
PROTOKÓŁ Nr XI/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2006 roku, godz. 16.00, 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 D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. 

Otwieram trzecią sesję Rady Miejskiej w Starachowicach. 
Witam zaproszonego na dzisiejszą sesję Księdza Dziekana Józefa Domańskiego, który 

za chwilę dokona poświęcenia krzyża świętego, który od dzisiaj będzie wisiał na tej sali. 
Witam serdecznie Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej. Witam dyrektorów  

i prezesów komunalnych jednostek, naczelników, kierowników oraz pozostałych 
pracowników Urzędu Miejskiego. Witam przedstawicieli lokalnych mediów oraz 
mieszkańców naszego miasta.  

Stwierdzam, że na sali jest obecnych 21 radnych, czyli jest kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 

Szanowni Państwo. Za dwa dni będziemy obchodzić dwudziestą piątą rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Była to ogromna tragedia, która rozegrała się 
w naszym kraju. Tysiące osób zostało internowanych, tysiące osób zostało aresztowanych, 
wiele osób zostało skazanych za działalność niepodległościową. Były również ofiary 
śmiertelne tego czasu. Szacuje się, że około 100 osób zginęło z rąk tzw. nieznanych 
sprawców od wprowadzenia stanu wojennego aż po rok 89. Tylko przypomnę, 9-ciu 
górników z kopalni „Wujek”, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy chociażby jeszcze w 89 roku 
Ksiądz Zych oraz Ksiądz Niedziela. Uczcijmy wszystkich, którzy zginęli z rąk oprawców 
minutą ciszy. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Dziękuję” 

    
 Ad. 2. 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

Cyt. „ Na sekretarz sesji Rady Miejskiej powołuję Panią Radną Lidię Dziurę. 
A teraz proszę Księdza Dziekana Józefa Domańskiego o pobłogosławienie krzyża, 

który od tej chwili będzie wisiał w naszej sali obrad i może o kilka słów do nas”. 
 
Ksiądz Dziekan Józef Domański 
Cyt. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Pana 

Przewodniczącego. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich członków nowej Rady, 
niektórzy starzy, niektórzy nowi, ale wszyscy młodzi. Drodzy Państwo, pobłogosławię to 
miejsce łącznie z krzyżem, życząc Państwu podejmowania tutaj rozsądnych, pięknych 
decyzji, bo wbrew pozorom dużo spraw tych ziemskich i tutaj naszego miasta zależy od was. 
Róbcie wszystko, jak się zwróciła Matka Boża do sług, którzy byli na weselu w Kanie 
Galilejskiej „cokolwiek wam powie mój Syn”. A więc słuchajcie dobrych podpowiedzi. 
A teraz wstańmy na chwilę. Boże, Ty w planach swojej opatrzności darzysz 
błogosławieństwem każde ludzkie działanie, służące dobru ciała i ducha człowieka, spraw 
niech wszyscy, którzy w tym domu, w tym miejscu będą zajmować się badaniem spraw 
codziennego życia i rozwiązywaniem jego trudności, by byli wspierani Twoją pomocą. Niech 
znajdą właściwe drogi działania i osiągną cel swoich poszukiwań. Pobłogosław Panie ten 
krzyż – znak męki Twojego Syna i spraw, by on przypominał, że tylko dobre rzeczy mają 
sens istnienia w Chrystusie i w codziennym życiu ludzkim. Niech Bóg błogosławi także 



wszystkich zebranych, by podejmując mądre rady, do jakich zostali powołani przez wybory, 
otrzymywali Boże błogosławieństwo i miłość ludzką. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże Państwu. 

Panie Przewodniczący, wszyscy zebrani. Ktoś w prasie codziennej, tygodnikowej 
starachowickiej „ruszył” już problem ulic. Szkoda, że się nie podpisał, bo przecież dobre 
rzeczy mówił. Ja bym prosił, żebyście mi zmienili wreszcie tę ulicę Buczka, przy której 
mieszkam, bo jak dzwonią do mnie, czy tam pytają o adres nawet bardzo wysocy urzędnicy 
dawnej partii PZPR, to się dziwią, że jeszcze przy takiej ulicy mieszkam. Szczęść Boże”.     

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Dziekanowi”.  

 
 Ad. 3. 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

Cyt. „ Chciałbym wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowe dwa 
punkty 4 i 5, czego konsekwencją będzie przesunięcie numeracji następujących po nich 
punktów. Wobec powyższego proponuję wprowadzenie punktów: 
1) Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Starachowicach   
    (Waldemar Tuz) 
2) Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat zgodnie z w/w uchwałą.  

Chcę dodać, że na podstawie informacji uzyskanej od Dyrektora Delegatury  
w Kielcach Krajowego Biura Wyborczego stwierdzam, iż w okręgu wyborczym nr 4 do             
Rady Miejskiej mandat zwolniony po Panu Tomaszu Capale obejmuje Pan Waldemar Tuz, 
który złożył na piśmie stosowne oświadczenie o przyjęciu mandatu”.  
 

Proszę o przegłosowanie zgłoszonych przeze mnie propozycji. 
 

Głosowanie:  
22 głosy „za” 
0 głosów „przeciw” 

                              0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, iż zgłoszone propozycje zostały wprowadzone do 
porządku obrad wszystkimi głosami „za”. 
 

Następnie poprosił o zgłaszanie wniosków do porządku obrad sesji. 
 
Pani J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  

prosi o skreślenie z porządku obrad przyjęcia protokołu  z dnia 23 października 2006 r. 
Uzasadniając, wszyscy radni z Prawa i Sprawiedliwości nie brali udziału w poprzedniej sesji, 
tak że nie jesteśmy w stanie po prostu tego głosować”. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
  

Głosowanie:  
15 głosów „za” 

 
 Przewodniczący RM stwierdził, iż zgłoszony wniosek został przyjęty. 
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 Następnie poprosił o składanie dalszych wniosków do porządku obrad sesji. 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Złożył n/w wnioski o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych uchwał: 
 
Wniosek nr 1 o wprowadzenie w punkcie 8.6 projektu uchwały w sprawie: zmiany  

Uchwały Nr X/3/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: 
ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Wniosek nr 2 o wprowadzenie w punkcie 8.7 projektu uchwały w sprawie zmiany  
budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 293.175 zł) 

Wniosek nr 3 o wprowadzenie w punkcie 8.8 projektu uchwały w sprawie zmiany  
budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 19.644 zł) 

Wniosek nr 4 o wprowadzenie w punkcie 8.9 projektu uchwały w sprawie zmiany  
załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 
2006 rok” do uchwały Rady Miejskiej nr XIV/1/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Starachowice na 2006 r. 

Wniosek nr 5 o wprowadzenie w punkcie 8.10  projektu uchwały w sprawie:  
przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Starachowicach własności nieruchomości i obiektów infrastruktury. 

Wniosek nr 6 o wprowadzenie w punkcie 8.11 projektu uchwały w sprawie zmiany  
budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok w części zawartej w załączniku Nr 7 do uchwały 
Nr XIV/1/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2005 r. : Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Prezydenta Miasta. 
 

Kolejno poddał pod głosowanie Wniosek nr 1. 
 
Głosowanie:   

21 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Poddał pod głosowanie Wniosek nr 2. 
 
Głosowanie:   

21 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Poddał pod głosowanie Wniosek nr 3. 
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Głosowanie:   
21 głosów „za” 

                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Poddał pod głosowanie Wniosek nr 4. 
 
Głosowanie:   

21 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Poddał pod głosowanie Wniosek nr 5. 
 
Głosowanie:   

21 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Poddał pod głosowanie Wniosek nr 6. 
 
