
PROTOKÓŁ Nr XII/06 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 28 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. „Otwieram posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Starachowicach. 

Witam zaproszonych na dzisiejszą sesję gości,  tj. Pana Krzysztofa Lipca - Posła RP. 
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 22 Radnych, czyli jest kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji”. 
 
 Ad. 2 

 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „ Na sekretarza sesji Rady Miejskiej powołuję Pana Radnego Zygmunta  

Bernaciaka.  
 Szanowni Państwo. Za trzy dni będziemy żegnać stary 2006 rok i witać nowy 2007 
rok. W związku z tym życzę Państwu oraz wszystkim mieszkańcom naszego miasta zdrowia, 
wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym, samych sukcesów oraz spełnienia 
wszelkich planów i zamierzeń i aby ten nowy rok 2007 był rokiem ogromnego rozwoju 
Starachowic na miarę naszych potrzeb, na miarę naszych oczekiwań, na miarę naszych 
marzeń. Niech nasze miasto stanie się symbolem sukcesu, praworządności i dobrego 
gospodarowania. Wszystkiego najlepszego na nowy rok”.  
 Następnie powitał przybyłego właśnie na sesję Starostę Powiatowego A. Matynię. 
 
 Ad. 3 

 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił o zgłaszanie wniosków do porządku obrad sesji. 
 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Zgłosił n/w wnioski: 
 
Wniosek nr 1 o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  sprawie zmiany  

budżetu miasta Starachowice na 2006 r. (kwota: 1.000.000 zł) zapisanego w punkcie  8.3. 
 Cyt. „Miała być to pożyczka udzielona dla MZK. W związku z dwoma negatywnymi 
opiniami Komisji Finansów i Komisji Edukacji, wnoszę o zdjęcie tej uchwały z porządku 
obrad”.   
 

Wniosek nr 2 o wprowadzenie w punkcie 8.3 projektu uchwały w sprawie: przyjęcia  
Programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 
 

Wniosek nr 3 o wprowadzenie w punkcie 8.4 projektu uchwały w sprawie zmiany  
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uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym 
 

Wniosek nr 4 o wprowadzenie w punkcie 8.5 projektu uchwały w sprawie: przyjęcia  
do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007 na terenie miasta Starachowice  
 

Wniosek nr 5 o wprowadzenie w punkcie 8.6 projektu uchwały w sprawie: przyjęcia  
do realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 na terenie 
miasta Starachowice. 
 
 Wniosek nr 6 o wprowadzenie w punkcie 8.7 projektu uchwały w sprawie: zmiany 
Uchwały nr XI/6/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: 
powołania członków Komisji Rewizyjnej. 
 

Wniosek nr 7 o wprowadzenie w punkcie 8.8 projektu uchwały w sprawie: ustalenia 
składu osobowego przedstawicieli Gminy Starachowice w Międzygminnym Związku 
Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) w Starachowicach 

 
Wniosek nr 8 o wprowadzenie w punkcie 8.9 projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VIII/13/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r. 
o współtworzeniu spółki prawa handlowego pod firmą Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„Starachowice” Spółka Akcyjna. 

 
Pan S. Kwiecień 
Zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 7a) porządku obrad rezolucji Rady 

Miejskiej w Starachowicach w sprawie ograniczenia praw samorządu o n/w treści. 
Cyt. „Rada Miejska w Starachowicach wsłuchując się w ogólnopolską dyskusję nad 

przyjętą w ostatnim czasie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą, która pozwalała 
wojewodom blokować inwestycje samorządów ze środków Unii Europejskiej, stanowczo 
domaga się wykreślenia z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przepisu art. 28 
ustęp 3, godzącego w zasadę samorządności. Zapis tego artykułu godzi w niezależność 
samorządów. Pozwala administracji rządowej na ingerencję w kompetencje samorządu 
terytorialnego. Będzie powodował konflikty między przedstawicielem rządu a samorządu. 
Nie po raz pierwszy obserwujemy próbę ograniczenia idei samorządności i udowadniania 
przez różne koalicje, że to one na górze wiedzą lepiej, czego potrzeba na dole. To absolutne 
zaprzeczenie idei samorządności i dążenie do centralizacji państwa. Przypominając zasadę 
zasadniczą, że samorząd terytorialny jest niezależny od administracji rządowej, która 
sprawuje nad nimi jedynie nadzór prawny, Rada Miejska w Starachowicach protestuje 
przeciwko przywołanemu wyżej przepisowi i domaga się jego wykreślenia z ustawy. 

Oczywiście dysponuję tu odpowiednimi ilościami kopii, które chciałbym w tym 
momencie przekazać Przewodniczącym Klubów Radnych i Panu Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej i wnioskuję, jak już powiedziałem wcześniej, żeby ten punkt znalazł się w punkcie 
7a) i przy okazji chciałbym prosić o wyjaśnienie Pana Prezydenta, nie wiem, czy może Pana 
Przewodniczącego Komisji bowiem informacja, że Komisja Finansów odrzuciła projekt 
uchwały w sprawie pożyczki dla MZK nie jest zgodna z prawdą, bowiem jak dobrze 
pamiętam, wynik głosowania był „3”, „3”, więc nie można stwierdzić, że zostało to 
odrzucone. Po prostu to głosowanie zostało nie rozstrzygnięte, więc to jest takie, nie wiem, 
małe sprostowanie dla mnie bardzo istotne”.    
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 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

Zgłosił n/w wnioski: 
• Wniosek o wprowadzenie w punkcie 8.10 projektu uchwały w sprawie zmiany  

uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr X/5/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice 

• Wniosek o wprowadzenie w punkcie 8.11 projektu uchwały w sprawie: wyboru  
delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 
 
 Następnie kolejno poddał pod głosowanie: 
 
 Wniosek nr 1 

 
Głosowanie:  12 głosów „za” 

                               5 głosów „przeciw” 
                               4 głosy „wstrzymujące”     
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów. 

 
Wniosek nr 2 
 
Głosowanie:  22 głosy „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
                              0 głosów „wstrzymujących” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Wniosek nr 3 
 
Głosowanie:  17 głosów „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
    5 głosów „wstrzymujących” 

  
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów. 

 
Wniosek nr 4 
 
Głosowanie:  22 głosy „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
                              0 głosów „wstrzymujących” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Wniosek nr 5 
 
Głosowanie:  22 głosy „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
                              0 głosów „wstrzymujących” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
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Wniosek nr 6 
 
Głosowanie:  22 głosy „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
                              0 głosów „wstrzymujących” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 

Wniosek nr 7 
 
Głosowanie:  16 głosów „za” 

                              4 głosy „przeciw” 
                              2 głosy „wstrzymujące” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów. 
  

Wniosek nr 8 
 
Głosowanie:  17 głosów „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
                              2 głosy „wstrzymujące” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

 Poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego S. Kwietnia o wprowadzenie do  
porządku obrad rezolucji w punkcie 7a). 

