
PROTKÓŁ Nr VIII/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 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 
Pan K. Bojara – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Cyt. „Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Proszę o powstanie. Sztandar Miasta 

Starachowice wyprowadzić.” 
W tym momencie wprowadzono sztandar. 
 
Obrady otworzył Przewodniczący RM Pan Kazimierz Bojara, witając wszystkich 

obecnych na sali. 
Następnie stwierdził, iż obecnych jest 23 radnych, czyli jest kworum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Ad. 2 
Na Sekretarzy sesji Przewodniczący RM powołał Wiceprzewodniczących RM: Pana 

Radnego S. Sałatę, Pana Radnego I. Gacka oraz Pana Radnego Z. Bernaciaka. 
 
Ad. 3 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Zapytał czy ktoś chciałby złożyć wniosek do porządku obrad. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Złożył wnioski o wprowadzenie do porządku obrad n/w projektów uchwał: 

1) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia porozumienia  
      z Zarządem Powiatu Starachowickiego dotyczącego partycypacji w kosztach remontu  

            chodników przy ul. Szkolnej w Starachowicach w punkcie 12.6 
2) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia porozumienia 

z Zarządem Powiatu Starachowickiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania 
zadań z zakresu budownictwa drogowego na drogach powiatowych na terenie miasta 
Starachowice w punkcie 12.7 
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Chciałem wprowadzić dodatkowy punkt do naszego porządku obrad, a dotyczy 

on wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Norbertem Grossem. Zgodnie                
z pismem, jakie skierował do mnie Prezes Polskiego Radia Regionalna Rozgłośnia                       
w Kielcach Radio Kielce S. A. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje?” 

 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Czy mógłby Pan nas zapoznać bliżej z tą sprawą, 

ponieważ jest to istotne, co to jest za sprawa i do czego mamy się ustosunkować i co 
podejmować w tej chwili.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, że cztery dni jest do upływu 

naszej kencji. Za cztery dni ta uchwała, jeżeli zostanie wprowadzona, będzie 



bezprzedmiotowa, to w ogóle po prostu ona nie ma sensu. Zanim Pan podpisze, myślę,                  
że będzie po upływie kadencji.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie Radny Grzegorzu. Ja rozumiem Pana, Pana obawy, ale pismo jest 

skierowane do Rady Miasta i ja jako Przewodniczący zobowiązany jestem zapoznać Radę 
Miasta a Rada Miasta podejmie decyzję. Padł wniosek, bym przedstawił pismo, na jakiej 
podstawie”. 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta  
Powiedział, że zanim Rada podejmie decyzję, to chciałby jeszcze do porządku obrad 

zgłosić wniosek o wprowadzenie w punkcie 12.8 projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetu miasta Starachowice na 2006 rok. 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Odczytał pismo z Polskiego Radia Regionalna Rozgłośnia w Kielcach S. A. z dnia              

27 września 2006 r. 
W/w pismo w załączeniu. 
Cyt. „Po otrzymaniu tego pisma zwróciłem się do Pana Prezesa z następującym 

pismem.” 
Treść w/w pisma w załączeniu. 
Następnie odczytał kolejne pismo z Polskiego Radia Regionalna Rozgłośnia                       

w Kielcach Radio Kielce S. A. z dnia 12 października 2006 r. 
W/w pismo w załączeniu. 
 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Skoro tak zostało to dokonane, ja stawiam wniosek przeciwny – nie wprowadzać 

pod obrady sesji, ponieważ zostało dokonane bez naszej opinii, a nas powiadamia się po 
fakcie, no więc nie ma to po prostu, mówiąc krótko najmniejszego sensu, stąd mój wniosek 
przeciwny.” 

 
Pan K. Zuba 
Cyt. „Ja chciałbym usłyszeć głos radcy prawnego, czy to, o czym będziemy 

obradować, albo nie, to jest zasadne albo nie, ponieważ ktoś się zwrócił, zdaje nam się 
zdecydowanie sprawę, że to jest dużo za późno, natomiast czy jest sens i okoliczności 
prawne, co na ten temat mówią.” 

 
Pan I. Gacek 
Cyt. „Ja przepraszam, ale chciałbym wyrazić swoją przynajmniej opinię, a później 

radca prawny w sprawie wniosku o dowołanie. Wydaje mi się, że jeżeli nie postawimy tego 
wniosku i nie będziemy rozpatrywali na sesji, dowiemy się w pewnym momencie, że Rada 
Miejska nie skorzystała z prawa wyrażenia opinii, a fakt jest faktem następujący, że umowa 
koalicyjna jest ważniejsza niż kodeks pracy, bo po prostu zmienił się wtedy skład w rządzie, 
odwołano kolegę i w tym momencie już inne przepisy nie decydowały w tym momencie. 
Wyrażając się co do samego faktu odwołania możemy w jakiś sposób zaprotestować tamtym 
zdarzeniom.” 

 
Pani E. Wiercińska 
Cyt. „Chciałam dopowiedzieć jeszcze. W tej chwili nasza opinia tak lub nie, tak jak tu 

kolega radny proponuje właściwie nie ma już tu najmniejszej potrzeby, żeby ją wypowiadać, 
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ponieważ dokonane zostało już wypowiedzenie. Wówczas, kiedy by się zwrócili do nas przed 
dokonaniem tego wypowiedzenia, tak, opinia nasza miałaby wtedy sens i byłaby potrzebna do 
działania, ale w tej chwili to nie. Fakt został dokonany, a więc skoro nas nie proszono                  
o opinię przed dokonaniem to, po co ta opinia w tej chwili, do niczego jest po prostu 
niepotrzebna.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Zamykam dyskusję nad tym punktem. Jest wniosek za, jest wniosek przeciw, 

Wysoka Rada podejmie decyzję, czy wprowadzać, czy nie wprowadzać. Jeżeli wprowadzimy 
będziemy mogli dyskutować w dalszej części. Była propozycja, by Pan Radca Prawny jeszcze 
ustosunkował się do pytania. Jest przygotowany projekt uchwały.” 

 
Pan J. Boral – Radca Prawny UM 
Cyt. „Jestem autorem tego projektu, zaparafowałem go i chciałem zwrócić uwagę na 

zdanie drugie art. 25 ust. 2, w którym się mówi, że Rada Gminy odmówi zgody, czyli Rada 
Gminy ma obowiązek odmówić zgody wówczas, jeżeliby stwierdziła, że rozwiązanie 
stosunku pracy jest związane z wykonywaniem mandatu przez radnego. Tej okoliczności 
żeśmy nie ustalili, a zatem należy domniemywać, że to rozwiązanie miało związek                       
z wykonywaniem mandatu, a zatem Rada ma obowiązek odmówić zgody.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Ja chciałem zwrócić uwagę na to. Przede wszystkim taka 

procedura, o której mówimy ma miejsce w tym momencie, gdy pracodawca ma zamiar 
zwolnić pracownika z pracy, natomiast jeżeli pracodawca nas poinformował, że on zwolnił, 
no to zwolnił i po prostu zwolnił. Wniosek jest moim zdaniem nieprawidłowy, ponieważ 
pracodawca, jeżeli dokonał tego nieprawidłowo powinien unieważnić tamtą decyzję. Zresztą 
ona jest i tak nieważna, powiem szczerze. Druga rzecz, powinien w tej chwili zgłosić 
wniosek, że nosi się z zamiarem zwolnienia pracownika z pracy i tak dalej. To jest jedna 
strona formalna i moim zdaniem wniosek jest nie do przyjęcia z punktu widzenia prawnego, 
natomiast druga rzecz jest, ja przypominam o ustawie samorządowej. Przewodniczący Rady 
Gminy ma obowiązek w ciągu siedmiu dni przesłać uchwałę do Wojewody. Za cztery dni 
kończy się kadencja. Ta uchwała jest już bezprzedmiotowa po prostu. Ja powiedziałem, bez 
sensu w tej chwili dyskutować nad uchwałą, która nie będzie mogła wejść w ogóle w życie.” 

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „Panie Radny. Oto jest właśnie stosowanie prawa w naszym państwie, nad 

którym nie chcę dyskutować. Jest pismo skierowane. Ja zwróciłem się do Państwa Radnych, 
Państwo Radni podejmą decyzję, co dalej.” 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice 
do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Starachowickiego dotyczącego partycypacji 
w kosztach remontu chodników przy ul. Szkolnej w Starachowicach w punkcie 12.6. 

 
Głosowanie: 
  23 głosy „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został podjęty. 
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Kolejno poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice 
do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Starachowickiego w sprawie wspólnej 
realizacji i finansowania zadań z zakresu budownictwa drogowego na drogach powiatowych 
na terenie miasta Starachowice w punkcie 12.7. 

 
Głosowanie: 
  23 głosy „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2006 
rok w punkcie 12.8. 

