
PROTOKÓŁ Nr IX/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2006 roku, godz. 14.00, która odbyła 

się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45. 
 

 
 Ad. 1 
 Obrady otworzył Przewodniczący IV Kadencji Rady Miejskiej, Pan K. Bojara witając 
wszystkich obecnych na sali.  Cyt. „Szanowni Państwo pozwólcie, że w imieniu własnym 
jako już ustępującego Przewodniczącego złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia                  
i gratulacje za wybór na to zaszczytne stanowisko, na tą zaszczytną funkcję – Radnego Rady 
Miasta. Myślę, że Rada Miejska posiada mniej niż połowę radnych, którzy już pełnili funkcję 
radnych co najmniej powyżej dwóch kadencji aż do pięciu. Mamy jednego radnego, który 
piątą kadencję będzie pełnił funkcję radnego. Jest przegląd młodości z doświadczeniem. 
Myślę, że radni będą owocnie pracować dla dobra naszego pięknego miasta i naszych 
wspaniałych mieszkańców, czego Państwu i sobie życzę z całego serca.” Następnie poprosił  
o prowadzenie dalszej części obrad Pana Zygmunta Bernaciaka – seniora Rady. 
 
 Pan Z. Bernaciak 
 Powitał zebranych na sali i stwierdził, iż obecnych jest 22 Radnych, czyli jest kworum 
do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
 Ad. 2 
 Pan Z. Bernaciak 
 Poinformował, iż treść ślubowania ujęta jest w art. 23a ustawy o samorządzie 
gminnym. Zaproponował, aby rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny a następnie każdy  
z radnych odczytany z listy obecności powstanie i wypowie słowo „ślubuję”, może również 
dodać „tak mi dopomóż Bóg”. 
 Poprosił, aby najmłodszy radny – elekt przeczytał tekst ślubowania Radnego. 
 
 Pan M. Sendecki 
 Odczytał tekst ślubowania, cyt. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
 
 Następnie radni – elekci według załączonej listy obecności złożyli stojąc ślubowanie 
poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. 
 
 Ad. 3 
 Pan Z. Bernaciak 

Powołał na sekretarza sesji Pana M. Adamusa. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad. 
 
 Głosowanie: 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 
 
 



Porządek obrad brzmi następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie aktu ślubowania przez Radnych. 
3. Powołanie sekretarza sesji. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

a) zgłoszenie kandydatów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) głosowanie tajne, 
d) podjęcie uchwały. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: 
a) zgłoszenie kandydatów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) głosowanie tajne, 
d) podjęcie uchwały. 

6. Wybór Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
a) zgłoszenie kandydatów, 
b) głosowanie, 
c) podjęcie uchwały. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Ad. 4a 
Pan Z. Bernaciak 
Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypomniał, 

iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swojego 
grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 

 
Pani J. Główka 
Zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Dariusza Nowaka. Cyt. „Dariusz Nowak ma 36 

lat i jest magistrem politologii o specjalności ekonomiczno – administracyjnej. Ukończył 
ponadto studia podyplomowe menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale 
Zarządzania. Posiada doświadczenie w pracy administracji samorządowej i rządowej. 
Pracował między innymi w Starostwie Powiatu Warszawskiego oraz w Urzędzie Zarządzania 
Kryzysowego oraz Ochrony Ludności w Warszawie. Obecnie zarządza zakładem wyrobów 
krzemionkowych w Suchedniowie. Od 18 lat zajmuje się działalnością publiczną. Od 1988 
roku angażował się w działalność na rzecz wolności i praw człowieka, organizując strukturę 
Konfederacji Polski Niepodległej w Starachowicach. Obecnie jest członkiem Prawa                
i Sprawiedliwości”. 