 
Głosowanie:  8 głosów „za” 

                             8 głosów „przeciw” 
                             4 głosy „wstrzymujące” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został odrzucony. 
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w punkcie 8.10 projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr X/5/06 z dnia 30 
listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice 

 
Głosowanie:  22 głosy „za” 

                              0 głosów „przeciw” 
                              0 głosów „wstrzymujących” 
  

Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 
Kolejno poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w punkcie 8.11 projektu 

uchwały w sprawie: wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 
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Głosowanie:  22 głosy „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 sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu nr IX/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2006 r. 
5. Przyjęcie protokołu nr X/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2006 r. 
6. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami. 

a) zapytania do wystąpienia 
7. Interpelacje radnych 
8. Projekty uchwał 
 
1) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane 

kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r.  
2) w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2006 rok, 
3) w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2007, 

4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 

5) w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2007 na terenie miasta Starachowice, 

6)  w sprawie: przyjęcia do realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2007 na terenie miasta Starachowice, 

7)  w sprawie: zmiany Uchwały nr XI/6/06 Rady Miejskiej  w Starachowicach z dnia 
11 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej, 

8) w sprawie: ustalenia składu osobowego przedstawicieli Gminy Starachowice 
w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) 
w Starachowicach, 

9) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VIII/13/97 
z dnia 26 sierpnia 1997 r. o współtworzeniu spółki prawa handlowego pod firmą 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” Spółka Akcyjna, 

10) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr X/5/06 z dnia 30 
listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Starachowice, 

11) w sprawie: wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 
 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Komunikaty. 
12. Zamknięcie obrad 
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 Ad. 4 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

 Cyt. „W związku z tym, iż do Protokołu nr IX/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 
27 listopada 2006 r.  nie wniesiono żadnych uwag wnoszę o jego przyjęcie”. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Ja mam pytanie, czy protokół tak z jednej jak i z drugiej sesji zawiera wpis 
dotyczący rozstrzygnięcia o losach protokołu z ostatniej sesji poprzedniej kadencji, bowiem 
zgodnie z § 19 Statutu Miasta Starachowice, właściwie Regulaminem Rady Miejskiej, taki 
zapis się musi znaleźć. I mam pytanie skierowane do sekretarzy poprzednich sesji, myślę, że 
wnikliwie czytali te dwa protokoły, czy taki zapis tam jest umieszczony?” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Przede wszystkim, z tego co pamiętam i jak czytałem ten protokół  jeszcze przed 
poprzednią sesją, odzwierciedlał on to, co się działo na sesji . W związku z tym nie mam 
żadnych uwag. Natomiast co do samego protokołu z ostatniej kadencji poprzedniej Rady, 
wydaje mi się, że interpretacja jest taka: my jako radni, większość, nie możemy głosować nad 
tym, czy ten protokół zawiera wszystkie sprawy, które były poruszane na tamtej sesji, 
ponieważ co najmniej połowa z nas nie była tam obecna”. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „W takim razie chciałbym spytać, jak wybrniemy z problemu, który się pojawił. 
Otóż § 19 Regulaminu mówi, że z każdej sesji Biuro Rady Miejskiej sporządza protokół, 
który powinien zawierać numer, datę, miejsce, rozumiem, że jest, stwierdzenie 
prawomocności posiedzenia, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. No i w tym 
momencie nie będzie tego stwierdzenia. Możemy przyjąć, że przyjmujemy, nie przyjmujemy. 
Ja uważam, że ten protokół powinniśmy przyjąć. Tak, to protokół nie przyjęty, nie może być 
publikowany i moim zdaniem nie może być przerwy w życiu samorządu. No kadencje się 
zmieniały. Na tej sali było wystarczająco radnych poprzedniej kadencji, którzy pamiętali, 
uczestniczyli w tamtych obradach. Radni, którzy rozpoczęli pracę w piątej kadencji mogli się 
w tym momencie wstrzymać od głosu i myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie. Nie byłoby 
żadnej przerwy, a tak, to mamy oto taka sytuację, czy będziemy mieli, że protokół ten 
formalnie nie będzie mógł być publikowany, bo nie został przyjęty przez Radę, więc nie 
stanowi żadnego prawa lokalnego”. 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Panie Przewodniczący. Myślę, że mamy wiele innych ważniejszych spraw na 
głowie dzisiaj żeby rozpatrywać, ale przy okazji proponuję, żeby Pan Przewodniczący zlecił 
opinię, żeby wykonał któryś z prawników opinię w tym temacie po zapoznaniu się z praktyką 
prawną, jaka istnieje, ponieważ w ciałach przedstawicielskich, o ile pamiętam, parlament 
również następnej kadencji nie zajmuje się tym, co robił parlament wcześniejszy”.  
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „W tej sytuacji proponuję poddać pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006 r.” 
  

Głosowanie:  15 głosów „za” 
                               0 głosów „przeciw” 
                               2 głosy „wstrzymujące” 
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Przewodniczący RM stwierdził, że protokół  został przyjęty większością głosów. 
  
 Ad. 5 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „W związku z tym, iż do Protokołu nr X/06 z sesji Rady Miejskiej w dniu 
30 listopada 2006 r.  nie wniesiono żadnych uwag wnoszę o jego przyjęcie”. 

 
Głosowanie:   22 głosy „za” 

                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że protokół  został przyjęty wszystkimi głosami „za”. 
 
 Ad. 6 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac miedzy sesjami. 

Kalendarium działań Prezydenta Miasta za okres od 12 grudnia 2006 r. do 28 
grudnia 2006 r.  

 
W w/w okresie Prezydent Miasta odbył 3 posiedzenia wykonawcze, na którym wydał 16 
zarządzeń. Kalendarium spotkań:  

• 12.12.2006 - w Starostwie Powiatowym uczestniczył w spotkaniu w sprawie budowy 
dojazdu od drogi 42 do Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub obwodnicy miasta  

• 12.12.2006 - spotkał się z zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie 
perspektyw rozwoju współpracy między gminą a SSE  

• 12.12.2006 - w Starostwie Powiatowym uczestniczył w spotkaniu ze starostą, 
burmistrzem Wąchocka, oraz wójtami pozostałych gmin Powiatu Starachowickiego. 
Spotkanie poświecone było współpracy samorządów wchodzących w skład naszego 
powiatu  

• 13.12.2006 - spotkał się z prezesem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Jarosławem 
Łyczkowskim. Spotkanie poświecone było sytuacji w spółce  

• 13.12.2006 - spotkał się z Norbertem Grudniem, nowym prezesem Klubu Sportów 
Obronnych "Świt". Podczas spotkania poruszana była tematyka funkcjonowania 
klubu, perspektyw jego rozwoju oraz wsparcia jakiego mogłaby mu udzielić gmina  

• 13.12.2006 - spotkał się z Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, panią 
Mariolą Gałek. Podczas spotkania omawiana była sytuacja starachowickiej oświaty  

• 13.12.2006 - uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Powiatowej Policji  
• 13.12.2006 - wziął udział w uroczystych obchodach 25 rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego  
• 14.12.2006 - w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczył w konferencji 

szkoleniowej "Finansowanie infrastruktury sportowej w Modelu Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego"  
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• 15.12.2006 - przyjął Prezesa MAN STAR TRUCK & BUSYS sp. z o.o. Rozmawiano 
o bieżącej sytuacji w firmie, perspektywach jej rozwoju i tworzenia nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców miasta oraz dalszej współpracy z gminą.  

• 15.12.2006 - spotkał się z przedstawicielami Spółki Manhattan Bis, w sprawie 
dotychczasowej lokalizacji targowiska oraz planów jego przeniesienia na teren 
kotłowni przy AL. Armii Krajowej, która w najbliższym czasie ma zostać wyburzona  

• 18.12.2006 - wziął udział w konferencji "Ocena stanu wdrażania Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie świętokrzyskim"  

• 19.12..2006 - spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w 
MZK w sprawie dramatycznie trudnej sytuacji spółki oraz perspektyw dalszego jej 
funkcjonowania  

• 19.12.2006 - wziął udział w spotkaniu opłatkowym w specjalnej strefie Ekonomicznej  
• 19.12.2006 - uczestniczył w spotkaniu Gminnej Rady Sportu, na którym poruszane 

były możliwości rozwoju starachowickiego sportu oraz jego wsparcia przez gminę  
• 20.12.2006 - uczestniczył w spotkaniu świątecznym z przedstawicielami 

starachowickich mediów  
• 20.12.2006 - odbył spotkanie w sprawie uruchomienia w mieście monitoringu  
• 20.12.2006 - uczestniczył w naradzie dyrektorów starachowickich szkół 

podstawowych i gimnazjów, poświęconej sytuacji w podległych gminie szkołach  
• 21.12.2006 - przyjął przedstawicieli oddziału PTTK im. Jerzego Głowackiego. 

Spotkanie poświęcone było rozwojowi turystyki oraz współpracy między gminą a 
PTTK  

• 21.12.2006 - przyjął Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, w sprawie 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  

• 21.12.2006 - spotkał się z przedstawicielami oddziału starachowickiego PCK, w 
sprawie współpracy i ewentualnego wsparcia tej organizacji przez gminę  

• 21.12.2006 - wziął udział w spotkaniach wigilijnych z pracownikami Urzędu 
Miejskiego oraz radnymi Rady Miejskiej  

• 28.12.2006 - jako zaproszony gość, wziął udział w sesji Rady Powiatu. 