Głosowanie:   

21 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 

 
Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum 
2. Powołanie sekretarz sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.  
4. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej 

w Starachowicach (Waldemar Tuz) 
5. Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat zgodnie z w/w uchwałą.  
6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 

     a) zapytania do wystąpienia 
7. Interpelacje radnych. 
8. Projekty uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007  
rok, 

2) w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku 
rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej, 
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3) w sprawie: zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości 
w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych, 

4) w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/3/06 z dnia 27 listopada 
2006 r., 

5) w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej, 
6) w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/3/06 Rady Miejskiej w Starachowicach 

z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego stałych 
Komisji Rady Miejskiej, 

7) w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 
293.175 zł), 

8) w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2006 rok (kwota 
19.644 zł), 

9) w sprawie zmiany załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek budżetowych na 2006 rok” do uchwały Rady Miejskiej 
nr XIV/1/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Starachowice na 2006 r., 

10) w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach własności nieruchomości 
i obiektów infrastruktury, 

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

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

             
Ad. 4. 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Proszę o odczytanie projektu w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady 

Miejskiej w Starachowicach uchwały przez Panią Sekretarz Miasta.” 
 
 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Odczytała w/w projekt uchwały. 
 
 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 podjęta wszystkimi głosami „za” 

 Uchwała Nr XI/1/06 w załączeniu. 
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Ad. 5. 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Proszę o odczytanie tekstu ślubowania przez najmłodszego Radnego Pana 

Michała Sendeckiego. 
 Proszę wszystkich o powstanie” 
 
 Pan M. Sendecki  

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 W. Tuz 
Cyt. „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 

  
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Gratuluję Panu Radnemu Waldemarowi Tuzowi objęcia mandatu i proszę 
o powiedzenie kilku słów o sobie”. 
 
 Pan W. Tuz 
 Cyt. „Jestem rodowitym Starachowiczaninem. Pokoleniowo związany byłem 
z Zakładami STAR. Przeszedłem tam praktycznie wszystkie miejsca pracy, od pracownika aż 
do dyrektora produkcji włącznie. Aktualnie jestem na świadczeniu przedemerytalnym”.   
 
 Ad. 6.  
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Przedstawił informację Prezydenta Miasta  z prac między sesjami. 
 

W okresie od 1 grudnia 2006 r. do 11 grudnia 2006 r. Prezydent Miasta odbył                    
1 posiedzenie wykonawcze, na którym wydał 5 zarządzeń. Przyjął 25 interesantów.  
Kalendarium spotkań:  

• 1.12.2006 - spotkał się Zarządem SSE "Starachowice" w sprawie współpracy 
pomiędzy miastem a strefą,  

• 1.12.2006 - odbył spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego,  
• 4.12.2006 - przyjął przedstawicieli SSE i Starostwa Powiatowego w sprawie budowy 

obwodnicy drogi krajowej nr 42,  
• 4.12.2006 - spotkał się z Komendantem Powiatowej Komendy Policji i jego Zastępcą, 

na którym omawiano sprawy współpracy,  
• 5.12.2006 - spotkał się z przedstawicielem PKO Oddział Ostrowiec Świętokrzyski. 

Omawiano zasady i zakres współpracy pomiędzy bankiem a miastem,  
• 6.12.2006 - w Warszawie wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizacje 

inwestycji z Funduszu PHARE,  
• 7.12.2006 - wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami KW "Obywatele dla 

Miasta",  
• 7.12.2006 - spotkał się z Prezesem PHU Panem Z.Lipą w sprawie przetargu na 

sprzedaż kortów tenisowych przy ul. Krzosa,  
• 7.12.2006 - przyjął Zarząd PKS w sprawie współpracy pomiędzy miastem a spółką,  
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• 7.12.2006 - spotkał się z Burmistrzem Wąchocka Panem J. Samela w sprawie 
współpracy w zakresie wodociągów,  

• 8.12.2006 - wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji złożył wizytę w Skarżysku 
Kamienna w sprawie monitoringu miasta. 

 Ad. 6a) 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił o składanie zapytań do wystąpienia. 
 
 Wobec braku zapytań zamknął w/w punkt. 
 

 Ad. 7. 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił o składanie interpelacji oraz wniosków. 
 
 Interpelacje na piśmie złożyli: 
 - Pan M. Adamus, 
 - Pan K. Różycki, 
 - Pan G. Walendzik, 
 - Klub Radnych Partnerstwa i Rozwoju oraz Spółdzielczości Mieszkaniowe. 
 
 W/w interpelacje stanowią załącznik do protokołu. 
  

Wnioski na piśmie złożyli: 
 - Pan M. Adamus. 
 W/w wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

            
 Pani L. Dziura 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja pozwolę sobie złożyć 
również interpelację. Tak się złożyło, że moja interpelacja koresponduje z interpelacją 
Radnego Różyckiego, ale zapewniam, że nie umawialiśmy się, więc pozwolę sobie odczytać. 
 Pan Prezydent Miasta Starachowice Wojciech Bernatowicz. Interpelacja w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Aleja Armii Krajowej, Kościelna. 
W imieniu mieszkańców zamieszkujących ulice: Kościelna, Górna, osiedle Żeromskiego oraz 
Armii Krajowej zwracam się z prośbą o poprawę oświetlenia na w/w skrzyżowaniu. 
Uzasadnienie. W/w skrzyżowanie jest bardzo ruchliwe. Dotyczy to ruchu kołowego 
i pieszego. Mieszkańcy skarżą się na złe oświetlenie, słaba widoczność na tym skrzyżowaniu. 
Często zdażają się w tym miejscu kolizje, a ostatnio doszło do tragicznego wypadku, 
w którym została poszkodowana kobieta. Sprawa wydaje się o tyle pilna, iż w okresie 
przedświątecznym będzie wzmożony ruch i to zagrożenie wzrośnie”. 
 
 Ad. 8.1) 

Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2007 rok”. 
            Dodała, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach i nie 
wniesiono do niego żadnych uwag. 
            Cyt. „Komisja Finansów i Budżetu w trakcie dyskusji nad tym projektem uchwały 
wniosła zapytania. Może w tym momencie odpowiem na te zapytania. Komisja zapytuje 
odnośnie osób prawnych w upadłości o zgłoszone wierzytelności. Według aktualnego stanu 
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w ewidencji podatkowej miasta Starachowice figuruje 13 podmiotów osób prawnych, które są 
w upadłości. Zgłoszona wierzytelność to jest kwota 1.749.039 zł, z tym że odnośnie czterech 
podmiotów upadłość została już zakończona. Organ podatkowy nie podjął jednak decyzji 
o umorzeniu z urzędu zgłoszonej wierzytelności i zaległości z uwagi na to, że kwota 
umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w sprawozdawczości ujmowana jest do 
potencjału podatkowego miasta Starachowice. W przeliczeniu na jednego mieszkańca byłoby 
to około 22 zł. Skutkowałoby to ewentualnie mniejszą kwotą subwencji wyrównawczej. W tej 
sytuacji podjęliśmy decyzję o nie umarzaniu z urzędu tych zaległości, tylko czekamy na 
przedawnienie się zaległości. Wpłaty na poczet wierzytelności w okresie od ogłoszenia 
upadłości do grudnia tj. kwota wpływów 233.139 zł, wpłaty na poczet zaległości 
podatkowych powstałe po ogłoszeniu upadłości, kwota wpływów 381.759 zł, pozostała 
zaległość po ogłoszeniu upadłości wg stanu ewidencyjnego na grudzień 140.599  zł.  
           Następnie były pytania odnośnie opodatkowania różnymi stawkami osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Jeśli chodzi o osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, u których wśród poszczególnych składników 
nieruchomości występują w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynki pozostałe 
i grunty pozostałe z wyłączeniem budynków i gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą, to w ewidencji podatkowej takich osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
występuje 27. Przykładowo są to: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji, Nadleśnictwo 
Starachowice, SMLW „Wanacja” , SSM, PUP, ZUS, Dom Pomocy Społecznej, Archiwum 
Państwowe, Fundacja ARR. Z kolei osoby prawne w upadłości opodatkowane podatkiem od 
nieruchomości wg stawek dla budynków i gruntów pozostałych są to trzy podmioty: METAL 
STAR, Zakład Tłoczny STARPLAST i ENERGOMECH SERWIS Sp. z o.o. Z kolei osoby 
prawne, u których wśród poszczególnych składników nieruchomości występują 
w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynki gospodarcze, komórki to jest trzy 
podmioty: Nadleśnictwo Skarżysko, Nadleśnictwo Starachowice, PKP SA, Zakład 
Gospodarowania Nieruchomościami”. 
 

