
PROTOKÓŁ Nr X/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2006 roku, godz. 1600, 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 Rady Miejskiej Pan Dariusz Nowak, witając 
wszystkich obecnych na sali.  
 Następnie stwierdził, iż obecnych jest 21 radnych, czyli jest kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
 Ad.2. 
 Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Pana Grzegorza Walendzika. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 W  związku z tym, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki 
wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i w związku z doręczeniem 
zaświadczenia o wyborze na Urząd Prezydenta Starachowic Panu Wojciechowi 
Bernatowiczowi zaproponował, aby nowo wybrany Prezydent złożył ślubowanie przed          
Radą Miejską. 
 Zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii ? Nie zgłoszono 
pytań. 
 
 Pan W. Bernatowicz 
 Złożył ślubowanie na Prezydenta Miasta zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie 
gminnym, cyt. : „Obejmując urząd Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego                  
i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 
 Następnie Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta otrzymał gratulacje od Forum 
Młodych Prawa i Sprawiedliwości oraz Rady Miejskiej, które w jej imieniu złożyła Pani Lidia 
Dziura. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Stwierdził, że Pan W. Bernatowicz złożył ślubowanie prezydenckie. 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Szanowni Państwo, mieszkańcy Starachowic. W tym szczególnym dla mnie 
dniu, w dniu w którym rozpoczynam czteroletnią kadencję na stanowisku Prezydenta Miasta 
pragnę w skrócie poinformować Państwa o moich planach, które dzięki waszemu wyborowi 
będę mógł realizować, ale zanim to zrobię chciałbym raz jeszcze za ten wybór podziękować, 
za zaufanie, którym obdarzyliście Państwo mnie i moich przyjaciół wraz z którymi będę przez 
cztery lata pracował w samorządzie. Ten mandat zaufania jakim mnie Państwo obdarzyli daje 
mi pewność, że program z którym do wyborów szedłem zyskał akceptację społeczną                     
i powinien zostać zrealizowany, a jest to program zmian. I zarówno tych, którzy na mnie 
głosowali, jak i tych, którzy mieli inne zdanie zapewniam, że te zmiany nastąpią. I będą to 
zmiany na lepsze. Są one niezbędne, aby wyrwać nasze miasto z zastoju, w jakim się 
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znajdujemy, żeby zmienić jego wizerunek. Najwyższy czas, aby to zmienić. I muszą to być 
zmiany szybkie. Zbyt dużo czasu straciliśmy, nie z naszej winy. Pięć lat rządów moich 
poprzedników, rządów SLD to niestety czas stracony, czas zmarnowanych szans i zastoju, 
czas wstydu i niesławy jakiego przysporzyli nam działacze tej partii, ale najważniejsza jest 
przyszłość. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby wykorzystać szansę, którą nam niesie.           
W najbliższych latach nasz kraj otrzyma ogromne dotacje z Unii Europejskiej. Dzięki 
staraniom naszych parlamentarzystów województwo nasze zaliczone zostało do grupy, która 
otrzyma dodatkowe wsparcie. Te pieniądze to ogromna szansa na rozwój. Nie możemy jej 
zmarnować. Musimy zrobić wszystko, aby jak największa część trafiła do naszego miasta.       
To dla mnie sprawa priorytetowa. Zamierzam powołać w Urzędzie Miasta specjalny zespół, 
który wyłącznie tym będzie się zajmował. Jako Prezydent będę w miarę możliwości wspierał 
również wszystkie wartościowe projekty przygotowane poza strukturami urzędu, o ile będą 
korzystne dla Starachowic. Wiem jak wielkim problemem naszego miasta jest bezrobocie. 
Najlepszym sposobem jest tworzenie nowych miejsc pracy. Będę zabiegał, aby w mieście 
pojawili się nowi inwestorzy. Deklaruję wsparcie działań Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Potrzebujemy inwestorów, ale nie tylko takich, którzy szukają w Starachowicach taniej siły 
roboczej. Pilnie pożądani są tacy, którzy dadzą pracę ludziom młodym, wykształconym, bo 
tylko w ten sposób możemy skłonić ich, aby w naszym mieście pozostali, a są mu bardzo 
potrzebni. Dla młodych starachowiczan wielką szansą na lepszy byt życia jest wykształcenie. 
Zawsze byłem zdania, że wykształcenie to najlepsza inwestycja, dlatego zamierzam w szkoły 
inwestować, a nie likwidować je. Chcę wspierać kulturę, ale oczekuję zmian stylu pracy 
Starachowickiego Centrum Kultury. Wierzę, że nowy dyrektor sprosta temu zadaniu. Pragnę 
zapowiedzieć zdecydowane działania na rzecz starachowickiego sportu. Sport to nie tylko 
widowisko i emocje. To również godziwa rozrywka dla ludzi młodych. I to właśnie 
młodzieży służyć powinny obiekty sportowe, nie zaś stanowić synekturę dla działaczy 
partyjnych. Zmienić się muszą także urzędy i spółki należące do gminy. Wbrew 
rozpowszechnianym plotkom nie planuję czystek kadrowych. Wiem, że nie brak tam dobrych 
pracowników. Z nimi chcę zmienić miasto. Na takich będę stawiał. Dla nieuczciwych, 
nieudolnych miejsca nie widzę. Musi zmienić się filozofia pracy urzędów. To urzędnicy są  
dla ludzi, a nie odwrotnie. Zamierzam się również przyjrzeć dokładnie sytuacji w należących 
do gminy spółkach. Zarządzanie niektórymi z nich budzi moje poważne wątpliwości.                     
Z przykrością muszę stwierdzić, że efekty pracy części z wymienionych przeze mnie 
instytucji nie są równie imponujące jak upartyjnienie kadr pracowniczych. Deklaruję 
otwartość na wszelkie pomysły i inicjatywy z jakimi występować będą do mnie 
starachowiczanie. Będę je wspierał o ile będą korzystne dla miasta. Bardzo liczę na 
organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta. Doceniam trud                       
i zaangażowanie ich działaczy. Wiem jak efektywnie potrafią wydawać pieniądze, którymi 
dysponują. Chciałbym zaprosić ich do współpracy dla dobra miasta. Nie obiecuję złotych gór, 
nie mówię, że będzie łatwo, ale zapewniam, że będę ciężko pracował, aby było lepiej i tego 
samego oczekuję od moich współpracowników. Wierzę, że nam się uda. Raz jeszcze dziękuję 
za okazane zaufanie.” 
 Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji RM punktu 
dotyczącego powołania Sekretarza Miasta. 
 