Ad. 6a) 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił o składanie zapytań do wystąpienia. 
 
Pan S. Kwiecień – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja chciałbym zapytać o kilka  

spraw dotyczących m.in. z prasy dowiadujemy się, że Pan Prezydent podjął ważne decyzje, 
oczywiście wynikające z jego kompetencji, dotyczące zmian w radach nadzorczych spółek 
komunalnych. Ja chciałbym prosić Pana Prezydenta o przedstawienie informacji, kto zasiada 
w nowych radach powołanych przez Pana Prezydenta i od razu chciałbym spytać, czy osoby 
te spełniają przewidziane prawem wymogi dla członków rad nadzorczych. Chciałbym 
poprosić również Pana Prezydenta o przedstawienie informacji, kto zasiada w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I tu chciałbym zaapelować, żeby Pan 
Prezydent był uprzejmy zmienić swoją decyzję, wrócić do dobrej tradycji, która 
obowiązywała w samorządzie miasta Starachowice w tym zakresie. Otóż chcę powiedzieć, że 
od dwóch kadencji zasadą było, że w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych i Narkomanii obecnie zasiadali przedstawiciele poszczególnych klubów 
radnych. Ta zasada była przestrzegana w momencie, gdy władzę sprawował, umownie rzecz 
biorąc „prawa strona”, również w momencie, gdy sprawowała ją „lewa strona”, ta zasada była 
przestrzegana. Pan swoim zarządzeniem powołał osoby, jak wyobrażam sobie, no nie ma tam 
przedstawicieli żadnego z klubów opozycyjnych, ani Klubu Lewica i Demokraci ani, z tego 
co wiem, również Klubu Partnerstwa i Rozwoju i Spółdzielczości Mieszkaniowej. Tak, że 
chciałbym prosić o podanie informacji i o wycofanie się, myślę z tej błędnej decyzji, która, 
jak apelowałem do Pana kiedyś na sesji, żeby Pan „nie kopał rowów”, Pan jednak tej rady nie 
słucha, próbuje Pan to czynić. Myślę, że dobre wzorce trzeba w jakiś sposób kontynuować 
i chciałbym o to zaapelować. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. 
 Aha. I tak przy okazji jeszcze chciałbym prosić również o bardziej szczegółowe 
informacje, bo ta, która ukazała się w ostatniej „Gazecie Starachowickiej”, mówiąc delikatnie, 
jest mało precyzyjna. Wyszło tak ładnie, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki piękny 
dworzec, a to wymagało dużo pracy w poprzednim czasie, żeby dojść w ogóle do 
porozumienia z PKP i do porozumienia z PKS-em. Nie byli to łatwi partnerzy i proszę 
uczciwie powiedzieć, że to w listopadzie jeszcze my podpisaliśmy porozumienie  z tymi 
dwoma instytucjami, a Pan dokończył to dzieło i wspólnie osiągnęliśmy, myślę, sukces. I to 
będzie cała prawda w tej kwestii”. 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Już w sprawie tego budynku PKS-u chciałem Panu powiedzieć i to nie jest nic, 
że tak powiem tajemniczego, powiem tak, że wszyscy czekali na zmiany w tym mieście i na 
to, aby wreszcie coś drgnęło i ta propozycja, z którą wyszedłem do Pana Prezesa 
Gościńskiego, trzy dni po tym, jak objąłem urząd Prezydenta Miasta, on zadeklarował przy 
mnie, że w związku z tym, że nastąpiły te zmiany, ten dworzec zostanie do Świąt 
pomalowany, co dzisiaj widzimy. Dziękuję”. 
 
 Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
 Cyt. „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Może 
odpowiadając na Pytanie Radnego Kwietnia przedstawię członków rad nadzorczych, którzy 
zostali nowo powołani przez Prezydenta jako przedstawiciela walnego zgromadzenia tych 
spółek. Mianowicie w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym są to Panowie: Cezary Tkaczyk 
i Andrzej Jędrzejewski. Pan Cezary Tkaczyk wiemy, jest wiceprezesem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „STARACHOWICE” S.A., Pan Andrzej Jędrzejewski jest od wielu lat 
adwokatem. W Zakładzie Energetyki Cieplnej powołano do rady nadzorczej Panią Ewę 
Tkaczyk oraz Pana Cezarego Beraka. W STBS-ie w radzie nadzorczej zasiedli: Pan Wiktor 
Goliat – radca, Pan Piotr Adamus oraz Pan Henryk Krekora. 
 
 Pani W. Balcerzak Judasz 
 Cyt. „Panie Przewodniczący. Panie i Panowie Radni. Chciałabym udzielić odpowiedzi 
Panu na temat Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powiem tak, że zasada 
była następująca. To na mój wniosek Pan Prezydent powołał tę Komisję a zasada i to, co 
towarzyszyło temu, by powołać Komisję o określonym składzie była taka, że na pierwszym 
miejscu zostali powołani pedagodzy gimnazjów starachowickich. Oczywiście najpierw było 
zorganizowane tu szkolenie dla wszystkich pedagogów, przedstawicieli szkół starachowickich 
nam podlegających i właśnie te osoby uczestniczące w tym szkoleniu mające określone 
kwalifikacje, uprawnienia, zostali powołani. To była pierwsza grupa osób, które w tę komisję 
na pierwszym miejscu zostali powołani pedagodzy gimnazjów starachowickich tych, którzy 
oczywiście najpierw było zorganizowane tu szkolenie wszystkich pedagogów przedstawicieli 
szkół starachowickich nam podlegających właśnie te osoby uczestniczące w tym szkoleniu 
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mają określone, więc kwalifikacje, uprawnienia, zostali powołani. To była pierwsza grupa 
osób, które w tę komisję na mój wniosek zostały powołane i dlaczego? Dlatego, że 
największe problemy, jakie mamy związane z uzależnieniami, to są problemy w gimnazjach 
naszych szkół. Są także takie problemy w szkołach średnich, ale one nam bezpośrednio nie 
podlegają, więc my mamy do rozwiązania problemy uzależnień, od dawna się o tym mówi 
stąd to jest trzon tej komisji. Poza tym jest także przedstawiciel szkół średnich związany ze 
sportem, jest także przedstawiciel także pracownik oświaty znający problemy oświaty, 
pracujący w wolontariacie, bo z tym jest też związana ta komisja i są pracownicy Urzędu, 
którzy także w tym zakresie pracują i sprawy społeczne rozwiązują. A natomiast, jeśli Pana 
Radnego interesuje dokładny skład imienny przekaże Panu już imiennie na piśmie. Tak, że 
dziękuję bardzo.” 
 
    

Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Nie jest to możliwe w tym momencie Pani Prezydent?” 

 
Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „No, musiałabym sobie odtwarzać, bo po prostu nie przyniosłam tego składu 

chyba, że ma Pan Naczelnik tutaj, to bym poprosiła.” 
 

  Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Znaczy ja w takim razie spytam wprost, czy prawdą jest, że w tej komisji jest 
żona jednego z Państwa Radnych. Po mieście krążą już takie plotki, nie wiem czy one są 
prawdziwe, czy to czasami nie nepotyzm. Trzeba by się nad tym zastanowić, miało być 
inaczej a tu nie za bardzo to widać, a przy okazji to nie wiem, że przyjęta taktyka, że 
pedagodzy, którzy no mają pracować z młodzieżą będą teraz jeszcze się kontrolować i 
opiniować to, co robią. Nie wiem, ale to już Państwa wybór.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Ja odpowiem może w ten sposób, że jeśli chodzi o plotki, to nikt chyba lepiej 
tego nie czynił niż Pana ugrupowanie. Natomiast, jeśli chodzi o inną sprawę, to wreszcie 
postanowiliśmy zrobić z tej komisji komisję fachowców a nie komisję polityczną tak jakby 
Pan tego chciał. Dziękuję.” 
 
