest tyle i to są ramy, których ja 
zatwierdzając poszczególne projekty organizacyjne, ja się trzymam, staram się trzymać. 
Natomiast nie mogę się zgodzić, żeby te 407 dzieci, czy 408, które mamy w tym roku,            
w wieku odpowiednim do klasy zerowej podzielić na, no na ile oddziałów? Rodzice, różne 
grupy nacisku, związki zawodowe. No pewnie, więcej klas to więcej pracy dla nauczycieli.  
Na pewno i większy komfort nauczania, tylko też większe pieniądze, znacznie większe 
pieniądze. I teraz pytanie. Czy jesteśmy w stanie do 5,8 zł dołożyć następne. Nie wiem dzisiaj 
ile, czy tylko zrobimy ukłon w „jedenastce”, bo tam zachowali się rodzice i dyrektor cwanie, 
bo dyrektor wystąpił, dostał zgodę, nie dostał zgody. Został poinformowany, że tak może 
tworzyć, jak będzie miał tyle, w innym przypadku, kto ma limit, tylko jedną klasę zerową.   
To co się wtedy, dyrektor o tym poinformował rodziców no i rodzice zwrócili się do Państwa 
Radnych. To jest taki kołodyniec, ciąg cały. No i teraz nie wiem. Państwo Radnie macie dwie 
możliwości. Albo odpowiecie, że to jest sprawa Prezydenta, bo on za to odpowiada, albo 
zwrócicie się z interpelacją, co ja zamierzam z tym zrobić. Jak się zwrócicie do mnie z tym 
wnioskiem, to ja wam odpowiem, że ja, to co wam odpowiedziałem przed chwilą. No to ja 
wam odpowiem, to, co przed chwilą powiedziałem, że dostał, że limit, że takie są wydatki,                   
że wydatki na oświatę, między innymi jedenastka i gimnazjum są przewidziane do 
monitoringu tj., 30 tys. w tym roku, zgodnie z decyzją też podjętą w sposób rozsądny,                
że te największe złe skupiska, bo taka była ocena niektórych rodziców wtedy, będziemy po 
kolei uzbrajać w sposób pozwalający monitorować na bieżąco zachowania tam dzieci. Tak 
zrobiliśmy w ubiegłym roku w największym skupisku – Gimnazjum nr 4 i Szkole 
Podstawowej nr 13, tera zrobimy drygą jak będzie nam dane przygotować, a będzie projekt 
budżetu na rok przyszły, będzie to trzecia placówka zaprojektowana, co do liczby uczniów.    
I tu Szanowni Państwo, ja naprawdę apeluję, chyba, że intencją Rady jest doprowadzenie do 
takiej sytuacji, że obniżamy to wszystko z pełną świadomością zostawiamy pułapkę na 
naszych następców. Z pełną świadomością zostawiamy pułapkę w postaci takiej, że klasy 
zmniejszamy do 15. Tu w ten sposób w ciągu dwóch lat do oświaty będziemy dokładać, jak 
zachowa się ten sposób finansowania, ponad 8 mln zł, tzn., że 3 mln, które moglibyśmy 
wydać na inwestycje, które moglibyśmy pomnożyć przez środki unijne, po prostu będą 
przejedzone w jakiś sposób. Może nie przejedzone, może wydane na kształcenie, to się opłaci, 
a ci młodzi ludzie skończą szkołę i tak za nim nie wejdziemy do strefy euro, wsiądą w pociąg 
i samolot, pojadą na zachód, bo inaczej ich nie zatrzymamy jak nie będzie równej waluty      
w całej Europie, w tym w Polsce i zarobki nie będą porównywalne. Dziś praca tam za 800, 
mnożone przez prawie 4 daje określoną wypłatę, a u nas jest 800 do ręki i to nie zawsze. Tak, 
że tu młodych ludzi nie zatrzymam, znaczy tylko warunki ekonomiczne. Także Państwo 
wybieracie drogę interpelacji, to ja może już nie będę …. Nie ma sprawy, tak na interpelację 
odpowiemy, tylko teraz nie wiem, czy interpelacja będzie wszystkich Państwa Radnych, bo 
rozumiem, żeście wszyscy otrzymali, odpowiedź muszę udzielić każdemu, czy tylko Pan 
Radny Grzegorz Walendzik.” 
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Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Prezydencie. Powiedział Pan, że jak ktoś chce z Radnych może zgłosić 

interpelację, to ja Panu mówię, że w związku, jeżeli taka jest procedura, to ja zgłoszę                     
tą interpelację, nie mówię za innych Radnych, mówię za siebie.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Dobrze. To ja w takim razie, ale Państwo sobie zdają sprawę, że w tej 

interpelacji musimy tam podjąć generalną zasadę, że wskazać źródło finansowania, bo to już 
jest bardzo, bardzo poważne. Tu mówimy o wielkich pieniądzach, które będą rzutować na 
następne możliwości inwestycyjne tego miasta, bo to nie wbrew pozornie dzisiaj chodzi o 18 
dzieci.” 