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 wszystkimi głosami „za” 
            Uchwała Nr XI/2/06 w załączeniu.  
 
           Ad. 8.2) 
           Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
           Przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia 
od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.   
           Dodała, iż projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach i nie wniesiono 
do niego żadnych uwag. 
 

Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag, Przewodniczący 
RM poddał go pod głosowanie. 
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Głosowanie:   
22 głosy „za” 

                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 

 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za” 
            Uchwała Nr XI/3/06 w załączeniu.  
 
            Ad. 8.3) 
            Pani M. Derra – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Dróg 
            Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli 
nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych.  
            Wniosła w § 4 autopoprawkę polegającą na zastąpieniu daty „01.01.2007 r.” datą 
„01.04.2007r.”. Dodała, iż uchwała była prezentowana na wszystkich komisjach RM. 
 
            W dyskusji udział wzięli: 
             
            Pan K. Różycki 
            Cyt. „Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo Radni. Mam przed sobą szacunek 
wysokości opłat z tytułu przejęcia przez gminę Starachowice obowiązku właścicieli 
nieruchomości w zakresie wywożenia odpadów, oczywiście po rozstrzygniętym przetargu 
i mam pytanie, jeśli chodzi o punkt 5 i 6. Piaty brzmi następująco: Koszty związane 
z umarzaniem oraz objęciem systemem wywozu odpadów mieszkańców niewydolnych 
finansowo i to jest kwota 112.442 zł i inne koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem 
systemu zbierania transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. I tu jest kwota 94 tys., to 
jest ponad 200 tys. zł”. 
             
           Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
           Powiedział, iż sam szacunek zawiera bardzo ogólne ilości środków, które 
przeznaczone są na funkcjonowanie całego systemu. W związku z tym punkt 6 określa 
dodatkowe koszty, o których można powiedzieć, iż są kosztami ogólnymi w całym 
kosztorysie na funkcjonowanie systemu i na określenie wydatków, które były przewidziane 
w całym tym szacunku. Cyt. „Myślimy tutaj m.in. o funkcjonowaniu systemu kontroli, 
o którym tutaj nie ma tj. funkcjonowanie pojazdów, funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in., 
która zajmuje się też tymi działaniami. Koszty związane z umorzeniami to jest po prostu fakt 
taki, że zgodnie z przepisami lokalnymi następuje coś takiego jak umorzenie zaległości 
względem osób i rodzin, które są niewydolne finansowo. Przepisy te są określone właśnie tą 
uchwałą, którą w tej chwili Państwo zmieniacie. Jest faktem, że w roku 2005 wpłaty zostały 
dokonane przez 93 % płatników, 7 % wpłat zostały niedokonane i jednocześnie organizując 
cały system w mieście musimy odbierać odpady również od tych osób, które są klientami 
MOPS-u czy po prostu nie potrafią zdobyć środków na pokrycie tego typu wydatku. Stąd on 
się też znajduje, bo jest po prostu kosztem ewidentnym w mieście”. 
             
            Pan K. Różycki 
            Cyt. „Mam takie pytanie. Czy to jest społecznie uzasadnione? Jak wiemy gmina 
wystawia rachunek, powiedzmy jeśli chodzi o SSM i ta faktura opiewa na określoną kwotę, 
Spółdzielnia środki finansowe przekazuje na konto gminy, ale nie bierze się pod uwagę osób 
niewydolnych finansowo, bo osób niewydolnych finansowo w SSM nie brakuje. Widać to po 
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zaległościach czynszowych. Ci ludzie mają zamkniętą drogę, bo oni nie mogą nie zapłacić, 
tylko muszą w czynszu zapłacić za wywóz nieczystości, czy są zadowoleni bądź nie, 
a obywatele naszego miasta którzy, że tak powiem lekceważą sobie, nie zapłacą, bo są 
niewydolni finansowo i gmina im umarza. Takie pytania m. in. padały ze strony członków 
Spółdzielni. Zobowiązany jestem tą sprawę na forum sesji Rady Miejskiej poruszyć”. 
 
            Pan Z. Rafalski 
            Cyt. „Mam pytanie. Czy ta stawka 2,60 obecnie obowiązująca wystarczała na 
pokrycie kosztów obsługi i wywozu śmieci?” 
 
           Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
           Odpowiedział, iż stawka 2,60 zł, która obowiązuje do tej pory była wystarczająca 
w zupełności do funkcjonowania systemu zgodnie z umowami zawartymi w roku 2003.              
Cyt. „W tamtym czasie, do końca sierpnia stawki, które żeśmy dla wykonawcy ponosili ze 
strony gminy, wynosiły w granicach brutto, przez te trzy lata, to wiadomo, że była to zmienna 
w granicach 1,70 - 1,75. Gdy od 1 października została zawarta umowa w związku 
z przeprowadzonym nowym postępowaniem przetargowym, stawka, która została przyjęta 
w wyniku przetargu wynosi 2,58 zł netto czyli bodajże 2,76 zł brutto. No i kwota ta w tym 
momencie z samego, że tak powiem już rachunku i wizualnie widać, że nie mieścimy się 
w kwotach, że tak powiem, które uzyskujemy od mieszkańców. Dodatkowo trzeba jeszcze 
powiedzieć, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie 
wskazują na to, że kwota opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku powinna być 
ustalona w wysokości całości funkcjonowania systemu, no w tym wypadku systemu 
gospodarki odpadami i oprócz kosztów związanych z odbieraniem odpadów są też koszty 
administracyjne, stąd w wysokości takiej one się pojawiły w tym szacunku.  
           Teraz sprawa zgłaszana przez Pana Radnego Różyckiego. Powiem tak, że stroną 
przepisów związanych z funkcjonowaniem systemu, czyli przepisów uchwały RM o przejęciu 
obowiązków są właściciele nieruchomości i definicję pojęcia „właściciel” w tym zakresie 
wyczerpuje faktycznie SSM. Członkowie SSM nie są stroną tych przepisów. Jednocześnie 
trzeba sobie powiedzieć, że spółdzielnia i relacje członkowie spółdzielni, czy lokatorzy 
spółdzielni a spółdzielnie mieszkaniowe regulują przepisy inne, na podstawie których 
spółdzielnia może dochodzić swoich praw. My z tymi przepisami nie mogliśmy sięgać tak 
głęboko i powiedzmy regulować sprawy osób, które nie są stronami tej umowy, jakby 
społecznej i stąd faktycznie możliwe, że w ocenie spółdzielców jest to krzywdzące. Gdy 
powstawały te przepisy, bo one powstawały bodajże dwa lata temu, czy półtora roku temu też 
na skutek zmiany tej uchwały podstawowej była, że tak powiem, analizowana ta sytuacja pod 
względem prawnym i nie można było doprowadzić do tego, że członkowie, którzy nie płacą 
bezpośrednio, bo nie wnoszą bezpośrednio opłaty do gminy Starachowice, no nie mogą być, 
że tak powiem, przedmiotem tych umorzeń”. 
 
           Pan Z. Rafalski 
           Cyt. „Nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Czyli była rubryka w budżecie 
konkretnie, mówiąca o tym, że dopłata do śmieci to wynosi z gminy tyle i tyle? Czy była taka 
dopłata?” 
 
           Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
           Cyt. „Ja nie rozumiem bardzo w tym momencie, bo była mowa, padło pytanie, czy 
pieniądze które były w opłacie w wysokości 2,60 wystarczało na funkcjonowanie systemu.   
To dla mnie jest jakby jednoznaczne. Nie rozumiem pytania w każdym bądź razie”. 
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          Pan Z. Rafalski 
          Cyt. „Wobec powyższego, skoro inflacja za rok poprzedni wynosiła 0,9, prawda, 
rozumiem, że cena wywozu śmieci również powinna wzrosnąć mniej więcej o to 0,9. Przy 
propozycji Państwa jest to 23 % i z czego to wynika. Czy z nowej umowy? Jeśli tak, to bliżej 
byśmy się chętnie zapoznali jako Komisja Gospodarcza. Czy z różnych innych przyczyn 
nieznanych, które tutaj mam? Ja myślę, że sprawa śmieci jest na tyle ważna, że powinniśmy 
wszyscy razem nad nią nieco się zastanowić, mieć więcej czasu i w związku z powyższym 
uważam że na dzisiejszej sesji powinniśmy przegłosować wzrost stawki o inflację, natomiast 
do tematu oczywiście wrócić za jakiś czas. Czyli o 2, 3, czy ewentualnie 5 groszy i taka jest 
moja propozycja do przegłosowania”. 
 
           Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
           Cyt. „Rozumiem, że jest to wniosek formalny”. 
 
           Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej 
           Cyt. „Powiem tak. Wysokość opłaty, którą Wysoka Rada ma ustalić, tak jak 
wspomniałem, artykuł 6b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o tym, 
że ta opłata musi wychodzić z kosztów utrzymania całego systemu gospodarki odpadami. 
Znaczącym kosztem całego systemu to jest opłata ponoszona przez gminę dla wykonawcy. 
Jeśli  mieliśmy umowę zawartą w poprzednim okresie czasu z wykonawca i usługa ta 
kosztowała określone pieniążki, to analogicznie teraz od 1 października 2006 r. mamy nową 
umowę, która określa wysokość tej opłaty i nie jest to związane na tą chwilę zupełnie jakby 
z inflacją”. Dodał, iż wprowadzana uchwałą opłata wynika z szacunku, który każdy radny 
otrzymał. Powiedział, iż znamienne jest, iż 90 % to koszty ponoszone z tytułu wywożenia 
odpadów przez firmę wywozową.  
 
           Pani W. Balcerzak-Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
           Cyt. „Szanowni Państwo, pozwolicie, że ja, ponieważ widząc niezrozumienie pewne 
w sytuacji jaka jest, pozwolę jeszcze wyjaśnić wszystkim. Proszę Państwa. Efekt ten, czyli 
projekt uchwały, która jest dzisiaj stawiana na sesji to skutek umowy, która została podpisana 
2 października tego roku po przetargu, który odbył się 11 września również tego roku i skutek 
tej właśnie umowy to wzrost opłat za wywóz nieczystości o 58 %, co się przekłada 
automatycznie wzrostem, który jak gdyby nakładamy na mieszkańców naszego miasta 
o 23 %. Tak to się przekłada matematycznie. Proszę policzyć, ile ALMAX-owi przez                   
3 miesiące, czyli to jest przy wzroście o złotówkę, który w stosunku do poprzedniej kwoty 
trzeba będzie zapłacić, to jest przy liczeniu czterdziestu ośmiu tysięcy pięćset osób to prawie 
150 000 trzeba będzie dołożyć w przyszłym roku, czyli automatycznie nawet te dwie pozycje 
ostatnie, które są tu wyszacowane to prawie że nam, nam to likwiduje, więc zmiany                      
w budżecie w tym projekcie, który będziemy rozważać również trzeba będzie się do tego 
odnieść. Ja powiem, że przy rozstrzygnięciach, przy podpisaniu umowy 2 października ta 
uchwała, zresztą przygotowana przez służby Urzędu Miejskiego, jak widzicie Państwo                
27 września, bo tu jest data, mogła wejść 23 października, bo radni wtedy obradowali 
poprzedniej kadencji. No, sytuacja wyborcza i myślę, że to była przyczyna, że zostało to 
opóźnione i dzisiaj mamy tego po prostu efekt i skutek umowy. ALMAX, czyli firma, która 
wygrała, wzrost, tak jak powiedziałam ponad 50% skutkuje podniesieniem o 23%. Tak to dziś 
wygląda.” 
 