 
Głosowanie: 
  23 głosy „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty.  
 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Cyt. „I mój wniosek odnośnie wprowadzenia do porządku obrad rozpatrzenia pisma 

Pana Prezesa Knapa odnośnie odwołania Pana Radnego Norberta Grossa. Kto z Państwa 
Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Nie widzę. Kto się wstrzymał?                   
Nie widzę. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że projekt ten nie został wprowadzony do porządku 
obrad przy stanie 23 radnych, czyli jednomyślnie Rada jest za nie wprowadzaniem do 
porządku obrad. Przepraszam – 22. Pan Norbert Gross się wstrzymał jako, że to dotyczy jego. 
W związku z tym porządek realizujemy tak jak już został przegłosowany, czyli z tymi trzema 
projektami uchwał.” 
 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.        
4. Przyjęcie protokołu nr VII/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2006 r.  .                            
5. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 

a) zapytania do wystąpienia. 
 

6. Informacja Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych, złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2005 r. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach dotycząca analizy 
oświadczeń majątkowych za 2005 r. złożonych przez radnych Rady Miejskiej. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach dotycząca analizy 
oświadczeń majątkowych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 26 sierpnia 2006 r. 
złożonych przez radnych Rady Miejskiej. 
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9. „Przygotowanie do sezonu zimowego”. 
a) zapytania do informacji złożonych przez przedstawicieli: 

1) Urzędu Miejskiego, 
2) Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
3) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
4) Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
5) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  
      „Wanacja”. 

 
10. „Informacja dotycząca podsumowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” 

a) wystąpienie przedstawicieli Urzędu Miejskiego 
 

11. Interpelacje radnych. 
12. Projekty uchwał:  

1) w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/5/03 Rady Miejskiej w Starachowicach  
     z dnia 26 maja 2003 r., dotyczącej oddania w dzierżawę w drodze 
     bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości, położonej przy Alei Armii  
     Krajowej                                                                                                                                            
2) w sprawie: oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Zgodnej 2, 
oznaczonej nr działek 1425/1 i 1426 na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej      

3) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Starachowice                                                

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września  
      – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką  
      E5 - POŁUDNIE                                                                                                                                 
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
      ternu C7 – „ŁĄKI” na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Kardynała    
      Wyszyńskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej 
6) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia 

porozumienia z Zarządem Powiatu Starachowickiego dotyczącego partycypacji w 
kosztach remontu chodników przy ul. Szkolnej w Starachowicach  

7) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia 
porozumienia z Zarządem Powiatu Starachowickiego w sprawie wspólnej 
realizacji i finansowania zadań z zakresu budownictwa drogowego na drogach 
powiatowych na terenie miasta Starachowice    

8) w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok                                    
 

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

Ad. 4 
Pan A. Gach – Sekretarz Sesji RM w dn. 9 października 2006 r. 
Poinformował, iż zapoznał się z Protokołem Nr VII/06 z sesji RM w dniu 

9 października 2006 r. Stwierdził, iż nie wniesiono do niego żadnych zastrzeżeń, dlatego prosi 
o jego przyjęcie przez Wysoką Radę. 
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 Głosowanie: 
   23 głosy „za” 
   0 głosów „przeciw” 
   0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący stwierdził, iż Protokół Nr VII/06 został jednomyślnie przyjęty. 
  
 Ad. 5 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami. 
 
 W/w informacja w załączeniu. 
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Otworzył dyskusję. 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Padło takie, no Pan 
oczywiście mówił skrótami, ale byłbym taki ciekawy, przybliżenie nam tego spotkania. Co to 
jest ten ENERGO NECH SERWIS w likwidacji? Co my tam mamy z tym wspólnego? To jest 
raz i druga rzecz, spotkał się Pan ze związkowcami. Ja rozumiem, że to jest chyba nie jeden, 
bo to z ZNP się Pan spotykał. Myślę, że ze wszystkimi się tam należy spotykać. W jakim 
kierunku idą te negocjacje, bo samo stwierdzenie podwyżki, czy zapadły jakieś zobowiązania, 
ustalenia. Cos bliżej na ten temat.” 
 
 Pani H. Prokop 
 Powiedziała, że chciała postawić to samo pytanie, co Pan Radny G. Walendzik 
odnośnie rozmów ze związkami zawodowymi. 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Odpowiem na drugie pytanie, z uwagi na to, że dwoje Państwa Radnych akurat 
tą sprawa są zainteresowani. Otóż Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do mnie 
o spotkanie. Celem tego spotkania, zdaniem związku, powinny być negocjacje, w wyniku 
których związki domagają się, aby pracownicy administracyjni zatrudnieni w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i przedszkolach otrzymali większe podwyżki. To chyba 
inicjatywa ZNP. Podczas pierwszego spotkania omówiliśmy, że tak powiem, temat, jakby to 
mogło wyglądać. Przedstawiłem możliwości gminy, przedstawiłem rokowania co do 
subwencji oświatowej na rok 2007, bo takiej wiedzy jeszcze wtedy nie posiadaliśmy. Doszło 
do drugiego spotkania, podczas którego przedstawiliśmy wyliczenia, jakie byłyby to skutki w 
momencie gdyby dokonać ruchu większego niż będzie przewidywać ustawa budżetowa tj. 
wzrostu wynagrodzeń, o 1,9 bo takie są prognozy w całej sferze administracji publicznej i 
samorządowej. Dokonaliśmy tam określonych analiz co by było gdyby wzrosło to więcej niż 
1,9 o jeden, dwa, trzy procent. Taką wiedzę przedstawiłem związkowcom, natomiast mam 
świadomość, że taki dokument musimy podpisać ze wszystkimi związkami zawodowymi. 
Założony jest termin bodajże tam 15 listopada. Zaprosimy na to spotkanie już przejmując 
inicjatywę w tych negocjacjach całą reprezentację nauczycieli, pracowników oświaty z terenu 
naszego miasta, więc drugi związek, komisję międzyzakładową NSZZ „Solidarność”                      
i będziemy tam na ten temat dyskutować. Te spotkania były niejako na żądanie ZNP, stąd nie 
uznałem za celowe, żeby dopraszać drugi związek. Trudno mi jest się wypowiadać jaka jest 
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taktyka negocjacyjna związków zawodowych, natomiast nie chciałbym też publicznie mówić 
o krokach, jakie w tym zakresie zamierzam uczynić. No byłoby to zdradzenie pewnych 
tajemnic negocjacji. Nie byłoby to chyba celowe. Zapewniam tylko, że staram się 
prezentować tam bardzo, bardzo wyważone stanowisko, konsekwencją którego wykonać 
zadanie, jakie w jakiś sposób ciąży na mnie jako Prezydencie to jest dbałość o finanse                       
i racjonalnie ich wydawanie, samorządu miasta Starachowice. 
 Natomiast co do Spółki ENERGO NECH SERWIS jest prowadzona tam upadłość, 
likwidacja tej spółki. To jest spółka, która kiedyś wykonywała jakieś tam usługi na terenie 
huty dla odlewni żeliwa. Ta spółka upadła. Prowadzona jest upadłość od bodajże trzech, czy 
czterech lat. Powstał problem zbycia ostatniego ze składników majątkowych. Tam chodziło 
o dwa obiekty i doszło do spotkania rady wierzycieli zwołanej przez sędziego komisarza, 
który nadzoruje tą likwidację, a związane było to z koniecznością podjęcia dwóch uchwał 
przez radę wierzycieli dotyczących zgody na sprzedaż, jak się potem okazało, to w jednym 
przypadku sprzedaż majątku likwidowanego poniżej wyceny jego wartości. Aby ta czynność 
syndyka była skuteczna potrzebna była tam stosowna uchwała zgromadzenia wierzycieli. My 
jako miasto, myślę, że jesteśmy zainteresowani, żeby ten problem został w ogóle 
rozstrzygnięty w ten sposób. Są nowi nabywcy na te dwa obiekty, więc duża szansa,                       
że pojawią się nowe podmioty, które będą płacić podatek. To może umożliwić również 
zatrudnianie tam nowych osób. Jedną część chce kupić spółka Odlewnie Żeliwa a drugą część 
spółka, która prowadzi działalność w zakresie rozwoju huty. Tam szefem tej spółki jest               
Pan dr Nowak. Akurat nazwę w tym momencie gdzieś nie zanotowałem, tak że nie powiem 
precyzyjnie. Spółka, która zajmuje się rozwojem. To jest Instytut Wdrożeń i Technologii 
chyba. Nasz udział był tam w sensie podjęcia tej uchwały. Uchwały zostały podjęte, więc 
syndyk został upoważniony do podjęcia już czynności zmierzających do zakończenia 
likwidacji. Sprzedając te dwa składniki majątku zostanie sprawa ostatecznie uregulowana, a 
tam jeszcze była prowadzona dyskusja co do możliwości zbycia, to jakby osobom spoza tego 
kręgu, to jest nie na rzecz huty. Z uwagi na to, że te obiekty znajdują się wewnątrz huty z 
jakby trochę ograniczonym dostępem, drogi, cały teren wokół jest własnością huty, no więc tu 
nabywca niejako jest ograniczony. Ponadto prowadzone tam były próby zbycia tego poprzez 
ofertę publiczną. No nie było żadnych oferentów gotowych do zawarcia tej transakcji” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. No jest pewien problem. Powiem 15 
listopada to jest ten czas, kiedy już powinien być, o ile dobrze pamiętam, złożony projekt 
budżetu do RIO. Tak że to już jest do projektu, który Pan przygotuje, żadne zmiany nie 
zostaną wprowadzone. W związku z tym, proszę nam powiedzieć, jakie jest w tej chwili, 
w założeniach nowego projektu, planowane podwyżki dla nauczycieli, administracji w 
szkołach i przedszkolach.” 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Myślę, że złą praktyką byłoby prowadzenie negocjacji publicznie. Nie wiem. Ja 
rozumiem pewien podtekst pytania Pana Radnego. Jest założony odpowiedni wzrost 
podwyżki dla nauczycieli i pracowników administracji, natomiast nie wiadomo jaka będzie 
kwota, z uwagi, że podlega to negocjacjom.” 
 