 Ad.3. 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił najmłodszego Radnego Pana M. Sendeckiego o odczytanie tekstu 
ślubowania. 
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 Pan M. Sendecki 
 Odczytał tekst ślubowania : cyt. : „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa : „ślubuję”. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Powiedział, iż w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta w sprawie powołania 
Sekretarza Miasta poddaje pod głosowanie wniosek, aby jako pkt 3a) wprowadzić do 
porządku obrad sesji RM punkt dotyczący powołania Sekretarza Miasta. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Stwierdził, że Starachowic nie stać na to, aby mieć dwóch Sekretarzy Miasta. Uznał, iż 
najpierw należy wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący odwołania z funkcji 
Sekretarza Miasta Pana A. Sendeckiego, a później dopiero powołanie nowego Sekretarza 
Miasta na wniosek Prezydenta Miasta. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił radcę prawnego Urzędu Miejskiego o wypowiedzenie się w tej kwestii. 
 
 Pan J. Boral – radca prawny Urzędu Miejskiego 
 Cyt. „Porządek obrad należy uzupełnić w ten sposób, że po pierwsze należy odwołać 
dotychczasowego Sekretarza na wniosek Prezydenta i druga uchwała na wniosek Prezydenta 
powołać nowego Sekretarza.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zawnioskował, aby do porządku obrad sesji RM dopisać jako pkt 3a „Odwołanie 

Sekretarza Miasta” i pkt 3b „Powołanie nowego Sekretarza Miasta.” 
  