 Pan S. Kwiecień 

Cyt. „Ale Panie Przewodniczący czy tak trudno jest powiedzieć, że „tak” lub „nie”? Ja 
pytam wprost, czy prawdą jest. Państwo nie próbujcie tego chować, jak tak fachowcy 
powiecie, że jest to prawdą. To Państwo obok siedzą i odnoszę chyba wrażenie, że cos 
chcecie ukryć. Ja nie wytykam, co ukrywa wasze ugrupowanie.”  

 
Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 

 Cyt. „Ależ oczywiście Panie Prezydencie. Jest. Tak się zdarzyło, że jest a jest to 
pedagog Gimnazjum Nr 3. W związku z tym, że są pedagodzy wszystkich gimnazjów to 
niezależnie od tego czy to będzie żona Pana Radnego czy Pana Rdzanka, bo tu o tę chodzi, 
czy to byłaby żona Pana Radnego Kwietnia byłaby, bo taka była zasada. Tak, że byłaby w tej 
komisji.” 

 
Pan P. Rdzanek 
Cyt. „Chciałbym jeszcze dodać może. Wczoraj na komisji czytane było dwa razy 

skład komisji tak, że Pan Radny mógł się zapoznać na pewno. Dziękuję.” 
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Ad. 7 
Interpelacje na piśmie złożyli: 
 
Pan Piotr Nowaczek 
Pan Grzegorz Walendzik 
Pan Tadeusz Klepacz 
Pan Paweł Rdzanek 
Pan Tomasz Walendziak 
Pani Dorota Nowakowska – Boska 
Pan Krzysztof Korus 
Pani Lidia Dziura 
Pan Dariusz Nowak 
Pan Krzysztof Różycki 
 
W/w interpelacje w załączeniu. 

 
            Ad. 8.1 
            Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 

Przedstawiła projektu uchwały w sprawie określenia wydatków budżetowych,  
których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2006 r.  
 Dodała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na wszystkich Komisjach Rady 
Miejskiej.  

Poinformowała, że Komisja Finansów i Budżetu oraz Komisja Edukacji zgłosiły 
propozycję autopoprawki do załącznika Nr 1 dotyczącego ostatecznego terminu realizacji 
wydatków.  
 
           Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 

 
Głosowanie:   20 głosów „za” 

                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”. 
            Uchwała Nr XII/1/06 w załączeniu. 
 
            Ad. 8.2 
            Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice  
na 2006 r. 
 Poinformowała, iż w/w projekt uchwały był omawiany na wszystkich Komisjach 
Rady Miejskiej i uzyskał akceptację. 
 
           Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
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Głosowanie:   20 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”. 
            Uchwała Nr XII/2/06 w załączeniu. 
 
            Ad. 8.3 
            Pan W. Jedynak – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 

Przedstawił projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2007. 
 Poinformował, iż w/w projekt uchwały był omawiany na wszystkich Komisjach Rady 
Miejskiej i uzyskał akceptację. 

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

Głosowanie:   20 głosów „za” 
                                0 głosów „przeciw” 
                                0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”. 
            Uchwała Nr XII/3/06 w załączeniu. 
 
           Ad. 8.4 
           Pan W. Jedynak – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 

Przedstawił projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu  
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wybitne 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.  
 Poinformował, iż w/w projekt uchwały był omawiany na wszystkich Komisjach Rady 
Miejskiej i uzyskał akceptację. 
 
           Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
           Otworzył dyskusję. 
   
 W dyskusji udział wzięli: 
 
           Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Ja na posiedzeniu Komisji Finansów postawiłem pytanie dotyczące jakby                 
w którymś momencie mogącej się pojawić sytuacji podwójnego finansowania, bo są takie 
zdarzenia w Starachowicach, że finansujemy sport młodzieży poprzez opłacanie trenerów 
poprzez płacenie stypendiów a zdarza się, że zawodnicy występują w barwach innych klubów 
zdobywając punkty ligowe. I jak się to ma do tej uchwały? Ponadto chciałbym też zapytać,           
a pytałem wczoraj no z braku czasu, późnej pory trudno było uzyskać odpowiedź na inne 
zapisy tej uchwały, bo myślę, że Rada otrzymała tylko jedną małą kartkę z zapisem, że 
zmieniła się tam § 1 i nie wiem, ale wątpię czy Państwo mieli czas zapoznać się z całą tą 
uchwałą, bo w moim przekonaniu nie wystarczy wymienić tam tylko § 1 Regulaminu, 
bowiem sens kolejnych zapisów będzie już nieadekwatny do tego, co stworzymy, więc ta 
uchwała będzie takim trochę dziwnym prawem miejscowym i sugeruję, żeby się nad tym 
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zastanowić. Szczególnie chodzi tu o zapisy chociażby § 7 uchwały, która mówi                       
o wnioskach, więc czy ktoś, kto złożył wniosek w trybie starej uchwały będzie mógł jeszcze 
po terminie 15 grudnia złożyć wniosek no, bo do piętnastego to te osoby nie spełniały norm 
tej uchwały nowoprzyjęta rozumiem, że miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. no 
wtedy, co z tym okresem czy tu nie należałoby się zastanowić o ile naprawdę wolą jest 
wsparcie tych osób przesunięciem tego terminu. Również moim zdaniem należałoby się 
zastanowić wtedy nad zapisami § 10 mówiące o uprawnieniu Prezydenta w zakresie cofania 
stypendiów jak również § 11, który mówi o, że Prezydent Miasta w uzasadnionych 
przypadkach może cofnąć wypłacanie stypendiów sportowego z inicjatywy własnej lub na 
wniosek podmiotów, o którym mowa to więc wnioskodawców jeżeli, tam jest wymieniony 
cały katalog. W tym momencie, gdy wprowadzamy nowe pojęcie do pkt. 1 tego Regulaminu 
to myślę, że konsekwencją powinna być również zmiana pozostałych punktów a tak to 
stworzymy dla mnie później nieczytelny projekt uchwały myślę, że dla Państwa również o ile 
przeczytacie to w całości to myślę, że dojdziecie do podobnego wniosku. Chciałbym uzyskać 
odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą postawiłem. Dziękuję.” 
 
 Pan W. Jedynak – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
 Cyt. „To znaczy ja się może ustosunkuję do tej wypowiedzi w sposób taki. Tutaj                  
w stosunku do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, czyli tej uchwały z 27 marca 2006 
roku nastąpiła jedna jedyna zmiana dotycząca uprawnień. Uprawnionymi są sportowcy, 
którzy, mogą być uprawnieni sportowcy, którzy nie mieszkają tylko na terenie, mieszkają 
również poza terenem Starachowic a trenują w starachowickich klubach. Więc w związku             
z tym uważam, że nie spowoduje to żadnych komplikacji w stosowaniu tutaj przepisów tej 
uchwały w zapisach dotyczących cofania stypendiów, przyznawania tych stypendiów itp., 
ponieważ de facto tutaj nie ma jakiejś, uważam, że nie ma kolizji, nie ma jakichś trudności 
interpretacyjnych. Natomiast, jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków rzeczywiście ten 
termin grudniowy jest.  

 Była już zapowiedź zmiany tej uchwały zarówno w mediach jak i ze spotkania           
z działaczami klubów. Kluby wystąpiły i są już takie wnioski w Urzędzie Miasta o przyznanie 
stypendiów tym sportowcom, którzy trenują w starachowickich klubach nie są w tych 
klubach,  a nie są mieszkańcami Starachowic. Kluby również w poprzednich latach mimo, że 
ta uchwała miała inną treść, również składały wnioski na tych sportowców, tylko wówczas te 
wnioski były odrzucane przez komisję, która była powołana do spraw stypendiów. W tej 
chwili te wnioski jeżeli ta uchwała wejdzie w życie mogą być zaakceptowane.”  
 