 
Pan D. Nowak 
Wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Ad. 4b 
Pan Z. Bernaciak 
Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. 
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Pani J. Główka 
Zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Ryszarda Ludwińskiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 
 
Pan G. Walendziak 
Zgłosił kandydaturę Pana Radnego Michała Sendeckiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 
 
Pan J. Perchel 
Zgłosił kandydaturę Pana Radnego Waldemara Ziółkowskiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 
 
Pan A. Sałata 
Zgłosił kandydaturę Pana Radnego Piotra Nowaczka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 
 
Pan Z. Bernaciak 
Poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Głosowanie: 
  22 głosy „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Prowadzący obrady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej został ustalony. 
Następnie ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Ad. 4c 
Pan Z. Bernaciak 
Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie Radnych                      

z regulaminem głosowania i przeprowadzenie głosowania. 
 
Pan M. Sendecki 
Poinformował Radnych o sposobie głosowania. Na karcie jest jedno nazwisko i należy 

zaznaczyć kwadracik „tak” lub „nie”. 
 
Następnie Radni dokonali aktu głosowania według listy obecności. 
 
Pan Z. Bernaciak 
Ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Pan M. Sendecki 
Odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego RM, 

którym został Pan Dariusz Nowak. 
W/w protokół Komisji stanowi załącznik do Protokołu z sesji RM. 
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Ad. 4d 
Pan Z. Bernaciak 
Złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu RM, Panu Dariuszowi 

Nowakowi życząc mu owocnej pracy przez całą kadencję. 
Następnie odczytał treść uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Starachowicach i poddał ją pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr IX/1/06 stanowi załącznik do protokołu. 
Następnie poprosił o dalsze prowadzenie sesji przez Pana Przewodniczącego Dariusza 

Nowaka. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Bóg, Honor, Ojczyzna. Szanowni Państwo bardzo chciałem Państwu 

podziękować za zaufanie jakim Państwo obdarzyli mnie. Chciałem podziękować wszystkim 
Radnym również Radnym koalicyjnym jak również Radnym z opozycji. Myślę, że ta 
kadencja będzie kadencją przełomową dla naszego miasta, bo takiego przełomu nasze miasto 
potrzebuje. Dziękuję bardzo.” 

 
Ad. 5a 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej. 
 
Pani J. Główka 
Zgłosiła kandydaturę Pana Tomasza Walendziaka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 
 
Pan G. Walendzik 
Zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Korusa oraz kandydaturę Pana Jerzego Perchela. 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Ad. 5b 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie wniosek, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w tym samym 

składzie jak przy wcześniejszym głosowaniu. 
 
Głosowanie: 
  22 głosy „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz 

ogłosił 15 minut przerwy. 
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Po wznowieniu obrad. 
 
Ad. 5c 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie zasad tajnego głosowania. 
 
Pan M. Sendecki 
Poinformował, iż na karcie do głosowania jest trzech kandydatów. Cyt. „Jeśli 

udzielamy poparcia stawiamy pod jego nazwiskiem, w kratce na „tak”, jeśli nie na „nie”. Przy 
każdym kandydacie musimy wyrazić swoje poparcie lub nie”. 

 
Następnie po odczytaniu listy obecności Radni dokonali aktu głosowania. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Ogłosił 10 minut przerwy celem policzenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Przewodniczącego komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania. 
 
Pan M. Sendecki 
Odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym stwierdza się, iż w wyniku 

głosowania na Wiceprzewodniczących RM wybrani zostali: Pan Tomasz Walendziak, Pan 
Krzysztof Korus, Pan Jerzy Perchel. 

W/w protokół stanowi załącznik do Protokołu z obrad sesji. 
 
Ad. 5d 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Odczytał treść uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 

Starachowicach. 
Uchwała Nr IX/2/06 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6a 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących Komisji stałych. 
 