 Następnie poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
 
 Głosowanie : 
   21 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
  
 Następnie ogłosił 10 minut przerwy. 
 Po wznowieniu obrad. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie : odwołania Sekretarza Miasta. 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 
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Głosowanie : 

   19 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     3 głosy „wstrzymujące” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta.  
 Uchwała Nr X/1/06 w załączeniu. 
 
 Następnie Przewodniczący RM zwrócił się z prośbą do Pana W. Bernatowicza – 
Prezydenta Miasta o przedstawienie kandydatury na stanowisko Sekretarza Miasta. 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Zarekomendował na stanowisko Sekretarza Miasta Panią Małgorzatę Pruś. Następnie 
przedstawił jej osobę cyt. „Ukończyła studia zawodowe w zakresie administracji w Wyższej 
Szkole Administracji Publicznej w Kielcach oraz studia magisterskie w Wydziale 
Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej. Posiada nie tylko dobre 
przygotowanie teoretyczne.  Mimo młodego wieku ma już duże doświadczenie zawodowe. 
Pracowała w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, pełniła funkcję 
Dyrektora Biura Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, kierowała Świętokrzyskim Klubem 
Pracy. Obecnie pracuje w administracji państwowej. Jest pracownikiem cywilnym Komendy 
Powiatowej w Starachowicach.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Panią M. Pruś, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Sekretarza 

Miasta ? 
 
Pani M. Pruś 
Wyraziła zgodę. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie : powołania Sekretarza Miasta. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie : 

   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta.  
 Uchwała Nr X/2/06 w załączeniu. 
 
 Następnie Przewodniczący RM pogratulował Pani M. Pruś, nowemu Sekretarzowi 
Miasta i ogłosił przerwę do godz. 17.45. 
 Po wznowieniu obrad. 
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 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Odczytał : 

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie : 
odwołania zastępców Prezydenta Miasta, 

2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie : 
określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta i ich powołanie. 
 
W/w zarządzenia w załączeniu. 
 
Następnie przedstawił nowych zastępców Prezydenta Miasta.  
Cyt. „Pani Wanda Balcerzak-Judasz jest magistrem matematyki, dyplomowanym 

nauczycielem z 28 letnim stażem pracy. Przez 9 lat była pracownikiem Świętokrzyskiego 
Kuratorium Oświaty na stanowisku wizytatora, a potem Dyrektora Delegatury. Od 2002 roku 
jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1. Posiada także wykształcenie w zakresie 
kierowania i zarządzania oświatą. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego. Posiada 
uprawnienia edukatora nadane przez Ministra Edukacji Narodowej. Znaczący dorobek 
zawodowy, doświadczenie i kompetencje z zarządzaniu to atuty przekonywujące do 
powierzenia funkcji zastępcy Miasta Starachowice. 

Pan Tomasz Jarosław Capała, lat 42, wykształcenie wyższe, dyrektor Funduszu 
Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR, wiceprezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Starachowicach, doradca, koordynator, trener w wielu projektach 
unijnych i rządowych realizowanych na terenie Starachowic i województwa 
świętokrzyskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków 
unijnych.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, że w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta zachodzi potrzeba 

przegłosowania uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu i poszerzenia 
dzisiejszego porządku obrad sesji RM o ten punkt. 

 
Pan S. Kwiecień 
Stwierdził, iż najwyższy czas, aby uporządkować pracę Rady Miejskiej i prowadzić ją 

w sposób systematyczny. Powiedział, że Pan Przewodniczący RM proponuje przegłosować 
coś, czego Radni nie widzieli na oczy. 