M. Sendecki 
Cyt. „Ja chciałbym powiedzieć, że według mnie filozofia tych zmian idzie w dobrym 

kierunku, bo z tego co pamiętam na sesji 27 marca 2006 roku właśnie nawet w ówcześnie 
rządzącej koalicji były pewne kontrowersje co do tej sprawy, znaczy no były pewne różnice 
zdań i nawet radni pamiętam tamtejsi mieli poważne wątpliwości co do tego,                        
że sportowcy zrzeszeni w starachowickich klubach sportowych reprezentują de facto 
Starachowice, a w związku z tym, a pomimo to nie byli objęci wsparciem. I wydaje mi się,              
że w tym momencie właśnie idziemy w dobrym kierunku, a z tego co wiem chodzi o dwie czy 
trzy osoby więc myślę, że ten splendor, który ci sportowcy dają dla miasta gdzie ta miasta 
wymieniona jest nazwa klubu, nikt nie wymienia nazwy pochodzenia tych sportowców, no to 
myślę, że to jest ruch w bardzo dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.” 

 
G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem potwierdzić w zasadzie             

i powiem szczerze lekko się dziwię wątpliwością kolegi radnego ponieważ zgłaszane były do 
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poprzedniej uchwały ta jedna poprawka, z resztą Pan również pewnie pamięta to jedno 
zdanie, że chodzi o zamieszkujący na terenie Starachowic i nie zamieszkujący i wtedy nie 
było jakiegoś problemu niespójności całej uchwały czy całego regulaminu, więc w związku           
z tym nie widzę żeby to w tej chwili nagle ta niespójność się pojawiła. Dziękuję.” 

 
J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Drodzy Radni. My wczoraj na ten temat rozmawialiśmy 

prawie półtorej godziny i doszliśmy do wniosku, że jest to dobra uchwała,  a na pytanie o ile 
osób by chodziło  z poza terenu miasta, a którzy trenują w Starachowicach, proszę Państwa, 
padło zdanie, że tylko o dwie osoby a więc wydaje mi się, popieram wniosek i wydaję mi się, 
że jest racjonalny i należy poprzeć. Dziękuję.” 

 
S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Ja chciałbym uzyskać wyjaśnienie, bo o ile wczoraj 

sobie przypominam to glosowaliśmy za skierowaniem tej uchwały pod obrady Rady, a nie za 
przyjęciem tej uchwały. Tak Panie Przewodniczący? I postawiliśmy sobie tam również 
pytania. Pan też pytał o, ja do tej chwili nie dostałem odpowiedzi stąd proszę się nie dziwić, 
że pytam. Natomiast w moim przekonaniu, ja nie spieram się z Państwa inicjatywą chcecie 
przegłosujecie, wasz wybór wydajemy pieniądze podatników miasta Starachowice, ale można 
i tak. Ja natomiast w zapisie gdy nie były osoby nie zrzeszonej, nie było potrzeby  §10, który 
teraz brzmi tak - Słuchajcie Państwo sami, bo prawdopodobnie nie czytaliście w całości tej 
uchwały bo nie otrzymaliśmy jako radni, a tam w starych dokumentach poszperałem – więc 
§10 brzmi: Prezydent miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie 
stypendium sportowego z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w §4 
ust. 1 i 2 jeżeli zawodnik zaniedbuje realizację szkolenia sportowego, utracił status 
zawodnika. Więc mamy pojęcie zawodnika nie zrzeszonego teraz wprowadzonego no to jak 
on teraz utraci status zawodnika, czy nie powinniśmy tu tych nie zrzeszonych w jakiś sposób 
też zmobilizować. Ale czytamy dalej – wstrzymane stypendium sportowe wznawia się jeżeli 
nie zostało ono cofnięte i zawodnik podjął realizację programu szkolenia sportowego, 
odzyskał prawa zawodnika decyzją organu statutowego. No więc wprowadziliśmy nowe 
pojęcie, do tej pory w §1 nie było tego „zawodnika nie zrzeszonego” teraz to pojecie żeśmy 
wprowadzili i stąd myślę, że jak już mamy, dla mnie to jest wszystko jedno, że podnoszę rękę 
bo tak ustaliśmy, chciałbym żebyś, my stworzyli prawo, które będzie czytelne dla wszystkich 
i zastanowili się jak w kontekście zmiany §1 zapisać §10, §7 i być może §11, który mówi 
również o uprawnieniach Prezydenta w zakresie cofnięcia stypendium sportowego, który ma 
tam wymienione 4 punkty i myślę, że warto byłoby się zastanowić bo w tym momencie „nie 
zrzeszony” nie jest tu w ogóle ujęty, bo takiego pojęcia nie było w tej uchwale i stąd nie jest 
to wszystko jedno. Dziękuję” 

 
W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Szanowna Rado. W tej uchwale regulaminu przyznawania stypendiów 

sportowych z dnia 27 marca 2006 roku, kiedy to została przyjęta. Ja pragnę przypomnieć 
Panu Radnemu, że również w §1 istnieje pojecie „nie zrzeszony” oraz „zrzeszony” także,          
a więc to nie nowe pojęcie w zmianie do uchwały. To pojecie, proszę spojrzeć w §1. poza tym 
jeśli chodzi o §10, który tutaj daje uprawnienia Prezydentowi i te wszystkie obawy, o których 
tu Pan wspomniał moim zdaniem powinny być rozwiane te obawy poprzez paragraf w tej 
uchwale, który mówi o indywidualnej umowie - §12, odczytam: Prezydent zawiera 
indywidualne umowy stypendialne, w których ustala się szczegółowe warunki korzystania ze 
stypendium sportowego, w tym formy promocji miasta Starachowice na arenie krajowej             
i międzynarodowej. Wydaje mi się, że ten zapis daje ogromne możliwości i w każdej sytuacji 
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ponieważ to będzie indywidualna umowa, te wszystkie wątpliwości, które tu się pojawiają 
będzie można umieścić w umowie.” 

 
D. Nowak – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Cyt. „Ja tylko taką małą uwagę, że no nie ma sensu chyba powracać do tych dyskusji,  

powielania tej dyskusji z komisji. Ja byłem na wczorajszych komisjach i to było naprawdę 
dłuższy czas ten temat był omawiany, także prosiłbym może o powściągliwość wypowiedzi. 
Uważam, że no nie jest to konieczne w tym momencie. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej 
sprawie? Bardzo proszę Pan Michał Sendecki zgłaszał się wcześniej.” 

 
M. Sendecki 
Cyt. „Znaczy właściwie ja to chciałem, wychodząc naprzeciw prośbie Pana 

Przewodniczącego ja skrócę moją wypowiedź. Ja chciałem mniej więcej podobnie to co Pani 
Prezydent powiedzieć, że Panie Prezydencie no Pan chyba jest jedną z lepiej na tej sali 
poinformowanych osób o tym, że to Prezydent indywidualnie przyznaje to stypendium               
i indywidualnie też rozpatruje każdą nawet najbardziej skomplikowaną sytuację zawodnika, 
indywidualnie podejmuje też decyzję o przyznaniu lub nie stypendium.” 

 
D. Nowak – Przewodniczący Rady Miejskiej  
Złożył formalny wniosek o zamknięcie prowadzonej dyskusji w tym temacie. 
 
S. Kwiecień 
 Cyt. „Szanowny Panie, ja mam prawo zgłosić wniosek przeciwny. Chciałbym to 

uczynić. Panie Przewodniczący myślę, że złą tradycją będzie jak na początku obrad tej 
kadencji Rady będziesz Pan próbował ograniczać swobodę wystąpień. Ja dalej nie uzyskałem 
odpowiedzi na pytanie, które wczoraj zadałem. Dlaczego Pan Radny Walendzik jest lepiej 
traktowany, bo dostał odpowiedź, a ja nie dostałem. Proszę mi udzielić na to odpowiedzi           
i więcej już nie będę pytał. Dziękuję.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Głosowanie: 13 głosów „za” 
  1 głos „przeciw” 
  4 głosy „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, iż wniosek został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 17 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  4 głosy „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XII/4/06 w załączeniu. 
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Ad. 8.5 
Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy            
w Rodzinie na rok 2007 na terenie miasta Starachowice. 