 Ad.6 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Przedstawił „Informację Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie analizy 
oświadczeń majątkowych, złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2005 r.” 
 W/w informacja w załączeniu. 
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 Ad.7 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Przedstawił „Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach 
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2005 r. złożonych przez radnych Rady 
Miejskiej.” 
 W/w informacja w załączeniu. 

  
 Ad.8 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 

 Przedstawił „Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach 
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 26 sierpnia 
2006 r. złożonych przez radnych Rady Miejskiej.” 
 W/w informacja w załączeniu. 
 
 Ad.9 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Poinformował, iż odnośnie tematu sesji „Przygotowanie do sezonu zimowego” radni 
na piśmie dostali stosowne materiały. Cyt. „I tu bym proponował ewentualnie pytania, bądź 
wyjaśnienia do firm, które przedłożyły nam informację. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać 
pytanie? Nie widzę. Stwierdzam, że materiały były bardzo szczegółowo przedstawione. Radni 
zdążyli się zapoznać.” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No jednak wypadałoby, bo jest to sesja 
otwarta. Każdy ma prawo przyjść tutaj posłuchać, no powiedzieć coś chociażby. My jako 
radni już odchodzimy, no żeby ludzie wiedzieli jak będzie wyglądała ta zima, jak żeśmy 
przygotowali. Nie wiem kto to ma zrobić, czy Naczelnik Wydziału Gospodarki czy Prezydent 
resortowy odpowiedzialny za to, czy kto. No powiedzieć, no czy jesteśmy przygotowani czy 
nie jesteśmy.” 
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Panie Radny. Ja rozumiem Pana intencje, ale przecież wyraźnie pytałem się, czy 
ktoś z Państwa chciałby w tym temacie zadać pytanie. Są przedstawiciele tych instytucji, tych 
firm, którzy będą mogli odpowiedzieć.” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący. Ja posiadając mandat radnego w imieniu mieszkańców 
proszę o krótkie przedstawienie stanu naszego przygotowania do zimy.” 
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Panie Radny Grzegorzu. Ja rozumiem Pana i w jakim okresie jesteśmy. Nie będę 
dyskutował na ten temat, ale każdy z Państwa otrzymał materiał na piśmie.” 
 
 Pan A. Krukowicz 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja kiedyś 
składałem wniosek w podobnej sytuacji. Dotyczyło to zarówno zimy jak i lata o 
skoordynowanie działań związanych z odśnieżaniem. Wiemy ile jest ulic. Mówiłem o ulicach 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich. Tyle jest tego, że każdą ulicę 
praktycznie sprząta kto inny. W związku z tym należałoby zastosować jakieś działania, 
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któreby były w jednym ręku i żeby ta koordynacja wyglądała tak, że całe miasto będzie 
odśnieżone, posypane, żeby ludzie nie narzekali. Na ten temat prosiłbym o krótką 
odpowiedź.” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam ogólne pytanie dotyczące, czy 
udało nam się w końcu skoordynować, dogadać ze wszystkimi zarządcami dróg, czy będzie 
tak, że będzie jechała piaskarka lub pług, po jednych ulicach będzie podnosił pług, 
przejeżdżał i dalej pracował, czy będzie tak, że będą te ciągi równo odśnieżane. Czy będzie 
wywożony śnieg, jeżeli będą duże opady śniegu? Czy jesteśmy do tego przygotowani? 
Dziękuję.” 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Tak. Choć tą sprawę prowadził mój zastępca, Pan Jarosz, którego chwilowo nie 
ma, on uzupełni jak wróci. Prowadzone były rozmowy między innymi z zarządcą dróg, jakim 
jest Powiat Starachowicki. Z uwagi na to, że w tym momencie my realizujemy rozstrzygnięty 
wcześniej przetarg, bardzo trudno dopisać ich do tego przedsięwzięcia. To wszystko musi być 
zgodne z prawem zamówień publicznych, ale są prowadzone takie ustalenia i negocjacje, 
żeby kolejny przetarg dotyczący zimowego utrzymania był rozstrzygnięty przy dużej 
współpracy. Wyobrażamy to sobie w taki sposób, że byłby wybrany jeden wykonawca, 
natomiast każdy z zarządców dróg płaciłby za swoją część. Takie ustalenia tutaj wstępnie 
były prowadzone z Dyrektorem Śmigasem w tym zakresie. Rozumiem, miał stosowne 
upoważnienia Zarządu Powiatu i takie działania będziemy w tym zakresie podejmować. Tak 
że prawdopodobnie od nowego okresu, który rozstrzygniemy w drodze przepisów ustawy              
o zamówieniach publicznych to będzie uregulowane. Natomiast pytanie Pana Radnego, czy 
jesteśmy przygotowani do wywozu śniegu. Mogę powiedzieć, że w pewnej części tak. Można 
by udzielić bardzo prostej odpowiedzi tak, przy założeniu, że ten śnieg będzie na poziomie 
średnich opadów, natomiast w momencie, gdy pojawi się tego śniegu więcej niż przewiduje, 
będzie to na pewno spora trudność, bowiem środki, które rokrocznie projektujemy na zimowe 
utrzymanie w przypadku większych opadów są niewystarczające, ale to będziemy myśleć, 
jeśli się tak stanie, czy nasi następcy, podjąć stosowne decyzje dotyczące zwiększenia tej 
pozycji w budżecie. To wszystko jest kwestia dotycząca wysokości środków. W pierwotnym 
budżecie będziemy zakładać wyższy poziom niż w poprzednich latach.” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący. Ja chciałem tylko przypomnieć, że rozmowy coś się nie 
bardzo toczą. Ja pamiętam na Komisji Gospodarczej dwa czy trzy lata temu już 
rozmawialiśmy, żeby zostało zawarte porozumienie, żebyśmy przejęli wg udziału subwencji 
drogowej, którą ma powiat, wszystkie drogi powiatowe w mieście z tą grupą. Druga rzecz, no 
z tym śniegiem to jest nie tylko tak, że trzeba mieć środki. Na ostatniej komisji mówiliśmy 
dokładnie, ja zadałem pytanie. No niestety na to nie ma odpowiedzi, dlatego pytam się dzisiaj 
jeszcze raz publicznie, czy mamy zlokalizowane miejsce, gdzie ten śnieg będziemy wywozić, 
bo to nie tylko środki. Musimy mieć miejsce, gdzie ten śnieg będziemy wywozić i musimy 
być do tego przygotowani. To nie może być tak, że wtedy będziemy na łapu capu szukać.” 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Szanowni Państwo. Z porozumieniami i wydawaniem pieniędzy jest tak, że dwie 
strony muszą być gotowe do zawarcia porozumienia. Być może pomysł Pana Radnego, na 
pewno jest dobry, zresztą jest to pomysł nie wymyślony tu w Starachowicach. Przedstawiciele 
naszej korporacji samorządowej tj. Związku Miasta Polskich od wielu lat zabiegają, żeby tą 
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sprawę uregulować prawnie. Ciągle kolejne ekipy rządzące jakby ten temat odpuszczają na 
drugi plan, zajmują się oczywiście innymi sprawami. Ta nie jest uregulowana. I teraz my też 
taką propozycję przedstawiliśmy, że rozstrzygając ten ostatni przetarg, że z naszej strony jest 
gotowość, aby powiat albo przekazał nam te środki proporcjonalnie do odcinków dróg albo 
zgodził się, że będzie płacił za swoje kilometry wg taksy, jaką my wynegocjujemy w 
przetargu. Nie było z ich strony woli do takiej współpracy. Prawdopodobnie tu nikt się nie 
chce pozbyć dysponowania środkami. Teraz jest szansa na zawieranie stosownych 
porozumień. Jedno z tych porozumień dotyczyć będzie kolejnego wspólnego przedsięwzięcia. 
Dzisiaj Państwo będą o tym decydować. Druga, będą dotyczyć ewentualnych budowy i 
remontów, modernizacji dróg i jest deklaracja, na razie wymiana odpowiednich dokumentów, 
które regulować by tą materię miały w przyszłości dotyczące wspólnego działania w zakresie 
sprzątania i zimowego utrzymania. Mam nadzieję, że uda się to po już nowych 
rozstrzygnięciach doprowadzić do finału, że nie będzie zmiany stanowiska żadnej ze stron. 
Myślę, że tą sprawą zajmujemy się. Dziś ja takiego miejsca nie wskażę, ale takie polecenie 
otrzymali pracownicy Wydziału KLD, żeby zostało do tego czasu przygotowane. Mamy 
jeszcze trochę czasu.” 
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Poprosił o zapis do Protokołu, że wszyscy radni otrzymali materiały od instytucji, 
które zajmują się utrzymaniem zimowym i zabezpieczeniem w ciepło w okresie zimowym. 
Następnie podziękował zaproszonym firmom za przygotowane materiały. Cyt. „Powiem na 
zakończenie, bardzo dobrze nam się współpracowało z tymi podmiotami. Dziękuję z racji tej, 
że dzisiaj jest ostatnia sesja. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich radnych i złożę 
serdeczne podziękowania prezesom i załogom tych firm.” 
 
 Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych 
 Przedstawił „Informację dotyczącą podsumowania letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży” 
 W/w informacja w załączeniu. 
 
 Pani A. Czarnecka – Przewodnicząca Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
„Niepełnosprawni Plus” w Kielcach 
 Zapoznała zebranych z „Informacją o wypoczynku organizowanym dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów ‘ Lato 2006 r.”. 
 W/w informacja w załączeniu. 
 
  W dyskusji udział wzięli: 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Być może dobrze się składa, że Pani 
Radna przedłożyła nam przed moim pytaniem tą propozycję, bo tym bardziej to mnie 
utwierdza w zasadności mojego pytania. To podsumowanie trochę brzmi, no tak bym 
powiedział, znając różnego rodzaju wyznaczniki, analizy, widziałem tutaj po twarzach 
niektórych nawet osób, że się uśmiechały, że wyznacznikiem wykorzystania tych pieniędzy 
były uśmiechnięte miny dzieci wskazujące, że pieniądze trafiły tam, gdzie potrzeba. Brakuje 
tylko jeszcze zdjęć, powiedziałbym w załączeniu, żeby to było jako dowody. Natomiast 
myślę, że analiza powinna przebiegać inaczej, chociażby ze stwierdzenia, z którego wynika, 
że wszystkie dzieci najbiedniejsze i potrzebujące skorzystały, okazuje się, że chyba jest nie 
tak, bo tutaj osoby niepełnosprawne, ja nie myślę, że to są najbardziej uposażone i z tego co 
przedstawiła Pani Radna tam nikt nie korzystał z pomocy miejskiej. To jest jedna rzecz.  
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 Druga rzecz, ja bym jednak prosił, żebyśmy otrzymali tego typu analizę, nie wiem, w 
oparciu o Państwa kontakt z MOPS, bo chyba nie jest tak idealnie, żeśmy zabezpieczyli 
wszystkim odpoczynek w mieście. Trzeba było powiedzieć, jest tyle i tyle osób z rodzin 
biednych, nie posiadających odpowiedniego statusu materialnego, udało nam się objąć tą 
formą opieki taki i taki procent. Nie wierzę, że 100%. Nie wierzę dlatego, że nie mam 
podstaw do tego, a oprócz tego znam sytuację, jak wygląda, bo nawet Panie Prezydencie 
mówienie, że z półkolonii, które są w Starachowicach, korzystało 60 osób, to moim zdaniem 
jest zdecydowanie za mało. Powinno być 300, 400 dzieci. Dziękuję.” 
 
 Pan K. Zuba 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem nie tyle zadać pytanie, co 
zwrócić uwagę na jedną rzecz, która od dwóch lat jest w mieście praktykowana, mianowicie 
dofinansowanie letniej formy wypoczynku prowadzonych przez stowarzyszenia różnego 
rodzaju pozarządowe i kluby sportowe. Otóż dzięki tym pieniądzom z miasta, tych pieniędzy 
nie było wiele, natomiast z doświadczenia tegorocznego, ubiegłorocznego mogę powiedzieć, 
że pojechało przynajmniej z jedna trzecia dzieci w klubach sportowych więcej. To są dzieci 
również biedne.” 
 Podkreślił, że nie łatwo byłoby zorganizować letni wypoczynek bez dotacji z gminy. 
Dodał, że zdecydowanie łatwiej jest, cyt. „znaleźć do złotówki z miasta dwa złote z zewnątrz, 
niż nie mieć tej złotówki z miasta.” Stwierdził, iż taką formę należałoby kontynuować. 
 
 Pani A. Czarnecka 
 Wyjaśniła, że organizacja, która zajmuje się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi 
nie składała wniosku o dofinansowanie akcji letniej. Poinformowała, że organizacja ta 
otrzymuje dofinansowanie z gminy na prowadzenie placówki. Stwierdziła, że akcja letnia jest 
zupełnie czymś innym. Powiedziała, że być może z dofinansowania korzystały jakieś dzieci, 
ale ona wypowiada się o Stowarzyszeniu i organizowanych przez nie prawie od 20 lat 
formach wypoczynku. 
 
 Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych 

W odpowiedzi dla Pana Radnego G. Walendzika poinformował, że cyt. „jeżeli chodzi 
o te dowody w postaci zdjęć to też jesteśmy w posiadaniu takich zdjęć. To jest pierwsza 
rzecz.”  
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Szkoda, że Pan nie przyniósł ich.” 
 
 Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych 
 Cyt. „No chyba ze względu na obszerność opracowania nie załączyliśmy. Natomiast  
jeżeli chodzi o Pana sugestię, że nie do wszystkich trafiliśmy, na pewno nie. Na to też 
zwróciłem uwagę wcześniej, z tym, że praktyka ostatnich lat jest taka, że osoby, które 
wyjeżdżają na te formy wypoczynku nie powtarzają się. Staramy się, co roku trafiać do 
następnych odbiorców i żeby jak największą ilość tych osób objąć. Wiadomo, że w jednym 
roku tego problemu nie załatwimy. Natomiast co roku sukcesywnie, w miarę potrzeb, ile 
możemy tyle robimy.” 
 
 Pan T. Klepacz – Zastępca Prezydenta Miasta 
 Przypomniał, że środki, które przeznaczamy na organizację letniego wypoczynku  
pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Powiedział, że organizacja letniego wypoczynku jest jednym z wielu tematów, realizowanych  
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z tego funduszu. Przypomniał, że letni wypoczynek w formie kolonii i półkolonii gmina 
zapoczątkowała w 2002 roku i sukcesywnie z roku na rok stara się zwiększać ilość środków, 
aby tym samym zwiększać ilość uczestników. Dodał, że możliwe jest to również i dlatego,           
że pomimo upływu czasu z roku na rok oferty cenowe kolonii w rozstrzygnięciach 
konkursowych są coraz tańsze. 
 W odniesieniu do uwagi Pana G. Walendzika, że z półkolonii w roku bieżącym 
skorzystało tylko 60 osób, powiedział, aby zwrócić uwagę i sięgnąć do materiałów na sesję             
z ubiegłego roku, gdzie jednym z postulatów Radnych było zmniejszenie ilości 
korzystających z półkolonii z uwagi na spadek zainteresowania. 
 Powiedział, że starał się tłumaczyć, że jest to wynikiem kiepskiej ubiegłorocznej 
pogody. Stwierdził, że zupełnie inaczej zachowują się dzieci zawiezione do Kołobrzegu i tam 
nawet zła pogoda powoduje niezadowolenie, ale nie powoduje rezygnacji, natomiast na 
miejscu, gdy podjeżdża autobus i pada deszcz to wówczas rodzic w ogóle nie wyprowadza 
tego dziecka nawet na przystanek, żeby go można było zawieść na półkolonie. 
 Poinformował, że konkurs na zorganizowanie letniego wypoczynku został ogłoszony  
i skierowany do wszystkich potencjalnych organizatorów. Cyt. „My nie zwracaliśmy uwagi, 
powiedzmy sobie, że tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, czy tylko i wyłącznie dla 
osób sprawnych. Nie pokusiliśmy się o tego typu analizę ile spośród dzieci, prawda,                       
z pewnymi, że tak powiem dysfunkcjami brało udział w koloniach na normalnych zasadach 
skierowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy                       
z podpowiedzi pedagogów szkolnych. Z tego, co pamiętam to tylko spośród drużyn 
harcerskich chyba drużyna „Nieprzetartego Szlaku”, „Baby Jagi” organizując kolonię w Łebie 
dostała jakieś tam drobne wsparcie.” 
 Dodał, iż sądzi, że środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na przyszły rok również pozwolą przewidzieć nieco większą 
kwotę na organizację letniego wypoczynku, gdyż oczekiwania pod kątem większych środków 
finansowych są we wszystkich kierunkach proponowanych w zakresie realizacji GPPiRPA. 
 