Cyt. „Pan czytał bardzo szybko i nie do końca wiem, czy Pan się zastanowił co                 
Pan czyta i stąd uważam, że praktyka tu dzisiaj stosowana jest złą praktyką. Zasadą tej Rady, 
Rady Miejskiej w Starachowicach, kolejnych czterech kadencji było przekazywanie Radnym 
aktów na piśmie. Nie każdy jest może osobą, która dobrze ze słuchu wszystko potrafi 
zanotować. Jesteśmy raczej w większości wzrokowcami i stąd bardzo bym prosił, żeby ta 
dobra tradycja, która obowiązywała w Radzie Miejskiej w poprzednich czterech kadencjach 
była również zasadą, która będzie obowiązywała podczas obrad V kadencji. To tak na 
marginesie. 

Po drugie – wydaje mi się, że głosowanie – wygaśnięcie czegokolwiek jest tu 
niepotrzebne. Szukam odpowiedzi w artykule 29 ustawy o samorządzie gminnym, która mówi 
co się dzieje z zastępcami w momencie gdy Pan Prezydent Miasta korzystając ze swoich 
uprawnień powołuje zastępców. Po prostu ich mandaty do pełnienia funkcji wygasają. To jest 
czynność przewidziana do wykonania przez Prezydenta Miasta, a nie Radę Miejską. W tym 
zakresie nastąpiła już istotna zmiana w ustawie o samorządzie gminnym poprzez 
wprowadzenie mocnej pozycji Prezydenta. Ja bardzo bym prosił Panie Przewodniczący, aby 
wobec zaistniałych tu sytuacji, nieprzygotowania tych rzeczy ogłosić przerwę do najbliższego 
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poniedziałku do godz. 12.00, przewidzieć wszystkie przewidziane porządkiem sprawy, które 
Rada Miejska powinna uregulować, skończyć z prowizorką tu dziś uprawianą. Ja rozumiem, 
brak doświadczenia, początek, więc myślę, że czas piątku, soboty, niedzieli byłby dobrym 
czasem i do południa w poniedziałek do przygotowania stosownych aktów prawnych i wtedy 
myślę, że Rada w sposób sprawny przegłosowałaby wszystkie sprawy porządkowe, a tak 
proponowany tu sposób obradowania dla mnie jest niezrozumiały chociażby w tego powodu, 
że Rada nowej kadencji nie zechciała, Pan Przewodniczący nie umieścił tego w porządku 
obrad, sprawozdania Prezydenta, który zakończył piastowanie swojego urzędu. Ja myślę,                  
że Rada Miejska V kadencji powinna być zainteresowana tym co zostało zrobione                       
w IV kadencji. Ja chcę podkreślić, że posiadam materiał, posiadam stosowne sprawozdanie                 
i wyrażam gotowość przedstawienia Państwu takiego sprawozdania. Wiem, że dziś jest późna 
pora i stąd mój wniosek był przemyślany i wnioskuję o przerwę w obradach do najbliższego 
poniedziałku, do 4 grudnia 2006 r. do godz. 12.00 i proszę to traktować jako wniosek 
formalny przewidziany w Statucie i proszę o przegłosowanie tego wniosku.” 
 
 Pani J. Główka 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W tej chwili to jest tylko projekt do 
wprowadzenia tego w program, a teraz możemy głosować, czy Rada jest za czy przeciw.               
Był to tylko po prostu, jest to wprowadzenie do programu tego punktu, a teraz Rada może by 
się na ten temat wypowiedziała.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Poprosił, aby Pani Radna Joanna Główka powtórzyła o jaki punkt jej chodzi.  
 
 Pani J. Główka 
 Cyt. „Chodzi o punkt, jeżeli Pan Prezydent wyraził swoje zdanie na temat 
Wiceprzewodniczących, Wiceprezydentów.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Zapytał, czy są jakieś przeciwne wnioski do wniosku zgłoszonego przez                      
Pana S. Kwietnia o przerwę w obradach do najbliższego poniedziałku do 4 grudnia 2006 r. do 
godz. 12.00. 
 