Dodał, iż w/w projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniach dwóch Komisji 
Rady Miejskiej tj. Komisji Edukacji, Kultury, zdrowia i Sportu oraz Komisji Finansów              
i Budżetu i uzyskał akceptację. Nadmienił, iż nie był on prezentowany na Komisji 
Gospodarczej, gdyż został on zgłoszony w innym trybie. Powiedział, że jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, to może odczytać w/w projekt uchwały. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał czy wszyscy otrzymali ten projekt uchwały? 
 
Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych 
Powiedział, że tak. 
 
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 wszystkim i głosami „za”. 
Uchwała Nr XII/5/06 w załączeniu. 
 
Ad. 8.6 
Pan M. Góźdź  – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 na terenie miasta Starachowice. 
 
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 wszystkim i głosami „za”. 
 
Pan G. Walendzik 
W imieniu Klubu Radnych „Samorząd 2002 i Platformy Obywatelskiej” poprosił            

o 10 minut przerwy. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Ogłosił 15 minut przerwy.  
 
Po wznowieniu obrad.  
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Ad. 8.7 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
W związku z desygnowaniem swojego przedstawiciela przez Klub Radnych 

„Partnerstwo i Rozwój” oraz „Spółdzielczości Mieszkaniowej” do składu komisji Rewizyjnej, 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/6/06 Rady Miejskiej              
w Starachowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania członków Komisji 
Rewizyjnej. 

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

go pod głosowanie. 
 
Glosowanie:  20 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XII/7/06 w załączeniu. 
 
Ad. 8.8 
Pan R. Piwnik – Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego, przedstawicieli 
Gminy Starachowice w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK)          
w Starachowicach. 
 Dodał, że w/w projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady 
Miejskiej. 
 W dyskusji udział wzięli: 
 

Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Szanowni Państwo, no myślę, że podejmiemy ważną decyzję. Delegujemy 
naszych przedstawicieli do ciała, co prawda, które jest w likwidacji, ale chciałbym, aby ktoś 
był uprzejmy przedstawić osoby, które tam proponujemy. Chciałbym również zapytać, czy 
skierowanie tam Pana Mirkowskiego, który pracuje jak wiem w konkurencyjnej firmie, która 
zajmuje się również dystrybucją wody, jest najlepszym pociągnięciem. Bardzo bym prosił, 
żeby Pan Prezydent, nie wiem, czy upoważnienia osoba zechciał przedstawić czym te osoby 
się zajmują, jakie mają do tego przygotowanie, byśmy mogli podjąć decyzję w sposób 
świadomy. 
 
 Pan G. Walendzik 
 Powiedział, iż dobrze byłoby, aby nasi Radni wiedzieli kto był poprzednio 
przedstawicielami Gminy Starachowice w MZWiK w Starachowicach i jakie miał 
przygotowanie do tej funkcji. 
 Cyt. „Ja myślę, że to jest dobry krok, bo to jest powrót do pierwszej kadencji, gdzie 
członkami MZWiK nie byli radni, tylko były osoby, które wypełniały swoją funkcję i na tym 
się koncentrowały. Natomiast co do konkurencji, tam nie jest konkurencja, ponieważ ta 
spółka strefy, która jest, ona zaopatruje teren strefy i przedsiębiorców. Była nawet propozycja 
kiedyś połączenia się, więc ja myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu. Dziękuję.”  
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przystępujemy do...” 
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 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, czy tak ma wyglądać to... Ja rozumiem, Pan Radny 
ustosunkował się co do Pana Mirkowskiego, uznając, rozumiem, że desygnował go jako 
swojego przedstawiciela klubu i w jego...” 
 
 Pan G. Walendzik 
 Cyt. „Ma upoważnienia budowlane i inne upoważnienia instalacyjne, więc tutaj 
akurat.......” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Ale Panie Radny, ja tutaj nie kwestionuję. Ja nawet za Panem Janem chętnie 
zagłosuje, nie ma żadnych przeszkód. Natomiast chciałbym wiedzieć, za kim mam głosować. 
Podane są nazwiska. Ja oprócz Pana Stanisława Kosiora nikogo z tych osób nie znam.                 
Nie wiem, Państwo może spotkaliście, znacie. Nie dziwcie się opozycji, która będzie więcej 
pytać. No po prostu chcę zanim podniosę rękę za „tak” lub „nie” cos wiedzieć na ten temat,           
a Pan Przewodniczący próbuje przechodzić do porządku. No nie na tym polega chyba 
demokracja Panie Przewodniczący, w nowym wydaniu. Dziękuję.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 W odpowiedzi Pana Radnego S. Kwietnia, wyjaśnił, że cyt. „są to osoby mające 
przygotowanie, jeśli chodzi o różne szkoły. Są to studia wyższe bądź ekonomiczne, bądź 
zarządzanie jakością, zarządzanie różnymi systemami. Tutaj sylwetka Pana Stanisława 
Kosiora jest chyba w Starachowicach wszystkim znana. Są to osoby wybrane, pewne, które 
wiemy, że będą służyły temu miastu jak najlepiej i na pewno będą robiły wszystko, aby było 
to sprawowane zgodnie z prawem.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę zauważyć, że ja nikomu nie ograniczam prawa 
do głosu, a dowodem na to jest to, że jak sądzę, że Pan Radny Sylwester Kwiecień najczęściej 
zabiera głos na dzisiejszych obradach chociażby.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Powiedział, że dobrze zrozumiał słowa przysięgi. 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 
 
 Głosowanie:  14 głosów „za” 
   0 głosów „przeciw”    

         8 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XII/8/06 w załączeniu. 
 
Ad. 8.9 
Pan R. Piwnik – Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego 

. Przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej                       
w Starachowicach Nr VIII/13/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r. o współtworzeniu spółki prawa 
handlowego pod firmą Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” Spółka Akcyjna. 
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 W dyskusji udział wzięli: 
 

Pan S. Kwiecień 
   Zapytał czy Pan Cezary Berak wyraził zgodę na kandydowanie i czy wie o tym,               
że będzie wybierany do Rady Nadzorczej SSE „Starachowice” S. A.?” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Powiedział, że nie wie do kogo było to pytanie. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Powiedział, iż nie wie kto udziela odpowiedzi, ale on skierował pytanie. 
 

Pan T. J. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
 Odczytał oświadczenie Pana Cezarego Beraka. 
Cyt. „Wyrażam zgodę na reprezentowanie Gminy Starachowice w Radzie Nadzorczej 

SSE S. A. w Starachowicach. Cezary Berak, data, podpis.” 
 
Ponieważ do w/w projektu nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał go pod 

głosowanie. 
 
Głosowanie:  16 głosów „za” 
  o głosów „przeciw” 
  6 głosów „wstrzymujących” 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała został podjęta. 
Uchwała Nr XII/9/06 w załączeniu. 
 
Ad. 8.10 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
Poinformowała, iż wobec omyłek rachunkowych, które znalazły się w uchwale                

Nr X/5/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Starachowice zachodzi konieczność zmiany uprzednio podjętej uchwały. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej      
w Starachowicach Nr X/5/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice. 

Wprowadziła autopoprawkę, aby w w/w projekcie uchwały wykreślić § 4, 
uzasadniając, iż jest on bezprzedmiotowy. 

Wyjaśniła, że pierwotne składniki wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego nie 
zmieniają się. Dodała, że nastąpiła tutaj tylko zmiana w wyliczeniach procentowych i dlatego 
zachodzi konieczność sprostowania tej uchwały. 

 
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 XII/10/06 w załączeniu. 
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Ad. 8.11 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
Powiedziała, iż w związku z tym, że przedstawicielem Miasta w Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku Miast Polskich był Prezydent Miasta oraz że zmienił się Prezydent Miasta, 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Miast polskich. 

 
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 XII/11/06 w załączeniu. 
 
Ad. 9 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Poinformował, iż odpowiedzi na interpelacje udzieli Radnym na piśmie. 
 