 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Proszę nie uprzedzać, co napiszę w interpelacji.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja tylko tak jakby w celu ułatwienia i poinformowania, gdzie są zagrożenia.            

To chciałem Wysokiej Radzie przedstawić, żeby nie było, że no dzisiaj, a potem się nagle 
okazało, że to doprowadziliśmy do sytuacji, że nie stać nas na inwestycje. Przyjęliśmy, 
mówię, bardzo, myślę, ciekawy program rozwoju bazy sportowej. To też służy wychowaniu 
młodych starachowiczan.” 

W odpowiedzi dla Radnego J. Mirkowskiego poinformował, że cyt. „ Szanowni 
Państwo, ja to się dziwię trochę takiej sytuacji, bo gdyby te korty sprzedane były                    
za 200 tys. zł. i Panom, których wymienił Pan tu personalia to jakby mnie Państwo Radni 
ocenili? Dobry Prezydent, bo sprzedał Panom, którzy obiecują, że będą na razie tam korty. 
Zły Prezydent, bo sprzedał obiekt wart ileś tam za 200 tys. Dziś wiemy ile, bo licytacja 
pokazała ile on jest na dziś wart. No i co? Jesteśmy rzecznikami tego Pana, tych Panów, czy 
tego, kto kupił? Ja nie bardzo rozumiem sens tego pytania. Czy to jest zarzut w kierunku,          
że za mało za to zostało wylicytowane, za dużo, czy to jest zarzut, że w ogóle, Panie Janie?” 

 
Pan J. Mirkowski 
Cyt. „Panie Prezydencie. Mnie nie chodzi o to tam, bo Pan teraz schodzi na finansowe 

sprawy. Mnie interesuje to, że od lat, od małego dziecka wiedziałem, że tam były korty,               
są korty i teraz wiem, że są przekazane w bardzo dobre ręce i inwestuje się. To ja się 
zastanawiam nawet, czy im nie dopłacić, żeby to dalej jeszcze rozwijali korty, i żeby te korty 
nie znikły z mapy, żebyśmy nie mieli białej plamy, bo to naprawdę przykre by było. Ja nie 
wyobrażam sobie, ci, co grali przedtem  to by się przewrócili w grobie, że za dwa lata dajmy 
na to tam postawi się jakiś pawilon. Nie do pomyślenia, nie zastąpią nam na pewno korty tego 
uroku na stadionie, nowe niech będę, nie wiem, jakie i jak tam jest. Tam jest coś pięknego.             
I żeby to stracić to naprawdę wielka przykrość będzie dla dużej grupy mieszkańców.” 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Powiedział, że tą sprawę należy rozpatrywać w dwóch aspektach tj. pierwszym        