 Pan G. Walendzik 
 Stwierdził, że początki dotyczące spraw formalnych zawsze przebiegają w sposób 
nieskoordynowany. Dodał, że być może pracownicy nie do końca wszyscy wiedzieli, czy 
mają przygotować odpowiednie rzeczy, czy też nie. Nadmienił, iż projekt uchwały, który 
widzi jest parafowany przez radcę prawnego. Powiedział, iż wydaje mu się, że pewne rzeczy 
są niezbędne do uchwalenia w dniu dzisiejszym, sprawniej czy mniej sprawnie. 

Zgłosił wniosek przeciwny do wniosku Pana Radnego S. Kwietnia tzn. aby nie 
odraczać obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej do poniedziałku. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana S. Kwietnia tj. o przerwę         
w obradach do najbliższego poniedziałku, do 4 grudnia 2006 r. do godz. 12.00. 
 
 Głosowanie: 
     4 głosy „za” 
   12 głosów „przeciw” 
     4 głosy „wstrzymujące” 



 7

 
 Przewodniczący RM stwierdził, że w/w wniosek nie został przyjęty. 
 Następnie powiedział cyt. „Szanowni Państwo. Składam wniosek o wprowadzenie 
dodatkowego punktu obrad dzisiejszej sesji RM w Starachowicach w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Tomasza Capały. Proponuję wprowadzić ten punkt jako punkt „mały trzeci”  
w czwartym punkcie - Projekty uchwał.”  
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
 
 Głosowanie: 
   19 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty. 
 
 Pani J. Główka 
 W imieniu radnych zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej 
sesji RM projektu uchwały w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Starachowice w pkt 4.4). 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM  
 Poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
 
 Głosowanie: 
   20 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Zaproponował ogłoszenie przerwy. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Ogłosił 20 minut przerwy. 
 
 Po wznowieniu obrad. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej            
sesji RM projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 
 
 Głosowanie: 
   17 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty. 
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 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poinformował, iż w związku z tym, że Kluby Radnych nie zgłosiły swoich 
kandydatów do Komisji Rewizyjnej zachodzi potrzeba zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej 
sesji RM projektu uchwały w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej 
umieszczonego w punkcie 4.2). 
 
 Następnie poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
 
 Głosowanie: 
   15 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     5 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty. 
 
 Porządek obrad brzmi następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Złożenie aktu ślubowania przez radnego nieobecnego na pierwszej sesji RM 

a) odwołanie Sekretarza Miasta, 
b) powołanie nowego Sekretarza Miasta. 

4. Projekty uchwał. 
1) w sprawie: ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej 
2) w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
3) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice 

5. Zapytania i wolne wnioski. 
6. Komunikaty. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4.1. 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż wszystkim radnym został rozdany projekt uchwały                       

w sprawie : ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady miejskiej. Następnie poprosił 
Panią M. Pruś – Sekretarza Miasta o przedstawienie tego projektu uchwały. 

 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego stałych Komisji 

Rady Miejskiej. 
 
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 podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr X/3/06 w załączeniu. 
 
Ad. 4.2 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał czy wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu? 
Następnie przedstawił w/w projekt uchwały oraz poinformował, iż Pan Radny Tomasz 

Jarosław Capała złożył do niego na piśmie stosowne zrzeczenie się mandatu. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr X/4/06 w załączeniu. 
 
Ad. 4.3 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż ma nadzieję, że wszyscy Radni zapoznali się z treścią projektu uchwały 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice. Zapytał czy jest 
potrzeba, aby go odczytać? 

 
Pan S. Kwiecień  

 Odpowiedział, że tak. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Starachowice. 
 Informacyjnie dodał, że warunki są w zasadzie takie same jak poprzednio. 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 Uchwała Nr X/5/06 w załączeniu. 
 