 
Ad. 10 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Wysoka Rado. Ja mam pytanie do, chyba do Pana Prezydenta. Chodzi mi o ulicę 

Moniuszki na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Nowowiejskiej. Tam już od dłuższego czasu 
jest taka sytuacja, że ruch jest utrudniony, albo go po prostu nie ma bo stoi znak zakazu 
ruchu. Do pewnego momentu ten ruch się odbywał po prawej stronie jezdni. Ostatnio jest taka 
sytuacja, że została co prawda naprawiona lewa strona jezdni, niemniej jednak znowu prawa 
strona jezdni jest rozkopana. Ja mam pytanie. Jak długo będzie ta sytuacja, no trwała. A jest 
jeszcze druga moja taka. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w momencie dojazdu, nawet 
jeśli nie ma tam znaku zakazu, bo on się pojawia czasowo, czasowo jest ściągany,                      
w momencie dojazdu do ulicy Nowowiejskiej istnieje, no pewne niebezpieczeństwo kolizji, 
ponieważ jadący pod górę znajduje się na lewym pasie i w tym samym momencie może 
skręcić ktoś z ulicy Nowowiejskiej i może dojść.... ale mieszkańcy mogą tam skręcać. No        
w każdym bądź razie prosiłbym o odpowiedź na to pytanie.” 

 
Pan T. J. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta  
Cyt. „Ja spróbuję, spróbuję dosyć lakonicznie odpowiedzieć, ponieważ obserwuję od 

dłuższego czasu tą samą sytuację. Sam tą drogą się poruszam w kierunku domu. Więc 
będziemy się starali, aby tą sytuację szybko zmienić. Rzeczywiście z tym znakiem jest tam 
jakieś nieporozumienie. Kierowcy nie wiedzą, czy on powinien tam być czy nie, co on 
właściwie oznacza, zakaz ruchu, czy zakaz ruchu na jednym pasie. No moglibyśmy 
dyskutować na ten temat. Natomiast, no myślę, że tutaj Naczelnik mógłby więcej na ten temat 
powiedzieć, ale myślę, że błyskawicznie zmienimy tą sytuację po zapytaniu Pana Radnego. 
Dziękuję bardzo.” 

 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Szanowni Państwo Radni, Panie i Panowie. Ja mam pytanie dotyczące 

inwestycji lokalizacji w południowej części. Czy Pan Prezydent podpisał umowę 
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przedłużającą realizację tego kontraktu. O ile tak, to do jakiego czasu i jak wyglądać będą 
włączenia, o ile to się przesunie, czy nie było możliwości etapowania mając taki ważny 
argument w ręku, zmusić SKANSKĄ do udostępnienia poszczególnych odcinków, chociażby 
w Nowowiejskiej, tam gdzie jest taka możliwość techniczna, a wiem, że taka jest na 
niektórych odcinkach, włączania się już ludzi. Wiem, że to budzi spore zainteresowanie 
mieszkańców południa. Bardzo bym prosił o odpowiedź na ten temat. 

Mam pytanie do Pana Przewodniczącego również. Jak zamierza Pan zrealizować            
i kiedy zapisy § 20 Regulaminu Rady Miejskiej w Starachowicach i chciałbym jeszcze takie 
stwierdzenie ogólne. Jest to punkt zapytania i wolne wnioski. Czy Pan Prezydent nie 
postępuje zbyt rozrzutnie. Szanowni Państwo. Desygnując do składu rad nadzorczych spółek 
komunalnych mieszkańców innych miejscowości moim zdaniem jest to daleko idąca 
rozrzutność, bowiem udział w podatku dochodowym od osób fizycznych pójdzie do 
budżetów tych miejscowości. W tym wypadku dwa udziały do gminy Wąchock, jeden do 
Ostrowca. Sugerowałbym zastanowienie się. Wydajemy przecież w jakiś sposób tu też 
publiczne pieniądze. przecież całkiem nie mały zwrot tego podatku w wysokości 37 %, a to 
jest pokaźna kwota pieniędzy w skali roku, w skali czterech lat, czy więcej kadencji, jakby się 
zdarzyło. Także Panie Prezydencie, ja bardzo bym prosił o takie wnikliwe rozpatrywanie 
kolejnych nominacji, albo zastanowienia się i cofnięcia tych. Dbajmy o pieniądze samorządu 
miasta Starachowice! Dziękuję.” 

 
 
 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja tylko to skwituję, także wyrażam ubolewanie, że nie był Pan tak skwapliwy, 

jeśli chodzi o finanse miasta, jeśli chodzi o korty miejskie w Starachowicach. Dziękuję.” 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący. Ja się pozwolę nie zgodzić z Panem Prezydentem, o ile 

ma Pan jakieś konkretne zarzuty. Jest tryb, jest Komisja Rewizyjna. Bardzo proszę 
kontrolować, a tego typu uwagi co do kortów, myślę, że wypadałoby najpierw zapoznać się ze 
stanowiskiem jakie ja w tej sprawie prezentowałem i dopiero wyrażać publiczne sądy.                 
Ja mówię o faktach, faktach, które mają potwierdzenie w wyliczeniu, w prawie, które 
obowiązuje, a Pan mówi o plotkach. Nieładnie, Pan Prezydent Miasta, żeby mówił, powtarzał 
pełne plotki. Tak, że ja sugeruję mówić konkrety.” 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „To jeśli już poruszyliśmy tą sprawę, to chcę od razu powiedzieć, że to Pana 

zaangażowanie było, z tego co widać, takie zmienne bardzo, natomiast na dzień dzisiejszy to 
czy korty w Starachowicach będą, zależy tylko i wyłącznie od wyroku sądu. To za Pana 
przyczyną się stało i właśnie czekamy na ten wyrok sądu. Dziękuję.” 

 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „No nie do końca, bo Pan spłycił sprawę. W moim planie o ile doszłoby do 

sprzedaży kortów, była natychmiast przeznaczenie tej kwoty na budowę innych kortów, więc 
gdybym ja o tym decydował to korty by były w Starachowicach. Nie wiem natomiast co 
zrobisz z tym Pan. Dziękuję.” 

  
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Już tego nie skomentuję. Dziękuję.” 
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Pan D. Nowak 
Cyt. „Ja odpowiem na Pana pytanie. Otóż jeśli chodzi o § 20 Regulaminu pkt. 1, może 

go odczytam bo może nie wszyscy pamiętają – Radni mogą pełnić stałe dyżury w siedzibie 
Biura Obsługi i Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady po porozumieniu z Przewodniczącymi 
Klubów Radnych ustala terminy i miejsce dyżurów oraz przekazuje do wiadomości 
mieszkańców – w związku z tym bardzo proszę o Przewodniczących Klubów Radnych po 
dzisiejszej sesji, zapraszam do mnie, do Biura Rady Miejskiej ustalimy te kwestie. 
Jednocześnie chciałbym dodać, że obecna Rada Miejska ma bardzo dobra tempo bo dzisiaj 
jest czwarta sesja Rady Miejskiej w ciągu miesiąca. Wczoraj obchodziliśmy mały jubileusz 
ponieważ wczoraj był miesiąc czasu od zaprzysiężenia, zaślubin Radnych i odkąd 
funkcjonuje nowa Rada Miejska. Bardzo proszę czy są jeszcze jakieś... Pan Radny Piotr 
Nowaczek. Bardzo proszę.” 

 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Szanowni Państwo. Chciałem zabrać głos w sprawie bezpieczeństwa 

niepełnoletnich mieszkańców naszego miasta w okresie noworocznym. Zwracam się z prośbą 
do Komendanta Straży Miejskiej o to aby zmorzyć  kontrolę w chwili obecnej punktów 
sprzedaży, które sprzedają materiały wybuchowe, petardy. Wiemy jak co roku to się kończy. 
W naszym państwie, w naszym mieście dochodzi do kilku obrażeń ciała, do kilku okaleczeń. 
Tak, że bardzo bym prosił, w jakich warunkach są sprzedawane te materiały, w jakich 
punktach sprzedaży, czy one są tak jak powinny wyglądać w ustawie. Dziękuję bardzo.” 