cyt. „Czy sprzedać te korty można było tylko tym dwóm panom i to na pewno w Pana 
przekonaniu dawało gwarancję, że tam będą ciągle te piękne korty, nie użyją tego na inne 
cele? Otóż nigdy takiej gwarancji nikt nie złożył. A czemu wywołano przetarg? Otóż                     
ci Panowie, nikt inny, zwrócili się do mnie z pismem, nawet tej treści, to kolejne pismo 
„zwracam się do Pana z prośbą o umożliwienie nam dzierżawy kortów miejskich na okres           
od 01.04.2006 do 31.10.2016”. Oczywiście tu chodziło o grę, po uzyskaniu stosownej 
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uchwały Rady Miejskiej. Powyższe wynika z braku przedstawienia nam oferty zakupu na 
wystosowaną przez nas ofertę. Panowie chcieli kupić normalnie „z wolnej ręki”. Państwo 
Radni wiedzą doskonale, że taka operacja w świetle prawa jest niemożliwa. Ja z tymi Panami, 
przynajmniej z jednym rozmawiałem. Wykazali zainteresowanie, wykazali tu, ile ten pakiet 
inwestycyjny może kosztować i dlatego chcą kupić, bo chcą mieć tą pewność, że to będzie 
ich. No, więc w tym celu poleciłem przygotowanie wyceny. Wydział Gospodarki Komunalnej 
taką wycenę przygotował, rzeczoznawca oczywiście. Wycena wynosiła                       
320 tys. zł. Ja dołożyłem do tego skromne 30 tys. i do licytacji zostało wystawione w kwocie 
350 tys. zł. Nie było żadnych przeszkód, żeby ci panowie za tym biegali. Tu mam całą 
korespondencję z nimi. Wystartowali w przetargu. Niestety, no sytuacja w obrocie 
publicznymi własnościami, komunalną własnością jest taka, nakazuje to robić w drodze 
przetargu. Przetarg się odbył, dwa wadia zostały wpłacone, dwóch przystąpiło do licytacji. 
Jeden z nich dał kwotę większą. Jest to kwota 426 tys. i wtedy zaczął się krzyk, bo nagle ten 
Pan korty zamknie, bo te korty.  Ja powiedziałem kiedyś, że widzę całą działalność sportową 
w jednym kompleksie przy ul. Szkolnej. To co dzisiaj dyskutowaliśmy, tam jest również 
planowane umieszczenie zespołu kortów, kortów, które będą mimo wszystko w lepszych,       
a może i mają jakiś tam swój urok, jakiś sentyment. Rozumiem, nie tylko tu się już nie da,     
no nie da się bardzo inwestować. I układ, brak parkingu, sąsiedztwo osób fizycznych, bo to 
dzierżawi się przecież, graniczy z działkami prywatnymi, trochę ogranicza tą inwestycję.           
No tam zrobienie w przyszłości jakiegoś zadaszenia czy pawilonów, żeby się nawet można 
było tam wykąpać po zawodach itd. Stąd uważam, że lepszym rozwiązaniem będzie budowa 
normalnych, spełniających wszystkie normy dzisiejszego czasu trzech kortów, bo trzy jest 
potrzeba minimum, żeby się mogły odbywać zawody, tam jakiejś rangi, nie wiem, mistrzostw 
województwa i wyżej. Stąd dziś jest taka sytuacja. Deklaracja, dzisiaj w prasie też 
przeczytałem, tego nowego nabywcy jest taka, że on nie zamierza tego na razie likwidować. 
Ja nie ukrywam, że będę zmierzał do spotkania i uzyskania pewnego zapewnienia, żeby na 
czas ewentualnej budowy nowych trzech kortów na ul. Szkolnej tam istniała dotychczasowa 
funkcja lub nie – wariant drugi, będziemy zmierzać do, być może unieważnienia tego 
przetargu. Z tym, że chcę podkreślić, że ten przetarg, cały ten ambarans, można powiedzieć, 
został wywołany na wniosek tych panów, a że nie przystąpili – to pozwoliłoby mi snuć jakieś 
wnioski. Nie wiem, dlaczego nie przystąpili. W prasie przeczytałem, że to dla nich było za 
drogo. Ale czyż ja miałbym prawo sprzedać publiczny teren za mniejsze pieniądze? No, na 
pewno by się tu zarzut z Państwa strony w moją stronę był skierowany taki, że sprzedałem im 
za to. Dzisiaj w świecie, gdzie wszystkich podejrzewa się o korupcję to chyba jest 
niemożliwe, przede wszystkim przestrzeganie prawa. Ja tu nie popełniłem, ani w urzędzie 
merytoryczni pracownicy żadnego błędu. Chcę jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Jakiś tam 
tenisista, który się, co prawda podpisał, ale dziennikarz go cytował, stwierdził, że tuż przed 
przetargiem Prezydent zmienił przeznaczenie. Po pierwsze jest to prawnie niemożliwe, po 
drugie – nigdy nie było praktykowane, czy nie było zwyczajem. Panie Janie z całym 
szacunkiem, sentyment ja rozumiem, ale życie jest dynamiczne, musimy iść do przodu. Panie 
Janie to też jest możliwe. Korty na pewno na dłużej tam zostaną, a może na zawsze, jak jest 
prawdą, że aż tylu dzielnych starachowiczan chce tam grać i płacić temu właścicielowi za 
utrzymanie tych kortów. To liczba tenisistów właśnie wskaże drogę jak długo będą tam korty. 
Wiadomo, co się nie robi po to, żeby się opłaciło. Tak, że nie jest to działanie jakby celowe 
samorządu, że my coś chcemy zniszczyć. Niejako ci Panowie sprowokowali sytuację, 
wywołali a potem zręcznie się cofnęli, twierdząc, że za dużo to kosztuje. Ja się na to nie mogę 
zgodzić.” 
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Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Panie Przewodniczący ja jeszcze chciałam wrócić to tego pisma. To pismo 