 Ad. 5 
 Pan S. Kwiecień 
 Zapytał, czy Rada Miejska V kadencji wysłucha sprawozdania z jego działalności? 
Poinformował, iż ma przygotowane sprawozdanie w dwóch wersjach, tj. w wersji skróconej    
i w wersji, która wymaga odczytania blisko 60-ciu stron. Dodał, iż nie chciałby nic uchybić   



 10

w tym sprawozdaniu z uwagi na potraktowanie jego pracy, pracy IV kadencji w taki sposób 
jak to uczynił Pan Prezydent W. Bernatowicz w swojej deklaracji programowej. Uznał, że 
powinien odczytać dłuższą wersję sprawozdania, aby przedstawić w sposób kompleksowy 
wszystkie sprawy, którymi się zajmował Prezydent i Urząd, bo Prezydent wykonuje swoje 
zadania zgodnie ze Statutem Miasta przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jednocześnie 
jest kierownikiem. 
 Zapytał czy Wysoka Rada poświęci aż tyle czasu, aby wysłuchać sprawozdania? 
Dodał, iż chciałby ustalić te warunki na wstępie, bo nie chciałby potem zostać pozbawionym 
głosu. 
 Następnie zapytał Przewodniczącego RM o §28 Statutu Miasta Starachowice mówiący 
o zakresie działania stałych i doraźnych Komisji. Powiedział, że w podjętej uchwale               
w sprawie: ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej nie zostało nic 
napisane o zakresie działania, powołano tylko skład osobowy. W związku z powyższym 
wydaje mu się zasadne, aby radni otrzymali uchwały z których będzie wynikać zakres 
działania stałych komisji. Zapytał czy prawidłowo to rozumie i czy takie uchwały zostaną 
dostarczone radnym? 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Powiedział, iż cyt. „tak się stanie”. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Chciałbym jeszcze jeden wniosek przedstawić. Szanowni Państwo. Dobrą 
tradycją Rady Miejskiej IV kadencji była sprawa obsadzenia przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Myślę, że wtedy poza dyskusją było i my jako grupa, która miała wtedy 
większość w Radzie, przyjęliśmy wniosek zgłoszony przez ówczesnego Przewodniczącego 
Klubu Radnych Samorząd 2002 Pana Radnego Grzegorza Walendzika i chciałbym właśnie 
nawet zacytować słowo w słowo bo ta Pana wypowiedź pasuje do dzisiejszego spotkania i do 
sytuacji jaką mamy obecnie w Radzie. O ile Pan się nie będzie bardzo upierał to zacytuję 
Pańskie wystąpienie z sesji w dniu 18 listopada 2002 r. – Pan Grzegorz Walendzik                      
cyt.„ ponieważ po wynikach głosowania widać koalicję jak ukształtowała się w tej Radzie ja 
chciałbym w imieniu klubu i to ja również chciałbym w imieniu grupy radnych czterech, klub 
zgłosimy w poniedziałek, chyba jednego opozycyjnego w tej Radzie, no trudno mi tak 
oceniać, bo zbyt mało jeszcze może obradujemy, ale myślę, też jestem bliski prawdy, zgłosić 
kandydaturę Pana Adama Sałaty. Byłoby to dobrą tradycją, aby opozycja miała możliwość 
kontrolowania działań koalicyjnych. Ja myślę, że nic się nie zmieniło. Ta dobra tradycja 
powinna być podtrzymana i w związku z tym proponuję, żebyście Państwo, nie oczekuję 
dzisiaj odpowiedzi, w związku z tym, że ten punkt dotyczący Komisji Rewizyjnej został 
zdjęty z obrad dzisiejszej sesji, żebyście Państwo raczyli się zastanowić i uwzględnić 
wniosek, bo chyba źle by było, jakby koalicja sama zechciała się kontrolować. Myślę, że to 
byłby zły sygnał dla społeczeństwa, że sami swoi będą z jednej strony rządzić, z drugiej 
strony sprawdzać, czy dobrze rządzą. Więc to minimum takiej dobrze rozumianej demokracji 
byłoby w tym miejscu chyba jak najbardziej wskazane, ale to poddaję pod rozwagę Panu 
Przewodniczącemu, czy też wspólnie z Prezydium, bo już takiego ciała nie ma, ale też było 
tradycją, że spotykał się Pan Przewodniczący poprzedniej kadencji z Przewodniczącymi 
Klubów Radnych, z Przewodniczącymi stałych Komisji, ustali takie zasady. Ja w każdym 
bądź razie chciałbym zgłosić taką propozycję rozwiązania obsadzenia Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Tym bardziej myślę, że to będzie łatwe, bo jak przed chwilą podjęliśmy 
uchwałę w sprawie rezygnacji z mandatu Pana Radnego Jarosława Capały. I teraz co do 
kwestii pierwszej – chciałbym, no mieć możliwość przedstawienia tego sprawozdania.                     
Co Państwo na to?” 
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 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił Pana S. Kwietnia o przedstawienie sprawozdania w takiej wersji, w jakiej 
sobie życzy. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Przedstawił „Kadencyjne sprawozdania 2002 – 2006” 
 W/w sprawozdanie w załączeniu.  
 Cyt. „Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że Klub Radnych jaki formalnie zgłosimy 
Panu Przewodniczącemu to jest Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej                    
w Starachowicach, wyraża gotowość do współpracy. Ale chciałbym w rewanżu, abyście 
Państwo też próbowali dostrzegać, że reprezentujemy określoną liczbę mieszkańców naszego 
miasta, którym udzielono poparcia w wyborach. Abyście Państwo dostrzegali fakt, że ja po 
trudnym okresie sprawowania urzędu uzyskałem poparcie mieszkańców, co pozwoliło mi 
przejść do drugiej tury wyborów, w której uzyskałem prawie 7 tysięcy głosów, żebyście tych 
głosów nie ignorowali, żebyście brali pod uwagę, że reprezentujemy też dużą część 
mieszkańców miasta, wtedy z naszej strony na pewno spotkacie się ze zrozumieniem, 
współpracą. Natomiast w przeciwnym wypadku o ile będą się powtarzać tego typu ataki 
personalne, organizacyjne czy też dotyczące nieuzasadnionego w mój sposób wypowiadanie 
się w zakresie zwolnienia tych czy innych pracowników tylko, dlatego, że są członkami SLD 
no niestety będziemy musieli korzystać ze wszystkich dostępnych środków prawnych, aby ten 
stan rzeczy nie miał miejsca. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Życzę wszystkim 
nowo wybranym radnym, abyście Państwo sprawowali ten urząd, mandat radnego w taki 
sposób, abyście wspólnie mogli na koniec V kadencji powiedzieć, że wykonaliśmy kolejny 
duży krok w rozwoju miasta Starachowice. Szanowni Państwo chciałbym również, może 
moment niewłaściwy, ale mówią starsi i mądrzejsi ode mnie Polacy, że lepiej późno niż 
wcale, pogratulować wyboru Panu Wojciechowi Bernatowiczowi na urząd Prezydenta Miasta 
Starachowice, życząc mu sukcesów, aby po 4 letniej prezydenturze mógł stanąć przed 
mieszkańcami w celu być może weryfikacji o ile uzna, że to warto, stanąć z podniesioną 
głową i powiedzieć, że to i to udało się w V kadencji Rady Miasta w Starachowicach 
wykonać i zrealizować. Życzę Panie Wojtku powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, 
życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę.” 
 