 Pan A. Markowski 
 Zwrócił uwagę, iż w tym roku lato było piękne i dopisywała pogoda. Powiedział,              
że z kontaktu z mieszkańcami wiadomo mu, iż dobrze byłoby, aby basen odkryty był czynny 
do godz. 21:00, a był on zamykany o 18:00. Stwierdził, że byłby z tego dochód oraz większe 
zadowolenie mieszkańców. Porosił, aby wziąć to pod uwagę w przyszłym roku, kiedy dopisze 
sprzyjająca pogoda. 
 
 Pani E. Wiercińska 
 W imieniu PTTK – Oddział Międzyszkolny podziękowała Panu Prezydentowi Miasta                    
i służbom miejskim za przekazanie rowerów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poinformowała, 
że rowery te były wykorzystane przez dzieci i młodzież szkolną w czasie wakacji na 
organizowane wyjazdy, wycieczki turystyczne. 
 
 Ad. 11 
 
 Interpelacje na piśmie złożyli: 
 Pani A. Czarnecka 
 Pan A. Krukowicz 
 Pan S. Sałata 

 
W/w interpelacje w załączeniu. 
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Wnioski na piśmie złożył Pan A. Markowski. 
 
W/w wnioski w załączeniu. 
 
Pan J. Perchel – Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
W imieniu mieszkańców ul. Tulipanowej zgłosił interpelację, aby Wydział Inwestycji 

Miejskich uzupełnił oznakowanie tej ulicy. Powiedział, iż brak jest tam określenia tonażu. 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ponieważ jest to ostatnia sesja, miałbym 
prośbę do Pana Prezydenta, tutaj nie chodzi o szczegółowe ustosunkowanie się tylko, jakby 
podejście do problemu, ponieważ on jest niepokojący, przynajmniej dla mnie, jako 
mieszkańca Starachowic i osoby, która zajmuję się tutaj sprawami gminnymi i leży jej to na 
sercu. Ja o tym mówiłem. Jest to uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia   
11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2015. Sejmik przyjął ten 
wieloletni program, gdzie w uzasadnieniu stwierdza się, że od 2004 roku trwają prace 
przygotowawcze do kolejnego okresu programowania na lata 2007 – 2013. Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego przygotował projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na ten okres jako narzędzie prowadzenia polityki rozwoju 
regionu w latach 2007 – 2013. Priorytety programu będą współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 I tu jest…..Nie będę dalej czytał tego uzasadnienia, bo to wszyscy wiemy. Natomiast 
tu jest wykaz wszystkich inwestycji, zadań inwestycyjnych na ten okres 2007 – 2013                       
i powiem Państwu, że przyjąłem to z lekkim zaniepokojeniem. Oczywiście to nie jest 
pretensja bezpośrednia do władz miasta, natomiast no wiadomo, że jednym z partnerów są 
władze miasta, które powinny współpracować, czy przynajmniej z Radnymi Sejmiku, czy                 
z Zarządem Marszałkowskim Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Tutaj na pozycji, na 
łączną kwotę 1.800.000 zł przewidzianą na ten okres dofinansowania, jest jedna pozycja, 
która można powiedzieć pośrednio dotyczy Starachowic. Jest to pozycja 18 – droga 
wojewódzka Nr 744 Starachowice – Mirzec, granica województwa świętokrzyskiego. Jest to 
35 mln zł. I to jest, być może, nie przeglądałem tego dokładnie, ale to jest, tak bym 
powiedział mało, co tu się znajduje. Oprócz tego jeszcze powiem, co mnie lekko 
zbulwersowało jak popatrzyłem. Zadanie inwestycyjne typu fundusz pożyczkowo – 
poręczeniowy. Jednostką wykonującą to zadanie ma być ŚFIT w Kielcach, który na to 
zadanie otrzyma 95 mln zł, który nie prowadzi żadnej działalności tego typu, jeszcze. 
Przynajmniej myślę, że ma małe szanse na prowadzenie. W związku z tym wyrażam, no 
jakby swoje zaniepokojenie. Być może nie jest to zarzut, ale zaniepokojenie tym, co musimy 
zrobić, żeby Starachowice w tej sytuacji, jak to wygląda, bo ja nie chcę czytać tych 
wszystkich zadań. Tam jest mnóstwo z Kielc, mnóstwo z różnych okolic no, ale świadczy 
o tym, że w tym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zostaliśmy w jakiś sposób pominięci, 
być może niedocenieni.” 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Z uwagi na ważność sprawy, ja myślę, że tu. Mam prośbę do Pana 
Przewodniczącego żebyśmy chwilę się jednak przy tej interpelacji Pana G. Walendzika 
zatrzymali i udzielili pewnych wyjaśnień, żeby nie powstała taka historia, że to jest ostatnia 
sesja, bo odpowiedzi na interpelacje są podczas już końcowego punktu. Nie są obecne media. 
Nie chciałbym, żeby to pozostało bez udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. My też byliśmy 
po przeczytaniu tych materiałów zaniepokojeni, bowiem składaliśmy wiele projektów, które 
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dotyczą inwestycji wprost w Starachowicach, chociażby projektów drogowych, projektów 
dotyczących budowy basenu czy też innych przedsięwzięć na terenie miasta i te materiały 
zostały każdorazowo, po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego przesyłane.                 
I nasze zdziwienie też budził fakt po analizie tych materiałów, które zostały przyjęte przez 
sesję Sejmiku, że tych naszych zadań tam nie ujęto. Było dwa spotkania. W jednym z tych 
spotkań uczestniczył tu mój zastępca Pan Sz. Jarosz i ja Panie Przewodniczący, bardzo bym 
prosił, żeby w tym momencie mógł niejako udzielić odpowiedzi, bowiem prowadził rozmowy 
tam z Panem Marszałkiem Kwietniem, z Panem Dyrektorem Strzelcem. W ogóle na tej 
konferencji była wymieniona jakby technologia podejścia i wpisania określonych projektów              
i postępowania co do dalszych zgłoszonych, między innymi tak jak te przez Starachowice.” 
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Zaproponował, aby najpierw Radni wysłuchali informacji. 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Powiedział, że akurat zamknęlibyśmy temat. 
 
 Pan Sz. Jarosz – Zastępca Prezydenta Miasta 
 Poinformował, iż uczestniczył w konferencji, którą prowadził Pan Marszałek 
Wołodźko. Powiedział, że w konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele większości 
samorządów z województwa świętokrzyskiego. Dodał, iż zadał tam pytanie, dlaczego                     
w ówczesnym projekcie nie ma żadnych projektów ze Starachowic, pomimo iż były one 
zgłaszane i znajdowały one wcześniej uznanie. Wyjaśnił, iż zarówno Pan Marszałek jak                    
i Dyrektor Strzelecki powiedzieli mu, że w tym roku technologia układania programu 
operacyjnego była troszeczkę inna. Powiedział, iż wzięto pod uwagę jedynie te projekty, które 
znajdowały się w głównej mierze na szczeblu wojewódzkim, a więc Kielce i szereg 
inwestycji na drogach wojewódzkich. Dodał, iż nie uwzględniono szeregu wniosków 
składanych przez samorządy: Starachowic, Ostrowca, Skarżyska. Nadmienił, iż padła 
odpowiedź, że nabór wniosków składanych przez gminy, samorządy będzie się odbywał na 
dotychczasowych zasadach tj., będzie priorytet, wówczas będzie składany wniosek. Dodał,  
że nasze wnioski nie zostały pominięte. Uznał, iż szereg złożonych przez nas projektów 
znajdzie uznanie jak np. basen. Nadmienił, iż cyt. „dość wysoko są nasze wnioski w ścianie 
wschodniej, jeżeli chodzi o uzbrojenie terenów. Myślę, że i te wnioski jeżeli tam by się nie 
znalazły to tutaj mają duże szanse, ponieważ w tym priorytecie niewiele jest w ogóle 
wniosków.” Stwierdził, iż wszelkie obawy są na razie przedwczesne. 
 
 Pan G. Walendzik 
 Powiedział, iż w projekcie nie widzi szpitala. 
 
 Pan Sz. Jarosz – Zastępca Prezydenta Miasta 
 Poinformował, iż formalnie nie został jeszcze ogłoszony nabór na projekty. Sądzi,              
iż najwcześniej będzie on jesienią przyszłego roku. Dodał, że do tego czasu będziemy mieć 
nie tylko te, które już są złożone, ale i kolejne wnioski. 
 