faktycznie dostaliśmy dzisiaj, mimo, że datowane jest 12 czerwca 2006r. Zapisy dzieci do 
szkół, nie wiem może jestem w błędzie, ale są terminy wcześniejsze, tak, że do końca 
kwietnia, tak, że termin tego pisma już jest dużo po czasie. Dzieci te muszą mieć już miejsca 
w szkole, już, więc alarm tych rodziców jest jak gdyby po czasie i jest tak troszkę pod 
publiczkę. Każdy z nas otrzymał to pismo do wiadomości imiennie. Szanując adresatów 
należy na to pismo odpowiedzieć, ja to tak rozumiem i zgadzam się tu z Panem Radnym,          
że każdy z nas powinien w tej chwili siąść, napisać interpelację do Pana Prezydenta                       
o wyjaśnienie tej sprawy i to będzie trwało przynajmniej miesiąc lipiec, a może też trwać 
krótko. Dlatego ja mam tu taką propozycję, bardzo proszę o przeanalizowanie jako Radni 
żeśmy zobowiązali, upoważnili Pana Przewodniczącego o wystąpienie do Pana Prezydenta              
o wyjaśnienie tej sprawy w imieniu nas wszystkich Radnych, Pan Przewodniczący odpowie 
Radzie Rodziców, dokładnie artykułując, że jest to w imieniu nas wszystkich Radnych, którzy 
otrzymaliśmy pismo od Rady Rodziców w tej sprawie, odpowie po otrzymaniu informacji od 
Pana Prezydenta i będzie to bardzo szybko a będzie to samo. Ja sobie nie wyobrażam,               
żeby każdy z nas w innym tonie odpowiadał, każdy od siebie i każdy według własnego 
uznania, rozeznania czy wiedzy. Dlatego ja taki wniosek stawiam. Zobowiązać, upoważnić 
Pana Przewodniczącego do wystąpienia do Pana Prezydenta o informacje i wyjaśnienie w tej 
sprawie i w naszym imieniu udzielić odpowiedzi Radzie Rodziców przy Szkole Nr 11. to jest 
mój wniosek.” 
 

Pan A. Markowski 
Cyt. „I tą odpowiedź każdemu Radnemu trzeba doręczyć z tego powodu, że każdy 

Radny musi się zgodzić. Bo my mamy dwie możliwości załatwienia albo Zarząd załatwi to         
w taki sposób, że będzie bez zgrzytowy albo my załatwimy to na zasadzie wniosku na 
następnej sesji.” 
 

Pani H. Prokop 
Zwróciła się z pytaniem czy te dzieci zapisane są z obwodu szkoły? Powiedziała,             

że jeżeli tak to jest dylemat drażniący, gdyż nie wiadomo, które dziecko odesłać. Dodała,            
iż byłaby za tym, żeby tą sprawę rozwiązać bez zadrażnień społecznych. 
 

Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 11 od samego początku 

zmierzały w tym kierunku, że o ile i tak rozumiem dokonywał zapisów, no na dzień dzisiejszy 
ja tego nie potwierdzę, bo nie rozmawiałem z nim dzisiaj, że o ile będzie zapisanych dzieci 
minimum 40, 42 osoby wtedy się zgodzimy na utworzenie dwóch oddziałów klas zerowych. 
Dyrektorzy różnie sobie w oparciu o ilość zamieszkałych w obwodzie dzieci np. jak                    
w obwodzie szkoły podstawowej nr 12 też Pani Dyrektor chciała utworzyć 3 oddziały, po 17, 
bo miała zapisane 53 i też się na to nie zgodziliśmy. Więc to nie może być tak, że dla jednej 
szkoły się nie zgodziliśmy a dla drugiej się zgodzimy, bo w obwodzie szkoły podstawowej nr 
12 również należałoby utworzyć 3 oddziały po 17 dzieci. Czyli teraz jest nadwyżka dzieci              
w szkole nr 12 i już te 3, 5 dzieci może przejść do szkoły podstawowej nr 11 i będzie się            
w jakiś sposób ta proporcja wyrównywała. Bo Szanowni Państwo przypomnę, że dzieci 
urodzonych w roczniku klas zerowych jest gdzieś tam 410, 415 które podejmie ewentualnie 
obowiązek nauki. W sieci przedszkoli jest zapisanych 149 dokładnie dzieci i w każdym                
z przedszkoli jest oddział, zostaje ok. 260 dzieci na 8 placówek. Oczywiście są przypadki tego 
typu, jak już mówił Pan Radny K. Zuba, że, ale teraz już mam dokładną informację, że tam 
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jest 10 dzieci. To jest sytuacja normalna. Przy spadającej liczbie urodzeń, niżu 
demograficznego ta sytuacja będzie z roku na rok się nawarstwiać.” 
 