 Pani J. Główka 
 W imieniu wszystkich Radnych podziękowała byłemu Prezydentowi Miasta                       
Panu S. Kwietniowi za dotychczasową pracę, jednocześnie życząc wszystkim radnym 
solidnej i uczciwej pracy dla miasta. 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Dziękuję bardzo za życzenia, mam nadzieję, że się spełnią. W kilku zdaniach 
chciałbym się odnieść do tego o czym Pan Kwiecień mówił. Podkreślę jeszcze raz, to o czym 
mówiłem w swoim wystąpieniu po zaprzysiężeniu, że chcę współpracować z ludźmi, którzy 
chcą coś dla Starachowic zrobić. Nie jest prawdą, że dzielę ludzi na tych złych z SLD i na 
tych dobrych z prawicy. Nieprawdą jest to, o czym Państwo i Pana sztab mówił w kampanii 
wyborczej, że przygotowałem jakąś rzekomą listę 47 osób, którzy są do zwolnienia. Chcę to 
jasno i krótko zdementować. To nie ja szykanuję ludzi w związku z pracą w urzędzie miasta. 
Do mnie zgłosiło się dzisiaj pięć osób, które twierdzą, że były szykanowane w trakcie pracy 
w urzędzie miasta. Jutro się z nimi spotkam, wysłucham ich, wtedy na ten temat będę mógł 
się dalej wypowiedzieć. Tak, to prawda, że to o czym Pan mówił, że pewne sprawy, które 
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Państwo rozpoczęliście są dobre, ale to o czym mówili między innymi moi wyborcy twierdzą  
i do tego się przychylam, że pewne sprawy są po prostu zaniedbane. Na pewno będzie coś 
takiego jak raport otwarcia działalności Prezydenta i jego zastępców i tak jak wspomniałem 
na początku, że te sprawy dobre będą kontynuowane, natomiast te złe po prostu będą 
zaprzestane. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Miałbym prośbę do Pana Prezydenta, aby, no skoro ja byłem tym złym 
człowiekiem, który szykanował aż pięć osób w urzędzie, aby mi Pan Prezydent był uprzejmy 
poinformować mnie, o jakie osoby chodziło, być może wtedy ja przedstawię Panu swój punkt 
widzenia, dlaczego podejmowałem określone decyzje. Mógłbym Pana o to prosić?” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Na dzień dzisiejszy te osoby bardzo prosiły, żeby były anonimowe, nie wiem     
z jakiego powodu.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „No nic. Myślę, że skoro ja jestem, że tak powiem podejrzany o to, że komuś 
zrobiłem krzywdę, to nie chciałbym być skazywany zaocznie. Szanowni Państwo, chciałbym 
mieć szansę obrony.” 
 