Pani J. Główka 
Zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Jarosława Nowaka na Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej oraz kandydaturę Pana Radnego Pawła Rdzanka na Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

 
Pan M. Sendecki 
Zgłosił kandydaturę Pana Radnego Grzegorza Walendzika na Przewodniczącego 

Komisji Finansów i Budżetu. Cyt. „Myślę, że Pan Grzegorz Walendzik jest osobą najbardziej 
kompetentną na to stanowisko. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim a także w 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był Posłem na Sejm RP, także Prezydentem 
Miasta. W chwili obecnej jest radcą w Najwyższej Izbie Kontroli”. 
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Pan K. Korus 
Zgłosił kandydaturę Pana Radnego Tomasza Jarosława Capały na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Cyt. „ Pan Radny Capała od wielu lat współpracował z komisjami 
gospodarczymi Rady Miasta, jest Dyrektorem Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania 
Finansowego FUNDSTAR. Jest Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej. Wielokrotnie 
brał udział w Komisjach Rewizyjnych. Myślę, że by się nadawał na tą funkcję.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zaproponował przegłosowanie wniosku, aby Komisja Skrutacyjna pracowała             

w dotychczasowym składzie. 
 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pewną uwagę co do porządku 

obrad, ponieważ wydaje mi się, że patrząc na §21, nie wiem czy aktualny Statutu 
Starachowice, z niego wynika, że głosowanie tajne przeprowadza się tylko na 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Poprosiłbym Radcę Prawnego                    
o ustosunkowanie się. I wydaje mi się, że będzie to głosowanie jawne w tej chwili. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Stwierdził, iż Radni mogą glosować jawnie nad zgłoszonymi kandydaturami.            

W związku z tym poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Jarosława Nowaka na 
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

 
Pan K. Korus 
Zauważył, iż kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zwrócił się z pytaniem do kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na 

Przewodniczących Komisji. 
 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Jarosława Nowaka na 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został 

Pan Jarosław Nowak. 
Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Pawła Rdzanka na 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
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Przewodniczący RM stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Sportu został Pan Paweł Rdzanek. 

Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Grzegorza Walendzika na 
Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu. 

 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu 

został Pan Grzegorz Walendzik. 
Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Tomasza Capały na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Głosowanie: 
  17 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    5 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan 

Tomasz Capała. 
Uchwała Nr IX/3/06 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7 
Pan Z. Bernaciak 
W imieniu Klubu Radnych Partnerstwo i Rozwój oraz Spółdzielczości Mieszkaniowej 

poinformował, iż w dniu 17 listopada 2006 roku został utworzony taki Klub. Następnie złożył 
pismo w tej sprawie Przewodniczącemu RM. 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej, wydaje mi się, bo Pan przyjmuje 

zaświadczenia, no taka drobna uwaga. Kluby mogą powstawać dopiero po objęciu mandatu. 
Objęliśmy mandat w momencie złożenia ślubowania i w tym momencie możemy tworzyć 
kluby. Tak, że koledzy muszą tam chyba datę przekonstruować i jeszcze raz się spotkać.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż przyjął to do wiadomości, ale złożone pismo wymaga wyjaśnienia. 
 
Pan G. Walendzik 
Poinformował, iż Pan Poseł Krzysztof Lipiec chciałby zabrać głos. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Udzielił głosu Panu Posłowi. 
 
Pan K. Lipiec – Poseł na Sejm RP 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie elekcie, Wysoka Rado. Z wielką 

radością pragnę zabrać głos w tym szacownym gremium, bowiem dla Starachowic to ważny 
dzień, dzień przepełniony dużą nadzieją. Myślę, że z tego miejsca trzeba koniecznie 
podziękować mieszkańcom Starachowic, tym którzy wzięli udział w wyborach                       