 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 

Poinformował, iż w zakresie samego drogownictwa została złożona propozycja 
przedsięwzięć na kwotę ponad 400 mln zł. Dodał, że złożono również przedsięwzięcie do 
„Ściany Wschodniej” polegającej na uzbrojeniu terenu Bugaj. Nadmienił, iż jest to powiązane 
z budową mieszkań dla osób, które w chwili obecnej zamieszkują na terenach 
przemysłowych. Stwierdził, że to przedsięwzięcie zostało nawet dość dobrze ocenione                     
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i wskazane jako dobry przykład działania w zakresie szukania środków nie tylko                       
w regionalnych programach operacyjnych, ale szukanie takich tematów, które mają szanse na 
dofinansowanie z pieniędzy z poza województwa, czego przykładem jest „Ściana 
wschodnia”. 

Cyt. „Złożyliśmy również wspólny wniosek o uzyskanie odpowiedzi pisemnej                    
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że nie ma szans na dotacje, tu przedsięwzięcie, 
ubieganie się o pomoc tylko przez miasto w zakresie MZK. Napisaliśmy taki wspólny projekt 
i złożyliśmy z Ostrowcem, Skarżyskiem i Starachowicami, zakładając, że jest to 
przedsięwzięcie, no trochę regionalne. No na razie nie mamy negatywnej odpowiedzi. Wiem, 
że ten projekt jest tam analizowany, czy może zostać. Już jest ostatnia informacja, że mimo 
wszystko to padła, bo to nie ten zakres, to musi być jednak powiązanie pomiędzy, no miasta 
metropolitarne, niestety nie uda nam się tego w ten sposób przejść. Zostanie nam tylko 
Regionalny Program Operacyjny, gdzie będziemy mogli ubiegać się w jednym z priorytetów 
o wsparcie chociażby naszego MZK, jak takie kierunki zostaną przez następną Radę przyjęte. 
Także tu w jakiś sposób jest niedobrze, bo jest jakby koniec jednej kadencji samorządu. 
Musimy przekazując naszym następcom przekazać jakby, na jakim etapie wszystkie te prace 
są wykonane. Dla nas myślę niedobra informacja jako samorządu, to fakt, że tak właściwie 
nie uzgodniono, a taka dyskusja była prowadzona podczas jednego z posiedzeń Związku 
Miast Polskich, gdzie Europoseł, nazwisko Olbrych kiedyś jeden z marszałków, dość taki 
zaangażowany w sprawę środków pomocowych Unii Europejskiej przedstawiał jakby pewne 
zapóźnienia na linii, negocjacje władz krajowych naszego kraju z Komisją Europejską, co do 
ścieżek wykorzystania tych pieniędzy no i według jego informacji, wiedzy, no przeanalizował 
to w taki sposób, że jesteśmy tu dość mocno spóźnieni jako kraj i przez to jako samorządy 
możemy na tym ucierpieć, no tam jego prognozy są takie, że do czerwca złożymy kompletne 
dokumenty jak chcemy wykorzystywać środki. Potem jakiś czas jest potrzebny żeby Komisja 
Europejska się w tej kwestii wypowiedziała no i szansa na zawarcie ewentualnie na szczeblu 
rządowym ustaleń jest na jesień 2007, tak że to jest niedobra wiadomość, bo znaczyłoby,                 
że w 2007 roku, o ile nie pojawi się tu szansa jakby jakiegoś przefinansowania czy 
wykorzystania środków wcześniej, no byłby to rok zły, bo nie były dostępne środki 
finansowe. Dla nas źle, bo my dysponując chociażby dokumentację na basen, którą będziemy 
mieli w tym miesiącu, no więc jest otwarta droga, żeby w tym priorytecie można się było 
ubiegać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby którekolwiek władze samorządowe województwa 
takiego przedsięwzięcia nie uwzględniły. W mieście prawie 60-cio tysięcznym budowa 
basenu, w momencie, gdy próbuje się dawać pieniądze na basen w mniejszych 
miejscowościach województwa, także tu raczej logika i rozsądek każdorazowo każdej władzy 
wybranej przez mieszkańców województwa chyba powinno być po naszej stronie. Także,             
ale jeszcze dodatkowo myślę, że w czasie przerwy wymienimy, bo ja dysponuję materiałem, 
gdzie jest szpital starachowicki, rozbudowa szpitala ujęta. Mam informację tu od                      
Pana Starosty Mroza, że niejako jest działanie dwutorowe. W jednej części jest to ubieganie 
się z tego regionalnego programu, z drugiej części jest ubieganie się o środki wprost                       
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nawet tam powstał spór między Panem Posłem 
Lipcem a Panem Starostą Mrozem o ojcostwo tego przedsięwzięcia mówiąc w cudzysłowie, 
ale to ja się w tej kwestii nie wypowiadam. Ja dysponuję materiałem, że szpital starachowicki 
jest wpisany jako przedsięwzięcie regionalne, wojewódzkie, także dziękuję za zwrócenie tutaj 
uwagi. Cały czas tą sprawą tutaj spróbujemy się zajmować. Śledzimy jak to będzie, no 
będziemy informować opinię publiczną na bieżąco co do sukcesów no i ewentualnych 
niedociągnięć.” 
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Pan M. Adamus 
 Poinformował, iż 15 października 2006 r. spłonęła drewniana szopa znajdująca się od 
południowej strony bloku przy ul. Zakładowa 1. Zwrócił uwagę, iż żadne służby gminne nie 
zajęły się usunięciem tego pogorzeliska. 
 
 Pan K. Różycki 
 W imieniu użytkowników dróg poprosił o uzupełnienie brakujących znaków przy               
ul. Alei Armii Krajowej przy dwóch wysepkach. 
 
 Pani E. Wiercińska 
 Powiedziała, iż liczyła na to, że na sesji RM będzie jakiś reprezentant Powiatu. 

W imieniu Klubu Amazonek w Starachowicach, zwróciła się z prośbą, aby przy 
zakupie sprzętu rehabilitacyjnego w zakładzie rehabilitacji przy ul. Radomskiej uwzględnić 
zakup rękawa do masażu limfatycznego dla „Amazonek”. Ponadto, poprosiła, aby 
przewidzieć środki na przeszkolenie masażystów, aby nie była to tylko jedna osoba do której 
ustawią się kolejki. Poinformowała, że podczas pełnionego przez nią dyżuru dzwoniła do niej 
Przewodnicząca Klubu Amazonek Pani Lucyna Młynek z prośbą, aby zwrócić się z tym 
problemem do Pana Prezydenta. 
 Zwróciła uwagę na brak porządku na ulicach: Plac Rynek, Marszałka Piłsudskiego, 
Niska, Wysoka. Powiedziała, że jest tam brud, fruwające torby foliowe. Stwierdziła, że widać 
jakby tam nie było sprzątane przynajmniej dwa tygodnie. Poprosiła, aby odpowiednie służby 
zwróciły na to uwagę.  
 
 Pan S. Sałata 
 Poinformował, że odnośnie zgłoszonej przez niego interpelacji na poprzedniej sesji 
RM uzyskał informację od Dyrektora MOPS-u, iż w mieszkaniu przy ul. Plac Rynek 12/1 jest 
już światło. 
 
 Pani K. Kozłowska 
 Poprosiła o spowodowanie większej staranności oczyszczania publicznych 
śmietników przez firmę ALMAX. Zwróciła uwagę, że ze śmietnika usytuowanego przy 
skrzyżowaniu ulic: Ostrowieckiej i Lenartowskiej ciągle „wylewają się” śmieci, nawet po 
sprzątnięciu i są one rozwłóczone przez psy. Stwierdziła, iż paradoksem jest, że śmietnik ten 
znajduje się w miejscu, gdzie usytuowany jest emblemat Starachowic z napisem „witamy”                 
i „żegnamy” oraz w pobliżu tablicy informującej o współpracy Starachowic z angielskimi 
miastami. 
 Zwróciła również uwagę, że znajdujący się obok śmietnika przystanek autobusowy 
jest miejscem, które w godzinach popołudniowych służy młodzieży jako coś w rodzaju 
świetlicy. 
  

Pan A. Gach 
 Odnośnie firmy ALMAX zapytał, czy nie powinien być już ogłoszony przetarg na 
wywóz śmieci, czy jest rozstrzygnięcie w tej sprawie? 
 
 Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
 Powiedział, że teraz jest omawiany punkt „Interpelacje radnych”, a „Zapytania                     
i wolne” wnioski będą później. 
 