 Pan W. Bernatowicz 
 Cyt. „Ja nie powiedziałem, że to Pan je szykanował, po prostu powiedziałem, że były 
szykanowane w urzędzie miasta, to jest różnica.” 
 
 Pan P. Rdzanek 
 Poinformował, iż pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
odbędzie się 6 grudnia 2006 r. o godzinie 16.00. 
 
 Pani J. Główka 
 Poinformowała, iż powstał Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 Pismo w tej sprawie w załączeniu. 
 
 Ad. 6 
 Pan G. Walendzik 
 Odczytał komunikaty: 

- posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu odbędzie się 5 grudnia 2006 r. o godzinie 
16.00, 

- posiedzenie Komisji Gospodarczej odbędzie się 5 grudnia 2006 r. o godzinie 13.00. 
Dodał, iż na posiedzeniach komisji będzie omawiana sprawa podatków i opłat 

lokalnych na 2007 rok. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 11 grudnia 2006r. 
Cyt. „Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. Otóż, w tej naszej pięknej sali brakuje 

jednego bardzo ważnego symbolu, najważniejszego symbolu, symbolu który znajduje się 
również w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej a mianowicie Krzyża Świętego. Mam nadzieję,              
że na następnym posiedzeniu, na następnej sesji Rady Miasta Starachowice tego symbolu               
w tej sali nie zabraknie i ta sala będzie wzbogacona o ten symbol.” 
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W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący RM zamknął obrady. 
 
Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 19.45. 
 
 
 
 

Sekretarz sesji: 
Grzegorz Walendzik 
 
Przewodniczący RM 
Dariusz Nowak 
 
Protokolanci:       
Joanna Adamus      
Anna Grudniewska 
Katarzyna Margas 

 
 
 

 
 
 
 