 Pan K. Różycki 
 Powiedział, iż absolutnie nie kwestionuje umowy, o której mówiła                       
Pani W. Balcerzak-Judasz – Zastępca Prezydenta. 
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 W imieniu mieszkańców poprosił o zmianę funkcjonowania systemu wywozu śmieci. 
Nadmienił, że mieszkańcy Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to rzesza ponad 
dwudziestotysięcznej liczby mieszkańców. Powiedział, że od 1 września 2003 r. proszą oni, 
aby ta sytuacja uległa zmianie, gdyż są niezadowoleni z wywozu nieczystości przez firmę 
ALMAX. Podkreślił, iż przede wszystkim nie jest przestrzegany harmonogram wywozu 
nieczystości. Podał tu za przykład, iż w ostatnich dwóch tygodniach nie można się było 
doprosić, aby wywieziono śmieci z altany przy III Liceum Ogólnokształcącym, ulicy Górnej, 
Kościelnej 38. Powiedział, że pomimo wielokrotnych telefonów sytuacja nie zmieniła się. 
Stwierdził, że mieszkańcy proszą, aby był ład i porządek. Dodał, że mieszkańcy 
Starachowickiej Spółdzielni nie kwestionują aż w takim stopniu podwyżki, że wynosi ona  
prawie 60% tylko proszą o przyzwoitą jakość usługi świadczonej przez firmę ALMAX, gdyż 
tak świadczona nie może być tolerowana. Poinformował, że na każdym spotkaniu rad osiedli 
pojawia się totalna krytyka sposobu wywozu śmieci. Zaznaczył, że jest to bardzo poważna 
sprawa.” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu Radni poprosili                  
o dokładną kalkulację ceny wywozu śmieci i Komisja doszła do źródła powstania tej ceny. 
Powiedział, że źródłem była podpisana po przetargu umowa w dniu 2 października 2006 r. 
 Cyt. „Mogę wyrazić zdziwienie jako radny poprzedniej kadencji, że 23 żeśmy nie 
głosowali tej uchwały, bo no byłaby być może ona bliższa, również informacji o podpisanej 
umowie nie znałem, tym bardziej nie ma jej w internecie. Jak się popatrzy w kalendarium 
wydarzeń, które Prezydent organizował poprzednio, również ten fakt nie został odnotowany, 
przynajmniej ja sprawdzałem jeszcze dzisiaj, więc wydaje się, że no kwestia jest taka. 
Prawidłowość kalkulacji jest zasadna. Mogę powiedzieć jako przedstawiciel Komisji, że no 
jest to chęć Pana Prezydenta zmniejszenia chociażby częściowo ciężaru tych opłat poprzez 
przesunięcie terminu wejścia w życie jest z punktu widzenia finansowego, powiem jako 
Przewodniczący Komisji Finansów, jest trochę ciężka, bo w związku z tym te 150 000 
będziemy musieli znaleźć na dodatkowe dopłaty do systemu unieszkodliwiania odpadów, do 
systemu wywozu śmieci, ale jeżeli jest taka decyzja, to dobrze i wydaje mi się, że kwestię, 
wiązanie tego czy ze stopą inflacji, czy z innym, no, nie ma zupełnie sensu. Jest podpisana, 
została podpisana 2 października umowa określająca tą stawkę, po postępowaniu                       
o zamówienie publiczne i w związku z tym my jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie tylko 
tak, albo ją przyjąć, albo ewentualnie znaleźć pieniądze w budżecie na to, żeby z innych 
zadań po prostu skierować środki na dofinansowanie, jeśli chcielibyśmy, żeby stawka została 
taka sama.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Proszę Państwa. Jeszcze chciałem dodać jedną bardzo ważną sprawę z tego 
względu, że opinie na temat ALMAX-u przez starachowiczan, nie są, są złe nie od dzisiaj. 
Wiele skarg na działanie tej firmy było prowadzone, a chcę Państwa zapoznać z § 19 tejże 
umowy podpisanej i zastanawia mnie bardzo to, że ta umowa obowiązuje od 1 paździenika 
tego roku do dnia 30 września 2016. 10 lat, firma, która ma tyle, której tyle w Starachowicach 
zarzucano, jest, będzie u nas funkcjonowała przez 10 najbliższych lat, za co my podatnicy 
będziemy płacić ciężkie pieniądze.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Szanowni Państwo. Ja chciałbym zwrócić uwagę do wystąpienia                       
Pana Prezydenta. Zabrzmiało to w taki sposób, to, co wydarzyło się przed i jest złe, to nie my, 
to co się wydarzyło przed i jest dobre, to my. Mili Państwo, bierzmy odpowiedzialność. 
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Odpowiem Panu Radnemu Walendzikowi dlaczego nie zaproponowałem tego projektu 
uchwały w poprzedniej kadencji, z prostej przyczyny, nowa Rada, ksiądz powiedział, nowe 
pomysły, nowe głowy, niektóre młode, niektóre starsze, więc te młode głowy mają prawo,               
to co Pan Radny Grzegorz zwrócił uwagę podjąć decyzję. Budżet miasta nie został 
uchwalony. Bardzo proste rozwiązanie. Dochody dzisiaj uchwalimy, przynajmniej w zakresie 
podatku i podejmijmy odważną decyzję. Chcemy, żeby było czysto. To niestety kosztuje               
i dziś mógłbym wskazać, ale być może nie jest to jeszcze miejsce, aby z budżetu miasta 
Starachowice dopłacić, dopłacić mieszkańcom miasta, którzy usuwają w ten sposób odpady. 
Może to jest rozwiązanie, bo dziś bardzo słusznie Państwo nie słuchacie co mówił Pan Radny 
Różycki, ale za to, że ktoś nie płaci, płaci ktoś, więc nie wiem, czy mieszkańcy miasta godzą 
się na taką historię, którą właściwie żeśmy zafundowali podejmując taką uchwałę. Otóż my 
podjęliśmy uchwałę. Początkowo nie było możliwości umarzania zaległości. Po dwóch latach 
funkcjonowania systemu zmieniliśmy ją w taki sposób, że wprowadziliśmy możliwość ulg                  
i zwolnień w określonych sytuacjach. Ta uchwała tam z bólem została przyjęta przez służby 
nadzoru wojewody i dziś prezydent ma taki instrument, z którego korzysta, z którego ma 
prawo korzystać i być może dziś należałoby się zastanowić, że skoro traktujemy to w taki 
sposób, jako pewna pomoc dla osób, których nie stać, to nie przerzucajmy skutków tych 
pomocy na tych co płacą, to może będzie bardziej uczciwe. Może faktycznie wskażmy                   
w budżecie, a jeszcze budżetu żeśmy nie uchwalili, kwotę, którą będziemy w jakiś sposób 
rekompensować to i nie będziemy przerzucać tego obowiązku na tych, którzy płacą. Często 
też im jest trudno, ale jednak płacą swoje zobowiązania i może to będzie uczciwsze, a nie 
próbujmy szukać rozwiązań typu, bo to będzie 10 lat. Tak, Panie Prezydencie, bo to będzie    
10 lat, bo na to zgodził się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jakby Pan bardzo chciał 
wiedzieć dlaczego tak się stało, poprosiłby Pan do siebie Pana Kierownika Roberta, on by 
Panu przedstawił całą historię tego zdarzenia i dlaczego zdecydowaliśmy się na taki krok.                 
I dowiedziałby się Pan również, że w tym niby wielkim interesie śmieciowym, interesie na 
zachodzie, to dziś wystartowała w Starachowicach, no nie dziś, trzy miesiące temu, jedna 
tylko firma. Tu też można by stawiać pytanie dlaczego tak jest, w świecie pełnym 
konkurencji, gdzie nie ma ograniczeń, w Europie bez granic, startuje do przetargu jedna 
firma. To też daje do myślenia, bo jeszcze nie ma jakiejś konkurencji. Ja bym tu zalecał 
jednak takie postępowanie bardziej wstrzemięźliwe w zakresie tego typu osądu. Odpowiedź 
jest bardzo prosta. Wystarczy poświęcić trochę czasu Pani Naczelnik, Panu Kierownikowi, 
Pan się wszystkiego dowie. Jakby mnie Pan poprosił, również bym Panu poświęcił 15 minut     
i powiedziałbym, czym się kierowałem podejmując określone decyzje w tym zakresie, a dziś 
jest rozwiązanie. Nie udajmy, że nie ma, bo ono jest proste. Za tych, Pan Krzysztof tu mówił 
o dwóch pozycjach 5 i 6, których nie stać, nie będą płacić sąsiedzi, a koszt poniesie miasto. 
Jest to pomysł. Proponuję go rozważyć. Dziękuję.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. Ja cały czas jednak, Panie Radny Kwiecień się zwrócę do Pana w tej sprawie,            
że co Panu, bądź kto dał Panu takie prawo, aby podpisywać umowę z tą firmą na 10 lat, przy 
tylu sprzeciwach i przy tylu nieprawidłowościach funkcjonowania tej firmy na terenie 
Starachowic, tyle.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Odpowiem Panu. Widzę, że Pan nie bardzo to rozumie. Proszę Pana, więc 
konstrukcja prawa zamówień publicznych jest taka, że normalny okres to jest 3 lata. Za zgodą 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych można ten okres wydłużyć i my o taką zgodę do 
Prezesa wystąpiliśmy. Gdy występowaliśmy o tą zgodę  nie wiedzieliśmy ile firm może 
wystartować i czy to będzie firma ALMAX, x, y, następna i następna. Więc tu procedura nie 
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była taka, że my do Prezesa wystąpiliśmy z zapytaniem, czy możemy zawrzeć umowę                    
z ALMAX-em ? My wystąpiliśmy z zapytaniem, czy możemy rozegrać przetarg na 10 lat, 
więc to Pan źle interpretuje. ALMAX-u na tym etapie zapytania nie było. ALMAX pojawił 
się dopiero w momencie, gdy ogłosiliśmy przetarg. Zgodnie z całą procedurą ten przetarg był. 
Nawet jakby Pan się chciał dokładnie zorientować w Europejskim Biuletynie Zamówień 
Publicznych z uwagi na jego wartość i specyfikę i tam się dopiero pojawił oferent. Mogli się 
pojawić inni, pojawił się jeden. W momencie, gdy wygrał przetarg, spełnił wszystkie istotne 
warunki, które były zawarte w specyfikacji, nie mogliśmy nie podpisać umowy. To samo 
pytanie bym postawił Panu. Było bardzo źle w przeszłości. No jest 2 tygodnie, a Pan Radny 
Różycki mówi, że od dwóch tygodni czegoś się nie mogą doprosić. Rozumieniem, jeszcze               
w cudzysłowie „władza młoda”, wszystko nie do końca może funkcjonować, ale nie 
spierajmy się o to. Są instrumenty, Pan ma je tam w umowie, może Pan wykorzystać je wobec 
ALMAX-u. Ja może późno, ale kilkakrotnie z nich korzystałem i niech Pan do tego w ten 
sposób podchodzi, a nie pyta mnie wprost osobowo, kto mnie do tego upoważnił. 
Postępowanie prawne, ale widzę, że Pan dalej tego nie rozumie, więc nie będę dalej 
tłumaczył, żeby Państwo się nie nudzili. Dziękuję.” 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja tylko jedno zdanie. Jak sam Pan powiedział na początku tej wypowiedzi 

ostatniej normalny czas to 3 lata. Dziękuję.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Pana Z. Rafalskiego, czy podtrzymuje zgłoszony przez siebie wcześniej 

wniosek formalny ? 
Następnie poprosił go o sprecyzowanie tego wniosku i ponowne jego przedstawienie. 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Podtrzymuję. I o inflację. Proszę Państwa. My umowy na Komisji Gospodarczej 