 
 

 16



 Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Szanowni Państwo. Ja rozumiem, obecność kamer, pewne emocje, ostatnia 
sesja. Ja zdaję sobie sprawę, że no wszystko można publicznie powiedzieć, ale nie zgadzam 
się z jedną rzeczą. Tak się składa, że w tym tygodniu byłem 2 razy akurat w okolicach Rynku 
i nie widziałem tam „kup” śmieci, które tam się podobno gdzieś pojawiły. Dziwi mnie 
interpelacja Pani Radnej Wiercińskiej. Ja rozumiem Pana kandydata na Prezydenta 
Bernatowicza, że nie znając sprawy pisze podobne teksty dotyczące czystości w prasie 
lokalnej, ale dziwię się Pani Radnej. Wie, trzy tygodnie żeby śmieci były gdzieś, Pani Radna. 
Ależ ja bardzo proszę Szanowni Państwo, no kończy się nasza kadencja, ale przecież jesteśmy 
mieszkańcami tego miasta. Jest wydział, który się merytorycznie tym zajmuje. Doskonale 
wszyscy o tym wiecie. Mam informację od Pani Naczelnik, że nikt w tej kwestii nie 
interweniował, więc jestem prawie pewien, że to, co Pani powiedziała nie do końca jest 
zgodne z prawdą.”  

W odpowiedzi dla Pani Radnej K. Kozłowskiej poinformował, iż w związku z tym,           
że każdy z mieszkańców ma pojemnik na śmieci kontenery usytuowane przy skrzyżowaniu 
ulic: Ostrowieckiej i Lenartowskiej zostaną usunięte. Dodał, iż nie widzi potrzeby, aby tam 
funkcjonował jakiś zbiorowy śmietnik skoro każdy mieszkaniec ma u siebie swój kontener na 
śmieci. Powiedział, iż podejrzewa, a wręcz miał taką informację, że niektórzy mieszkańcy 
jadąc do pracy przywożą worki ze śmieciami i nie zawsze wrzucają je do pojemnika.  

Cyt. „Szanowni Państwo. Nie próbujmy tworzyć tu pewnej takiej sytuacji, że nagle 
pojawiło się coś, o czym nie wiemy. To mieszkańcy miasta rozstrzygnęli w drodze, że takie 
rozwiązanie jest najlepsze. To są pewne wnioski, niedociągnięcia, bo to robią tylko ludzie.           
Ja nie podejmę tu z Państwem zakładu, że gdzieś, w którymś momencie z błędu tych ludzi 
czegoś nie dopatrzono. Mam informację, w większości z prywatnych posesji, że to jest 
robione poprawnie. Pojawiają się natomiast okresowo jakieś informacje z niektórych punktów 
miasta, gdzie na czas tego nie wywieziono. Tak jest np. na osiedlu przy Kościelnej, tam 
wewnątrz. My próbujemy egzekwować to od ALMAX-u. Okazuje się, że tam jest problem 
między innymi z dojazdem do tego w sobotę. Musimy się zastanowić, jak zmienić 
harmonogram. No najlepszym czasem jest wywożenie tego w sobotę. W sobotę się tam nie da 
podjechać ich samochodem, bo stoją zaparkowane samochody. No wywożenie tego                       
w niedzielę być może tak, ale to nam podroży pewne koszty, nie. Z jednej strony ogłaszając 
przetarg chcieliśmy panować nad kosztami, żeby te koszty były, nie obciążało, ta usługa nie 
obciążała mieszkańców miasta. Także tego typu działania. Planuję spotkanie ze wszystkimi 
zarządcami. Szczególnie mam tu duże zasoby: obie spółdzielnie, zarządcy prywatni, STBS, 
żeby się zastanowić, co możemy wspólnie zrobić, co możemy w tej kwestii poprawić. Taką 
wolę w tym spotkaniu zadeklarował uczestnictwa również szef ALMAX-u i myślę, że pewne 
rzeczy uda nam się wyeliminować, ale jestem prawie w 100-tu procentach, że nigdy nie uda 
się wyeliminować jednego – otóż błędu ludzkiego, że no są różne sytuacje, które się w życiu 
wydarzają i z tego nie próbujmy robić. Po prostu informujmy odpowiednie służby Urzędu tak, 
żeby można było to albo wyegzekwować odpowiednimi środkami karnymi albo poczynić 
starania, które pozwolą rozwiązać to zagadnienie z korzyścią dla nas wszystkich, a tego typu 
powtarzanie tekstów, ja rozumiem mówię kontrkandydatów, kontrkandydata w tym wypadku 
bo to on dzisiaj tam gdzieś w prasie tego typu hasła pisze, ale nie bardzo rozumiem jak 
możemy trzy tygodnie i żeby tego nie zareagować? To dla mnie jest nie do przyjęcia historia  
i ona naprawdę miała miejsce, to jest tutaj Pani Naczelnik, nikt nie interweniował, także mnie 
to dziwi i publiczne stwierdzenie, że od trzech tygodni nikt tego nie wywoził jest po prostu, 
no gdzieś jest, coś jest nieprawdziwe.” 
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Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Powiedział, że Pan Prezydent S. Kwiecień będzie mógł udzielać dalszych wyjaśnień, 

w pkt. 13 „Odpowiedzi na interpelacje”. 
Następnie ogłosił 17 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Ad. 12.1 
Pan M. Kłopotowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/5/03 Rady Miejskiej             

w Starachowicach z dnia 26 maja 2003 r., dotyczącej oddania w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości, położonej przy Alei Armii Krajowej. 

Następnie zaproponował autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu w §1 pkt b) po 
słowach „w oparciu o” słowa „ogólne”. Paragraf ten otrzymuje brzmienie: „4. Stawki czynszu 
dzierżawnego zostaną ustalone w oparciu o ogólne zarządzenie Prezydenta Miasta 
Starachowice, które będzie obowiązywać według stanu na dzień 1 stycznia 2009 r.” 

 Poinformował, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 
komisji RM i uzyskał akceptację. 

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

poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 

 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr VIII/1/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.2 
Pan M. Kłopotowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: oddania w użytkowanie w drodze 

bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach 
przy ul. Zgodnej 2, oznaczonej nr działek 1425/1 i 1426 na rzecz Regionalnej Izby 
Gospodarczej. 

Poinformował, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 
komisji RM i uzyskał akceptację. 

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

poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została jednomyślnie podjęta. 
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Uchwała Nr VIII/2/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.3 
Pani E. Łaganowska – p. o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, 

Urbanistyki i Ochrony Środowiska 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Starachowice. 

Zgłosiła autopoprawkę w załączniku Nr 1 projektu uchwały, polegającą na 
przeniesieniu zdania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polna, Przeskok, Zaułek” ze strony 
13 na stronę 12. 

Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 
komisji RM i uzyskał akceptację. 

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

poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr VIII/3/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.4 
Pani E. Łaganowska – p. o. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, 

Urbanistyki i Ochrony Środowiska 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej                 
i 6 Września – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 – 
POŁUDNIE. 

 Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 
komisji RM i uzyskał akceptację. 

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

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr VIII/4/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.5 
Pani E. Łaganowska – p. o. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, 

Urbanistyki i Ochrony Środowiska 
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu C7 – „ŁĄKI” na obszarze miasta Starachowice              
w obrębie ulic Kardynała Wyszyńskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej. 

Zgłosiła autopoprawkę polegającą na skreśleniu pkt. 9. 
Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 

komisji RM i uzyskał akceptację. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie:  
  20 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 
Uchwała Nr VIII/5/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.6 
Pani M. Derra – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Dróg  
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Starachowice do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Starachowickiego dot. 
partycypacji w kosztach remontu chodników przy ul. Szkolnej w Starachowicach. 

Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 
komisji RM i uzyskał akceptację. 

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

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie:  
  19 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr VIII/6/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.7 
Pani M. Derra – Naczelnik Wydziału KLD 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji finansowania zadań                 

z zakresu budownictwa drogowego na drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice. 
Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich 

komisji RM i uzyskał akceptację. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie:  
  19 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
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    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr VIII/7/06 w załączeniu. 
 
Ad. 12.8 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na  

2006 rok. 
Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Finansów i Budżetu i uzyskał akceptację. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie:  
  22 głosy „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała Nr VIII/8/06 w załączeniu. 
 
Ad. 13 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Poinformował, że odpowiedzi na interpelacje udzieli na piśmie. 
 
Ad.14 
Pan A. Krukowicz  
Zgłosił wniosek dotyczący naprawy strąconego słupa oświetleniowego na chodniku 

przy ul. Harcerskiej. 
 
Pan N. Gross 
Zwrócił się z ponowną prośbą o usunięcie barierek, które znajdują się przy bloku            

nr 5 na ul. Żeromskiego, gdyż utrudniają one przejazd samochodom. 
 
Pan J. Perchel 
Zgłosił wniosek, aby Wydział Inwestycji Miejskich odpowiednio wcześniej 

przygotowywał i przeprowadzał przetargi na wykonanie niewielkich uliczek. Stwierdził,                
iż może byłoby sensowne robienie jednego pozwolenia na dwie lub trzy ulice jednocześnie, 
ponieważ wówczas dłużej można utrzymać pozwolenie. Dodał, że przetarg można 
przeprowadzić na jedną uliczkę, a jeśli jest więcej środków finansowych to na całe zadanie. 
Powiedział, iż ma tu na myśli ul. Podgórze i ul. Karpacką, gdzie opracowany jest już projekt 
odwodnienia oraz kompleks ulic : Bławatkowa, Morelowa i Jabłoniowa. Stwierdził, iż można 
byłoby tu na jednym pozwoleniu wykonać dokumentację projektową. 