 7



i zadecydowali o takim składzie Rady Miejskiej w Starachowicach. Serdecznie dziękuję tym, 
którzy oddali swe głosy na te ugrupowania i te stronnictwa polityczne, które zasiadły              
w Radzie Miejskiej. A szczególne podziękowania i ukłony kieruję pod adresem tych 
wyborców, którzy zdecydowali o tym, że lista którą mam przyjemność reprezentować, lista 
Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej uzyskała największą ilość mandatów. To dla 
Starachowic duża szansa, że ten Klub bierze w swoje ręce losy Starachowic, ta szansa została 
wzmocniona również w dniu wczorajszym, że to właśnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości 
Pan Wojciech Bernatowicz został Prezydentem Miasta. Wysoka Rado pragnę zadeklarować 
jako Poseł tej ziemi, nie musząc Was Drodzy Państwo przekonywać, że moje miasto zawsze 
jest mi bliskie. Zrobię i uczynię wszystko, aby wesprzeć Prezydenta Miasta, aby wesprzeć 
Was Wysoką Radę w działaniach dla dobra wszystkich mieszkańców Starachowic. Proszę 
przyjąć serdeczne gratulacje w związku z wyborem na zaszczytne urzędy Radnych Rady 
Miejskiej. Panie Prezydencie – Panu Prezydentowi również składam serdeczne gratulacje        
w związku z tym zaszczytem, którego Pan dostąpił w dniu wczorajszym i na nową kadencję 
Szczęść Wam Boże Drodzy Państwo i pracujcie dla dobra i pomyślności Starachowic. 
Wszystkiego dobrego.” 

 
Pan G. Walendzik 
Zgłosił wniosek, aby w możliwie szybkim czasie ustalić składy osobowe stałych 

Komisji Rady Miejskiej. Poprosił, aby Pan Przewodniczący ustalił jakiś termin do kiedy radni 
mogą się zapisywać do poszczególnych komisji. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał czy termin 29 listopada jest odpowiedni dla radnych? 
 
Pan G. Walendzik 
Zaproponował, aby Przewodniczący formułujących się Klubów Radnych dokonali 

uzgodnień i zgłosili te propozycje Przewodniczącemu RM. 
Cyt. „Natomiast mam jeszcze również wniosek dotyczący naszej technicznej strony 

przebiegu rady. Myślę, że mówię to również w imieniu wielu osób, które zajmują się pracą 
zawodową. W związku z tym, że różni pracodawcy, mimo ustawowego prawa do zwolnienia 
z pracy mogą dokonać tych czynności, ale zawsze nie jest to możliwe ze względu na 
specyfikę wykonywanego zawodu i dobrze byłoby, tak jak w niektórych innych gminach 
naszego województwa, nawiązując również do tradycji przedwojennych, żebyśmy mogli 
zwoływać posiedzenia Rady po godzinach pracy. Myślę, że to jest chyba przyjęte i normalne, 
żebyśmy pracowali społecznie a nie w godzinach pracy.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Co do terminu składania kandydatur do prac w poszczególnych komisjach 

myślę, że tutaj dzień 29 listopada będzie dniem odpowiednim, jeżeli nie widzę innych 
propozycji, sprzeciwu to ustalam ten termin. Do Biura Rady proszę zgłaszać propozycje 
Radnych, którzy zechcą pracować w poszczególnych stałych Komisjach Rady Miasta 
Starachowice.” 

Następnie poprosił Radnych o zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2007 rok, 
a także o składanie zdjęć do legitymacji. 

Poinformował, iż Radni mogą zapoznać się z Protokołem z sesji Rady Miejskiej z dnia 
23 października 2006 roku, który jest wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miejskiej. 

Dodał, iż Radni są zobowiązani złożyć oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od 
daty złożenia ślubowania. 
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Powiedział, iż następna sesja zostanie zwołana w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku sesji, Przewodniczący RM zamknął obrady. 
 
Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 15.50. 

 
 
    
 
 
 
 
Sekretarz sesji: 
Mirosław Adamus 
 
Prowadzący obrady: 
Zygmunt Bernaciak 
 
Przewodniczący RM: 
Dariusz Nowak 
 
Protokolanci:  
Joanna Adamus      
Anna Grudniewska        
Katarzyna Margas        

 9