nie znaliśmy. Ja dalej jej nie znam. Nie wiem jakie są tam zapisy szczegółowe, co np. grozi za 
zerwanie, renegocjacje, no z tym trzeba się zapoznać. 
Dwa – to nie jest tak, że ta konkurencja znikła. Na tym rynku było trzy firmy, działało dwie. 
No one se znikły na nasze własne życzenie z racji tej, że nawet kawałka nie wydzielono dla 
innych firm, które podupadły. Konkurencja oczywiście jest niezbędna, ale negocjacje również 
twarde w zakresie wywozu no i oczywiście okres. Jeśli w umowie jest tak, że co roku 
będziemy te śmieci podnosić o kolejne tam procenty, no to dojdziemy do astronomicznych 
sum.  Cały czas argumentuję, że nie ma konkurencji, to jest po prostu nie do przyjęcia. 
Dlatego myślę, że trzeba się zapoznać z problemem śmieci i no spróbować szukać rozwiązań, 
nie kosztem najuboższych, dlatego, że ci co nie płacą no to po prostu nie płacą, ale ci co płacą 
mając dużo dzieci, dla nich jest to spory wydatek, a wcale nie jestem pewny co będzie za rok. 
Dlatego podtrzymuję.” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Powiedział, iż zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej zgłasza wniosek przeciwny do 
wniosku zgłoszonego przez Pana Radnego Z. Rafalskiego tzn. aby w/w projekt uchwały 
poddać pod głosowanie na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.  
 Swój wniosek uzasadnił tym, że wchodzimy w rok budżetowy, możemy rozważać 
później różne warianty np. zwolnienie z płatności za wywóz odpadów komunalnych rodzin 
wielodzietnych.  
Cyt. „Kwestia ewentualnie negocjowania, negocjowania innych warunków umowy czy 
dywagowania na temat, jak możemy postępować z inwestorem, ponieważ on wie również,           
że zmieniała się rządząca Starachowicami ekipa, ale to nie jest 5 minut, to nie jest miesiąc,           
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to nie jest dwa, to jest kwestia pewnych uzgodnień. Ja proponuję, żeby z punktu widzenia 
budżetu, który będziemy na pewno niedługo uchwalać, do którego wszyscy mamy duże 
oczekiwania i jakby pewne plany. Ja rozumiem, że Pan Prezydent wchodząc, również ma 
pewne trochę inne spojrzenie. Jak gdyby chciałby zacząć pewne, innego rodzaju działanie.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Z. Rafalskiego. 
 
 Głosowanie : 
     4 głosy „za” 
   11 głosów „przeciw” 
     8 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
 Reasumpcja głosowania. 
 
 Głosowanie : 
              4 głosy „za” 
            11 głosów „przeciw” 
   7 głosów „wstrzymujących”. 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
 Głosowanie : 
   12 głosów „za” 
     4 głosy „przeciw” 
     5 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 Uchwała Nr XI/4/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.4) 
 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/3/06 
z dnia 27 listopada 2006 roku. 
 
 W dyskusji udział wzięli :  
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Powiedział, iż na poprzedniej sesji Rady Miejskiej Klub Radnych „Lewica                        
i Demokraci” zgłosił na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana A. Sałatę. 
 Następnie zapytał Pana Radnego A. Sałatę, czy wyraża zgodę na kandydowanie na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ? 
 
 Pan A. Sałata 
 Wyraził zgodę.  
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 Pan A. Krukowicz 
 Powiedział, iż nie wie, czy w w/w projekcie uchwały, zamieszczonym w materiałach 
na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej nie ma pomyłki, gdyż są : §1, §3 i §4, a nie ma §2. 
Zaproponował zmianę numeracji paragrafów. 
  

Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Wyjaśniła, iż zaistniała tutaj pomyłka. 
 

Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. W w/w projekcie uchwały na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej wpisano Pana Adama Sałatę. 
 
 Głosowanie : 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”. 
 Uchwała Nr XI/5/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.5) 
 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : powołania członków Komisji Rewizyjnej. 
 
 
 
 W dyskusji udział wzięli :  

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż wpłynęły do niego następujące kandydatury na członków Komisji 

Rewizyjnej : z Klubu Radnych Samorząd 2002 i Platforma Obywatelska – Pan M. Sendecki. 
W związku z tym, iż Klub Radnych Partnerstwo i Rozwój oraz Spółdzielczości 

Mieszkaniowej nie zgłosił żadnego kandydata na członka Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczący RM zapytał, czy Klub ten zgłasza jakiegoś kandydata.  

 
Pan G. Walendzik 
Powiedział, iż zgodnie z obowiązującym prawem każdy Klub Radnych musi mieć 

swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Poprosił, aby Klub Radnych Partnerstwo                
i Rozwój oraz Spółdzielczości Mieszkaniowej pomimo nieobecności Przewodniczącego 
Klubu wytypowali swojego przedstawiciela. 

 
Pan K. Różycki  
Poprosił o 5 minut przerwy. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż rozumie, że Klub Radnych Partnerstwo i Rozwój oraz Spółdzielczości 

Mieszkaniowej na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nie zgłasza swojego kandydata do Komisji 
Rewizyjnej. 

 
Pan K. Różycki 
W związku z nieobecnością na sesji RM Przewodniczącego Klubu Radnych 

Partnerstwo i Rozwój oraz Spółdzielczości Mieszkaniowej Pana Radnego Z. Bernaciaka 
zawnioskował, aby Rada Miejska wybrała pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, 
natomiast nazwisko kandydata Klubu Radnych Partnerstwo i Rozwój oraz Spółdzielczości 
Mieszkaniowej do Komisji Rewizyjnej podane zostanie na następnej sesji Rady Miejskiej. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, że wakat kandydata z Klubu Radnych Partnerstwo i Rozwój oraz  

Spółdzielczości Mieszkaniowej zostanie uzupełniony na następnej sesji RM. 
Następnie powiedział, że Komisja Rewizyjna proponowana jest w następującym 

składzie : 
• Klub Radnych Samorząd 2002 i Platforma Obywatelska – Pan Radny M. Sendecki, 
• Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Pani Radna L. Dziura i Pan Radny                   

P. Rdzanek. 
 

Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie, z proponowanym powyżej składem. 
 Głosowanie : 
   21 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta.  
 Uchwała Nr XI/6/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.6) 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Powiedział, iż w związku z tym, że Pan Radny Waldemar Tuz, który w dniu 
dzisiejszym złożył ślubowanie, wyraził chęć pracy w Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej 
zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr X/3/06                     
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie : ustalenia składu 
osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej. 
 
 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr X/3/06 Rady Miejskiej 
w Starachowicach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie : ustalenia składu osobowego stałych 
Komisji Rady Miejskiej. 
 

Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie.  
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 Głosowanie : 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”.  
 Uchwała Nr XI/7/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.7) 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany budżetu Miasta Starachowice na 
2006 rok (kwota 293 175 zł). Powiedziała, że projekt tej uchwały był dostarczony Radnym            
w dniu dzisiejszym. 
 
 W dyskusji udział wzięli : 
 
 Pan G. Walendzik 
 Powiedział, że w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały niejasno skonstruowano 
zapis dotyczący działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, kwota 
23 820 zł (strona 8 projektu uchwały) z przeznaczeniem między innymi na zadanie 
inwestycyjne po nazwą „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7”. 
 Zapytał, czy dotyczy to zapłaty za zrealizowany już projekt, czy ten projekt 
zamierzamy dopiero realizować ? Jeżeli projekt został zrealizowany, zapytał, czy były na to 
zaplanowane środki w budżecie miasta, a jeśli nie został zrealizowany, to czy w tym roku 
zostanie to zakończone i czy w związku z tym wydatki nie zostaną przeniesione na przyszły 
rok ? 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Poinformowała, iż z jej wiedzy wynika, że wydatku, czyli zapłaty za  fakturę jeszcze 
nie było, natomiast zamówienie było. Dodała, że jest to kwestia zabezpieczenia środków. 
Powiedziała, że realizacja faktury będzie w tym roku. 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Zamówienie było, tak bym powiedział, podpisana umowa na konkretne 
zamówienie, a była ta pozycja w budżecie ?” 
 