Następnie podziękował Prezydentowi Miasta i jego zastępcom oraz wszystkim 
pracownikom wydziałów Urzędu Miejskiego za obecność na posiedzeniach Komisji 
Gospodarczej i za współpracę. 

 
Pani E. Wiercińska – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu 

 21



Podziękowała wszystkim kolegom i koleżankom, pracownikom Urzędu Miejskiego  
oraz prasie za czteroletnią współpracę. 

 
 
Pan S. Sałata 
W związku z tym, iż jest to jego ostatnia sesja RM podziękował Panu 

Przewodniczącemu RM, wszystkim Radnym, Panom Prezydentom, naczelnikom wydziałów 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za miłą współpracę w okresie minionej kadencji. 

 
Pan A. Gach 
Zapytał czy nie jest zagrożone wykonanie chodnika wzdłuż ul. Marchlewskiego                       

w bieżącym roku ? 
 
Pani K. Kozłowska 
Powiedziała, że nie jest to jej ostatnia sesja. Dodała, że nie kandyduje już do władz 

samorządowych. Podziękowała za współpracę wszystkim Radnym oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego za szybkie, przychylne i mądre decyzje. 

Następnie życzyła powodzenia wszystkim kandydatom na radnych. 
 
Pan A. Krukowicz – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia                   

i Sportu 
Również wszystkim podziękował. Powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

podziękował za współpracę Radnym, Panu T. Klepaczowi – Zastępcy Prezydenta. 
Podziękował również Panu Prezydentowi S. Kwietniowi oraz jego zastępcy – Sz. Jaroszowi.  
Poinformował, iż większość wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia i Sportu znalazła swój wyraz w realizacji, za co serdecznie podziękował. 
Podziękował również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy przyczynili się do 
realizacji postanowień z Komisji. 

 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Powiedział, iż zgłoszone wnioski dotyczą bieżących spraw.  
W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego A. Krukowicza dotyczący strąconego słupa 

przy chodniku na ul. Harcerskiej poinformował, że sprawą tą zajmie się Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Lokalowej i Dróg. 

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez Pana Radnego N. Grossa dotyczący 
barierek przy ul. Żeromskiego 5 poinformował, iż jest mu trudno jako Prezydentowi Miasta 
zajmować stanowisko wobec decyzji właściciela tej nieruchomości. Dodał, iż to wspólnota 
zdecydowała o zamontowaniu barierek, co „nie urąga” przepisom prawa budowlanego. 
Nadmienił, że gmina ma tam mały udział i musi wykonywać wolę większości.                       
Cyt. „To nie jest tak jak kiedyś, że STBS w naszym imieniu zarządzał. Dziś musimy już się 
pogodzić z faktem, że czasami właściciele podejmują, no może trudne do zrozumienia 
decyzje, ale takie podejmują i to jest w tych kategoriach. Ja nie mogę tam arbitralnie 
zdecydować, żeby to im ściąć. To był ich wniosek. Podobno miało im to ulepszyć 
funkcjonowanie dnia codziennego. Nie wiem. Nie potrafię się wypowiedzieć, czy tak, czy 
nie.” 

Jeżeli chodzi o wykonanie chodnika przy ul. Marchlewskiego poinformował, iż jest on 
w trakcie realizacji. 

 
Pan S. Sałata 
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Zwracając się do Pana A. Gacha powiedział, aby się on nie przypisywał do                       
ul. Marchlewskiego. 

 
 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „W tym roku realizujemy tą koncepcję odwodnienia tak, że tu pewne działania 

takie, że tak powiem kończące próbujemy realizować. Myślę, że to były wszystkie sprawy 
poruszone przez Państwa Radnych w zapytaniach. Skoro są „Zapytania i wolne wnioski”,           
no ja akurat jestem przy mikrofonie to Szanowni Państwo z uwagi na to, że jest to ostatnia 
sesja IV kadencji Rady Miejskiej, co prawda Radni jeszcze funkcjonują jako Radni                  
IV kadencji do 27 października nie mniej jednak prawdopodobnie nie będzie okazji się w tak 
szacownym gronie spotkać w jednym miejscu, to chciałbym korzystając z tej okazji dzisiaj 
jako organ wykonawczy Miasta Starachowice w kadencji 2002 – 2006 serdecznie 
podziękować za współpracę. Jak zawsze w tego typu organach, jakim jest organ stanowiący, 
wykonawczy w tym wypadku Prezydent Miasta, no na pewno pojawiają się jakieś inne 
zdania, sugestie, podpowiedzi – nie mniej jednak ja uważam, że Rada IV kadencji, Rada 
Samorządu Miasta Starachowice była Radą bardzo merytoryczną, która pracowała na rzecz 
rozwoju naszego miasta, za to chciałbym wszystkim tu Państwu Radnym i tym obecnym               
i tych, których w tym momencie akurat nie ma na sali serdecznie podziękować. Te nasze 
czasami inne zdania kierowane były na wybranie najlepszych rozwiązań. Myślę, że na pewno 
przejdziemy do historii jako Rada w swoich dyskusjach, polemikach jak najmniej kierowała 
się sprawą polityki, byliśmy od tego z daleka bardziej zajmowaliśmy się sprawami bieżącymi 
miasta i myślę, że należałoby sobie życzyć, żeby kolejna wybrana w wyborach 12 listopada 
Rada również przejęła dobre wzorce i przykłady zapoczątkowane przez Radę IV kadencji, 
tego chciałbym życzyć sobie w tym momencie i myślę mojemu następcy, który zostanie 
wybrany również w wyborach bezpośrednich. Szanowni Państwo, ja chciałbym dziękując 
powiedzieć jeszcze jedno zdanie, że nie obrażałem się na nikogo nawet dziś chciałbym 
publicznie powiedzieć, że na Pana Radnego Markowskiego również się przestałem gniewać.  
Nie będę Panie Radny pamiętał o naszych jakiś może tam innych zdaniach czy też osobistych 
wycieczkach. Jest czas zakończenia pewnego etapu samorządowego, zakończenia                       
IV kadencji, myślę, że jest dobry czas, żeby jak Pan się czuł czy czuje dotknięty moimi 
zachowaniami to przepraszam i również ja odwrotnie w stosunku do Pana nie będę 
podejmował żadnych spraw, które jakby mogły się jeszcze przeciągnąć na dalszy okres. 
Szanowni Państwo, w takim momencie trudno jest podziękowania wyrazić słowami, jakby tu 
nie powiedział bardzo dziękuję, jeszcze bardziej dziękuję – powiem krótko, dziękuję za 
współpracę i życzyłbym sobie, żebyśmy mogli współpracować, no w prawie niezmienionym 
gronie w następnej kadencji. Dziękuję.”  

 
Pan K. Bojara – Przewodniczący RM 
Przewodniczący podziękował za 4-letnią współpracę Radnym, Prezydentowi i jego 

Zastępcom, a także Pani Skarbnik i Sekretarzowi Miasta oraz pracownicom Biura Rady 
Miejskiej obsługującym samorządowe posiedzenia. Wszyscy otrzymali po czerwonej róży             
i po pisemnym podziękowaniu. 

Odczytał również „Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Starachowicach za 
okres od 2002 do 2006 roku.” 

W/w sprawozdanie w załączeniu. 
 
Pan S. Sałata 
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Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym, bo było 
pewne niedomówienie w mojej wypowiedzi. W związku z tym, że Prezydium Rady Osiedla 
„Skarpa” wytypowała moją osobę na listę kandydatów do wyborów Rady Miejskiej 2006 – 
2010 nie wiem, z jakich niewiadomych mi przyczyn Komitet Wyborczy Spółdzielczości 
Mieszkaniowej skreślił mnie z listy. Jest mi bardzo przykro, że nie poproszono mnie na 
rozmowę – wydano wyrok beż jakichkolwiek możliwości mojej skromnej osobie obrony. Nie 
chodzi mi o to, żebym ja się bronił, ja chcę tylko powiedzieć jedno, że chciałem twarz                 
w twarz stanąć z wyborcami, którzy mnie obdarzyli zaufaniem, powierzyli mandat radnego. 
Uważam, że tę funkcję spełniałem zgodnie z przysięgą. Dziękuję bardzo.” 

 
Ad. 15 
Przewodniczący Rady Miejskiej na koniec zaprosił wszystkich radnych na nieoficjalne 

spotkanie w sali 109. 
 
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął 

obrady. 
 
Obrady trwały od godz. 09:00 do 12:30 

 
Protokolanci:                                   Przewodniczący:                    Sekretarz sesji:  

 
Joanna Adamus                               Kazimierz Bojara                   Stanisław Sałata 
 
Anna Grudniewska                           Ireneusz Gacek 
 
Katarzyna Margas                                                                            Zygmunt Bernaciak 
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