Pan K. Zuba 
Zwrócił się z pytaniem ile dzieci w projekcie organizacji roku szkolnego szkoły nr 11 

było, kiedy Dyrektor składał projekt? 
 

Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta 
Wyjaśnił, iż Dyrektor miał zapisanych 35 dzieci. Dodał, iż w arkuszu organizacyjnym 

miał zatwierdzony 1 oddział zerowy, z taką obietnicą, że aneksem można wprowadzić drugi 
oddział zerowy, jeżeli liczba dzieci zapisanych wzrośnie do 40, 42. 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Przypomniał, iż padł wniosek Pani E. Wiercińskiej. 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, ale to wniosek każdy z nas dostał, jeżeli do mnie jest 

skierowane pismo, to oczywiście może Pan, ja nie jestem przeciw, żeby Pan Przewodniczący 
odpowiadał, ale szacunek dla wyborców wymaga, żeby każdy odpowiedział indywidualnie, 
jeżeli chce. Jeżeli nie chce może odpowiedzieć grupowo przez Pana Przewodniczącego. 
Przecież to nikt nie ma tutaj jakiegoś obowiązku. Skierowane pismo, dowiedziałem                      
się informacji, powiedziałem, że skieruje interpelację do Pana Prezydenta i postaram                    
się polegając na własnych siłach odpowiedzieć.” 
 

Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Proszę Państwa nie będę poddawał pod głosowanie wniosku Pani Ewy 

Wiercińskiej. Powiem tak, ja wystąpię do Pana Prezydenta o wyjaśnienie, ja odpowiem,                
a Państwo możecie we własnym zakresie.” 
 

Pan S. Sałata 
Przypomniał, iż pierwszy złożył propozycję, żeby Prezydent resortowy to wyjaśnił                   

a dalsza dyskusja była już zbędna. 
 

Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Ja mam pytanie to znaczy dziś interpelację mamy jeszcze składać do Pana 

Prezydenta, każdy z nas, 23 interpelacje. No chyba sobie robimy żarty i nie tylko                    
z wyborców, ale i z siebie. Tak, że Panie Radny naprawdę proponuję zastanowić się. 
Naprawdę nie ma sensu.” 
 

Pan G. Walendzik 
Cyt. „Przepraszam możemy porozmawiać w kuluarach. Dostałem pismo osobiste               

i mam prawo odpowiedzieć na osobiste pismo.” 
 

Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Możemy. Dlatego pytam Panie Prezydencie, dziś jeszcze Pan otrzyma                       

23 interpelacje w tej sprawie i no nie wiem, na kiedy możemy liczyć na odpowiedź i znów 
odpowiedź.” 
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Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Pani Radna, każdy otrzymał list. Nie musi to być już w tej chwili złożona 

interpelacja.” 
 

Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Pani Radna zapytała, kiedy odpowiem. Chcę poinformować Państwa Radnych,              

że odpowiem w ustawowym terminie i wszyscy Państwo Radni otrzymacie jednakową treść           
z szacunku do Członków Wysokiej Rady.” 
 

Ad. 12 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż najbliższa sesja RM odbędzie się w miesiącu sierpniu i będzie to 

sesja sprawozdawcza. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                       
o przygotowanie sprawozdania z realizacji uchwał w I półroczu 2006 r. Poprosił, również 
wszystkich Przewodniczących Komisji o przygotowanie sprawozdania z prac Komisji                 
w I półroczu 2006 r. 
 

Pan A. Krukowicz – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia                     
i Sportu 
Poinformował, iż o terminie posiedzenia komisji Radni zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 
 

Pani E. Wiercińska 
Poinformowała, iż o terminie posiedzenia komisji Radni zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

 

Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM zamknął 

obrady. 

Sesja trwała od godz. 9.00 do 12.50 
 
Protokolanci:                                                                     
Joanna Adamus                                                                
Anna Grudniewska 
Katarzyna Margas  
 
 
Sekretarz sesji: 
Alicja Czarnecka 

 
 

Przewodniczący RM: 
Kazimierz Bojara 
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