 Pani H. Piwnik - Skarbnik Miasta 
 Cyt. „To realizatorem jest przedszkole, konkretna, inna jednostka organizacyjna 
miasta. No w tym momencie trudno mi powiedzieć, trzeba by panią dyrektor …” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Poprosił Panią H. Piwnik – Skarbnika Miasta, aby jako skarbnik, który kontroluje 5% 
wydatków podległych jednostek organizacyjnych zapoznała się z tym. 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie.  
 
 Głosowanie : 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
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 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”.  
 Uchwała Nr XI/8/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.8) 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany budżetu Miasta Starachowice na 
2006 rok (kwota 19 644 zł). 
 Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
Rady Miejskiej i pomimo, iż nie był on zamieszczony w porządku obrad, w materiałach na 
dzisiejszą sesję Rady Miejskiej został on dostarczony wszystkim Radnym. 
 
 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 wszystkimi głosami „za”.  
 Uchwała Nr XI/9/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.9) 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 6 „Plan dochodów                
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok” do uchwały                      
Rady Miejskiej nr XIV/1/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu              
miasta Starachowice na 2006 r.” 
  

W dyskusji udział wzięli : 
 
 Pan G. Walendzik 
 Zapytał, czy zwiększenie dochodów własnych jest już ostateczne oraz czy do końca 
roku nie nastąpią jeszcze jakieś zmiany ? 
 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Poinformowała, że ostatnie wnioski zostały przedłożone w piątek przez sesją                
Rady Miejskiej. 
 
 Ponieważ do w/w/ projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie : 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”.  
 Uchwała Nr XI/10/06 w załączeniu. 
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 Ad.8.10) 
 Pan W. Piekarz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie : przekazania w formie aportu do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach własności 
nieruchomości i obiektów infrastruktury. 
 Dodał, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
Rady Miejskiej. 

 
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 wszystkimi głosami „za”.  
 Uchwała Nr XI/11/06 w załączeniu. 
 
 Ad.8.11) 
 Pan Sz. Jarosz – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki             
i Ochrony Środowiska 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2006 
rok w części zawartej w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/1/05 Rady Miejskiej                       
w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2005 r. : Gminny Fundusz Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej. 
 Dodał, iż w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
Rady Miejskiej i uzyskał pozytywną opinię. Przypomniał, że projekt tej uchwały dotyczy 
utworzenia nowego tytułu w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska „Opłaty i prowizje 
bankowe” kwota 200,00 zł. Wyjaśnił, iż chodzi tu o to, że w Gminnym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej trzeba znaleźć kwotę na opłacenie konta.  

 
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 wszystkimi głosami „za”.  
 Uchwała Nr XI/12/06 w załączeniu. 
 
 Ad.9. 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Powiedział, że na większość interpelacji Radni otrzymają informację na kolejnej sesji 
Rady Miejskiej. 

Cyt. „Jeśli chodzi o pytanie podjęcia przez służby miejskie zapewnienia czystości, 
informuję Państwa, że w piątek zostały rozesłane listy według rozdzielnika do 
administratorów posesji różnych, do których te posesje podlegają z informacją i z takim 
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wystąpieniem o to, aby ci administratorzy podjęli pilnie działania w zakresie czystości                  
w mieście. Wiemy, że już się to od dzisiaj zaczęło dokonywać.  

Natomiast jeśli chodzi o stan budynku i tutaj wspominamy dworzec zachodni na 
Dolnych Starachowicach, to pragnę Państwa poinformować, że po rozmowach z Prezesem 
PPKS-u Panem Gościńskim ustaliliśmy, że do świąt budynek zostanie pomalowany i ma tak 
być świątecznie przyozdobiony. Natomiast jeśli chodzi o dalsze prace z tym obiektem będą 
one realizowane w trakcie roku. Natomiast na inne sprawy pozwolicie Państwo, że odpowiem 
na następnej sesji RM. 

Jeśli chodzi o działanie poprawy bezpieczeństwa, no to jeszcze to jest to, o czym 
mówiłem, o tych kamerach, że już zaczęły się te działania, już mamy oferty. Wiemy co 
chcemy, wiemy za ile, mniej więcej. Także w tym kierunku idziemy, ku dobremu. Dziękuję.” 

 
Ad.10. 
Pan K. Różycki 

 W imieniu mieszkańców ul. Harcerskiej, zamieszkujących w budynkach 1, 3, 5 
zwrócił się z prośbą w następującej sprawie cyt. „przy budynku harcówki zlokalizowany jest 
słup, który nie posiada lampy. Ten słup został nie tak dawno wymieniony, w związku z tym,                
że w tym miejscu doszło do jakiejś kolizji drogowej no i słup został zniszczony. Ten nowy 
słup nie posiada lampy oświetleniowej. Tam jest, no, bardzo niebezpiecznie w tej dzielnicy. 
Jeśli Pan Prezydent byłby na tyle łaskaw, żeby służby odpowiedzialne za te sprawy zajęły się 
tym, to mieszkańcy byliby bardzo wdzięczni.” 
 
 Pan J. Perchel 
 Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji, w imieniu mieszkańców składał wniosek          
o umieszczenie znaków drogowych ograniczających tonaż oraz szybkość w ulicach : 
Tulipanowa oraz Agrestowa. Powiedział, iż zdarza się, że wjeżdżają tam ciężkie auta i kostka 
ta może ulec zniszczeniu. Dodał, iż chcąc interweniować w tej sprawie do Straży Miejskiej  
nie ma do tego żadnych podstaw. 
 Następnie zgłosił wniosek o umieszczenie tabliczki z nazwą ulicy przy ul. Ziołowej, 
gdyż jej brak powoduje utrudnienie np. dla listonoszy. 
Cyt. „Jeszcze taką uwagę bym miał do tej interpelacji, którą tutaj w imieniu klubu zgłosił 
Radny Różycki, jeśli chodzi o przebieg tej drogi 42 przez nasze miasto. Mieszkańcy, no 
wyczytali w prasie, skąś się dowiedzieli, że obwodnica Parszowa, obwodnica Wąchocka, 
największe miasto, trasa ma być po starym śladzie. No kiedyś tam były takie rozmowy, że ta 
chyba zostanie, ale ja bym powiedział dwie takie uwagi, że po starym śladzie na pewno trzeba 
będzie zrobić, bo teraz są takie wymogi, ekran dźwiękochłonny po obydwu stronach.                  
To będzie na pewno duży koszt. Gdyby tą trasę się udało zmienić na północną stronę, pewnie 
by ten koszt mógł być zlikwidowany, ponieważ tam by ominęło te osiedla mieszkaniowe. 
Druga sprawa to jest tego typu, że taką potrzebę już kilkanaście lat temu była widziana przez 
służby miejskich inwestycji, ponieważ jak ja pamiętam ul. 9-go Maja była planowana jako 
poszerzenie i Leśna, żeby tam ten ruch jakby tą stroną północną też mógł jakoś się odbywać.  
I proszę właśnie o rozważenie, czy dałoby się ewentualnie tą trasę, no tak, jak tu żeśmy 
wnioskowali, na tym etapie jeszcze jest to możliwe, rozważyć jej ewentualnie zmianę.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Poinformował, że jutro o godz. 730 wraz z Panem Dyrektorem K. Korusem jest 
umówiony z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na rozmowę w sprawie 
drogi 42 i zjazdu na Specjalną Strefę Ekonomiczną. 
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Pan D. Nowaczek 
 W imieniu mieszkańców ul. Żeromskiego zwrócił się z prośbą o posprzątanie 
zalegających w kanałach burzowych liści, gdyż podczas opadów deszczu powodują one 
zatykanie się kratek ściekowych. 
 Następnie zwrócił uwagę na czas pracy lamp oświetleniowych na terenie naszego 
miasta. Powiedział, że są one wyłączane o godz. 6:00 , a świtać zaczyna pomiędzy godziną 
7:00 , a 7:20 . 
  

Pan G. Walendzik 
 Zaproponował, aby Pan Prezydent rozważył „nowe godziny oświetlenia”, gdyż 
rzeczywiście były zgłaszane skargi odnośnie czasu pracy lamp oświetleniowych na terenie 
naszego miasta. 
 Następnie zaproponował,  cyt. „żeby Komisja Rewizyjna zajęła się okolicznościami, 
zasadnością i prawidłowością przyjęcia takiego rozwiązania, no którego konsekwencją była 
dzisiejsza uchwała. Jest powołana Komisja Rewizyjna, może już zacząć pracę, tak jak my 
pracujemy w innych komisjach.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Powiedział, iż rozumie, że jest to wniosek formalny, który należy poddać pod 
głosowanie. 
 
 Następnie poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
  
 Głosowanie : 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
  

Pan S. Kwiecień 
 Powiedział, iż bardzo się cieszy, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej dba                       
o symbole. Zapytał, dlaczego w tak ważnych wydarzeniach w mieście Starachowice jak 
złożenie przysięgi przez Prezydenta Miasta czy ślubowanie radnych nie jest wykorzystywany 
sztandar miasta ? Cyt. „Czyżby coś z nim było nie tak, był niewłaściwy, ma skazę, że został 
uchwalony w tamtej kadencji ? Ja myślę, że warto by się nad tym zastanowić.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Uznał, iż jak najbardziej można wykorzystywać sztandar w podniosłych sytuacjach             
i odpowiednich uroczystościach. Dodał, że będzie on wykorzystywany. 
 
 Pan M. Adamus 
 Zwrócił się z prośbą, aby Radni Rady Miejskiej byli szczegółowo informowani na 
posiedzeniach Komisji o podpisywaniu umów. Cyt. „Dotyczy to tej śmieciówki, bo jeśli ja 
dzisiaj się dowiaduję od Pani Prezydent, że poprzedni Prezydent Miasta podpisał podwyżkę           
o 58%  z firmą ALMAX. Bo to, że na 10 lat ta firma wchodzi, to ja wiedziałem, a dzisiaj 
dowiaduję się, że propozycja jest 24% podwyżki no to, to coś za późno. Od dzisiaj się 
dowiedziałem, że poprzednia umowa opiewała na 58%. Mnie jest trudno podnieść rękę za 
tym, żeby jednorazowo, tak jak tutaj koledzy przedstawiali, 24% podnieść śmiecie.” 
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 Następnie zapytał Pana Prezydenta Miasta, czy planuje on dokonać jakiś zmian                
w projekcie budżetu na 2007 rok oraz czy budżet ma być uchwalany w przedziale czasowym 
10-20 styczeń 2007 rok ? 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Poinformował, iż przewiduje zmiany w projekcie budżetu na 2007 r., natomiast co do 
daty jego uchwalenia stwierdził, iż ciężko jest mu to powiedzieć. 
 
 Pan M. Adamus 
 Cyt. „Czy są przewidywane jakieś zmiany w projekcie budżetu dotyczące zmian 
regulaminu dodatków dla nauczycieli ? Chodzi mi tutaj o dwa dodatki, o których 
wspominałem na Komisji Oświaty – dodatek motywacyjny i dodatek wychowawczy. 
Dlaczego o tym mówię ? Pana poprzednik w roku 2005, 2006 podniósł te dodatki, bodajże to 
było podniesione, dodatek motywacyjny o 20 zł na, w przeliczeniu na nauczyciela i podobnie 
dodatek wychowawczy, ale tutaj jest różnica pomiędzy powiatem, a gminą. W gminie te 
dodatki wynoszą obydwa po 50 zł, natomiast w powiecie ten dodatek wynosi motywacyjny 
60 zł, a dodatek wychowawczy również 60 zł do liczby uczniów w klasie, czyli do 28. 
Powyżej jest 70 zł. Dobrze by było, żeby Pan „te rowy zasypał” na początku kadencji. Myślę, 
że z szacunkiem by to przyjęli nauczyciele choć jak to kiedyś ktoś powiedział nie byłaby to 
duża podwyżka. 
 I jeszcze chciałem powrócić, bo nie mam blisko kilku miesięcy odpowiedzi na 
interpelację, którą złożyłem 9 czerwca, dotyczącą terenów związanych ze Szkołą Podstawową 
nr 9, na część tej interpelacji. Na pozostałe dostałem odpowiedź, natomiast na tą nie dostałem 
odpowiedzi no i czekam do dziś, bo jest to dla mnie sprawa bardzo wiążąca. Tak, tutaj byłem 
powiadomiony pismem znak : KLD.II.2.-0057/23/2006 z 4 lipca, że tą odpowiedź powinien 
mi przesłać dyrektor szkoły. Do tej pory nie mam tej odpowiedzi. Dziękuję.” 
 
 Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, Panie Radny. Planujemy w tym 
tygodniu, dokładnie w czwartek zaprosiliśmy związki zawodowe na rozmowy o regulaminie, 
ale od razu powiem, że zmian w dodatkach na rok przyszły nie przewidujemy. Stan w planie 
budżetu środków na oświatę, tak jak Pan Prezydent Kwiecień mówił składając sprawozdanie, 
że brakuje około 3,5 miliona. W związku z tym trzeba będzie szukać w ogóle pieniędzy, 
dopłat na oświatę. Ogromnie liczymy, że Pan Minister Giertych, który obiecuje nauczycielom 
podwyżki, w przyszłym roku da podwyżkę w płacach zasadniczych i że ona będzie znacząca,  
tak jak Pan Minister obiecuje. Natomiast na dzień dzisiejszy po prostu nie ma środków. Jeżeli 
tylko będą jakiekolwiek możliwości zapewniam Pana, że będziemy o zmianach, także płac 
dla nauczycieli, tych dodatków pamiętać. Natomiast dodam od razu, że obliczyliśmy także 
jaki, ile nam potrzeba pieniędzy, żeby tę obiecaną podwyżkę dla pracowników administracji         
i obsługi przeprowadzić o 6%  obiecanych, podpisanych zresztą ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego. O ile dobrze pamiętam potrzeba nam około 260 tys., żeby 
zrealizować tę podwyżkę i będziemy rozmawiać, będę rozmawiać z Panią Skarbnik, czy             
w budżecie, bo w planie budżetu nie ma na dzień dzisiejszy tych pieniędzy, więc czy uda się 
znaleźć, będę rozmawiać i będziemy próbować zrealizować ten zamiar także tyle na dzisiaj. 
 Jeśli chodzi o drugie pytanie – dotyczy terenów SP 9, przypomnę Panu Dyrektorowi 
SP 9, żeby udzielił odpowiedzi. Jeśli takie pismo dostał, to żeby zobowiązany przez 
poprzednie, czyli przez Prezydenta, żeby Panu udzielił. Dziękuję.” 
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Ad.11. 
 Pan P. Rdzanek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
 Poinformował, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2006 
roku o godz. 15.30. 
 
 Pan G. Walendzik – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu 
 Poinformował, iż najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w przyszłym tygodniu. 
Powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie określić. Dodał, że najprawdopodobniej może być 
to poniedziałek lub wtorek o godz. 16.00. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Powiedział, że jeżeli będzie potrzeba ze strony Prezydenta Miasta to jest jeszcze 
możliwa następna sesja Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 
 
 Ad.12. 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM zamknął obrady. 
 
  

Sesja RM trwała od godz. 16:00 do godz. 18:30. 
 
 
 
 
Sekretarz sesji :   
Lidia Dziura                   
 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 
Dariusz Nowak 
 
Protokolanci :                                                                                                                                          
Joanna Adamus                          
Anna Grudniewska                                                                    
Katarzyna Margas 
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