 
Pan W. Tuz 
Cyt. „Proszę Państwa mam tutaj taką przed sobą mapkę odnośnie funduszy unijnych       

i chciałbym zapytać. Państwa zarząd, czy jest opracowywany program pozyskiwania 
pieniędzy unijnych. Z tego względu, że  w Internecie i w prasie jest bardzo dużo informacji na 
ten temat, samorządy nie czekają. I moje pytanie wynika z tego, z obawy przede wszystkim      
o to czy nie prześpimy tego ponieważ jest to bardzo ważna sprawa dla nas, żeby wyjść              
z stagnacji. Tak jak pisze, tu przeczytam, zacytuję – programy są w większości gotowe             
w samorządach – dlatego proszę bardzo przyjąć to jako prośbę moją. Jak również chciałbym 
poinformować, że pieniądze te mają olbrzymie znaczenie dla inwestycji, infrastruktury             
a nawet mogą dotowane na działalność przedsiębiorstw. Bardzo bym prosił o odpowiedź. 
Dziękuję.” 

 
  Pan T. J. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 

Cyt. „Otóż aby myśleć o programach realizowanych w Starachowicach, programach 
unijnych należy najpierw zabezpieczyć środki własne. Mianowicie, żeby uzyskać dotację, czy 
to w innej formie wsparcie zewnętrzne trzeba wiedzieć ile się tych środków ma do 
dyspozycji, trzeba wiedzieć ile się ma zarezerwowane w budżecie, na co, tworzyć pewne 
koncepcje, które – chciałem przypomnieć, że my jesteśmy tutaj od miesiąca więc pewne 
działania były tutaj podejmowane, głównie kanalizacja, inkubator był realizowany tak w tych 
ostatnich latach. Natomiast mamy pewne plany dotyczące realizacji kilku inwestycji, które 
będziemy starali się pokryć z programów unijnych, może w części rządowych. Z tym, że 
musimy się dokładnie zorientować, na podstawie bilansu jakby otwarcia, jaka jest nasza 
rzeczywiście sytuacja, ile tych środków będziemy mieli, ile może być naszego wkładu i wtedy 
ile tych środków możemy oczekiwać z zewnątrz. Dlatego, że bez tego trudno mówić o jakichś 
środkach, to jest absolutna podstawa. Ponieważ wstępnie zderzyliśmy się wieloma 
problemami, no chociażby spółka w tym MZK, nie mówiliśmy o tym zupełnie, ale ja powiem 
sytuacją no dramatyczną, sytuacją na krawędzi bankructwa firmy, sytuacją gdy spółka 
kwalifikuje się praktycznie do upadłości. Na wielu jakby no innych odcinkach, no musimy 
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przyjrzeć się podobnie bo być może sytuacja jest w jakiś tam sposób zbliżona. Sądzę, że          
w ciągu miesiąca, półtorej będziemy mogli odpowiedzieć w jakich programach będziemy 
uczestniczyli, co będziemy realizowali, jakiego typu inwestycje będziemy realizowali i wtedy 
myślę, że już będziemy mogli precyzować wartość tych środków, ich ilość, konkretnie             
z których programów i będzie to dawało pewien obraz rzeczywisty sytuacji. W tej chwili 
jakby poszukujemy środków na bazie, których moglibyśmy o tym myśleć, to jest absolutna 
podstawa jeśli tego nie będzie to trudno tu czegoś oczekiwać. To nie są prezenty jak wielu 
myśli, to są dotacje na bazie środków własnych więc czy to będzie udział procentowy 80%, 
czy 60%, czy 90. W kilku różnych jakby kategoriach chcieliśmy o tym myśleć, Pan mówi         
o inwestycjach, ale chcieliśmy też myśleć o wsparciu przedsiębiorczości zwłaszcza mikro          
i małych przedsiębiorców. Myślimy o pewnych instrumentach, które tutaj wsparłyby tych 
przedsiębiorców a oni tworzyliby nowe miejsca pracy. Może tak wstępnie powiem, że 
myślimy o funduszu pożyczkowym dla tychże przedsiębiorców. Myślę, że nie jest dzisiaj 
jeszcze czas, żeby ujawnić całość tych zagadnień natomiast wszystko przed nami i pewne 
koncepcje i plany mamy wstępnie naszkicowane. Z tym, że przypominam, że jesteśmy tutaj 
29 dni, więc jest to okres czasu być może z punktu widzenia innych długi ale generalnie 
bardzo krótki. Właściwie dokonujemy bilansu otwarcia tak w wydziałach jak i w spółkach, 
więc no tak przy okazji może o tym opowiedziałem bo Pan zadawał pytanie jakby prostsze. 
Jeszcze odpowiem na temat tych informacji w internecie. Oczywiście to jest, to co 
znajdujemy w internecie to jest wiedza powszechnie znana i właściwie dla wszystkich 
dostępna, to nie jest nic z zagadnienia magii ani  jakichś prawda rzeczy nam nieznanych 
mamy do tego stały dostęp tak jak każdy. Natomiast pytanie jest jak dotrzeć do najlepszych 
problemów, jak dotrzeć do najlepszych środków, które w największej liczbie, największej 
ilości będą mogły nas wesprzeć, wesprzeć nasze miasto. I tutaj myślę, że w tym problem a nie 
w samym odnalezieniu tych środków bo ich jest generalnie wrażenie jest, że masa prawda, że 
jest ich bardzo dużo wszyscy o nich mówią, one gdzieś tam prawda są. Natomiast kiedy się 
przejrzymy dokładnie jak to wygląda w rzeczywistości w wielu miastach , w tym                      
w Starachowicach również, sytuacja jest taka, że realizowane jest kilka może kilkanaście 
programów mniejszych w różnych organizacjach pozarządowych. Miasto realizowało to          
o czym wcześniej wspomniałem czyli wspólną inwestycję Inkubator Przedsiębiorczości plus 
w Ostrowcu to Centrum Około Biznesowe i kanalizacja, natomiast dalszych programów jakby 
na horyzoncie nie było widać i myślę, że tutaj my tą koncepcję rozwiniemy, wypracujemy ale 
proszę jeszcze raz o wyrozumiałość, jesteśmy na etapie bardzo wstępnym, jesteśmy tu krótko. 
Dziękuję.” 

 
Pan T. J. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Ja myślę, że na temat programu regionalnego operacyjnego, myślę, że 

Rozporządzenie może się ukazać około stycznia być może na początku lutego, 
prawdopodobnie wnioski będą składane do czerwca, ale znając warunki polskie to się pewnie 
przesunie na, do sierpnia no i w tym momencie, w tym okresie czasu będziemy mogli 
rzeczywiście praktycznie o czymś myśleć i do czegoś się przymierzyć. Dziękuję bardzo.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Ja mam bardzo konkretne pytanie. Czy przewidywana jest podwyżka cen wody? 

To po pierwsze i druga sprawa. W zeszłym roku zostały zainstalowane liczniki, była to tak 
zwana ukryta podwyżka. Chciałbym konkretnie usłyszeć jak to będzie?” 

 
Pan A. Krukowicz 
 Cyt. „Ja mam króciutkie pytanie do Pana Prezydenta. Czy interpelacje i wnioski, 

które zostały zgłaszane w poprzedniej kadencji będą przez Państwa rozpatrywane, czy będą 
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analizowane, czy należy je ponowić? No bo jest szereg takich wniosków wartych 
zastanowienia, czy trzeba ponownie pisać, czy ewentualnie Państwo będziecie analizować te, 
które były złożone.” 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja odpowiadam od razu, że no nie wyobrażam sobie żebyśmy mogli odpuścić, 

nie analizować. Odpowiedzi Państwo na te interpelacje na pewno dostaniecie tak, że będą one 
rozpatrywane. A z poprzedniej kadencji też niektóre do nas dotarły i już też je rozpatrujemy.” 

 
Pan G. Walendzik 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie mam konkretne             

i krótkie pytanie, bo no zaczynamy spotykać się z różnymi problemami  tutaj padają 
zapytania, a fakt jest taki po, którym został stwierdzony, że no Prezydent funkcjonuje 29 dni      
z Zastępcami. Ja bym z kolei oczekiwał, żebyśmy się nie spotykali z różnego rodzaju 
niespodziankami, żebyście Państwo sobie, Pan Prezydent z Zastępcami, wyznaczyli jakiś 
termin tego bilansu otwarcia, kiedyś wspominałem, żebyśmy no nie spotykali się                      
z niespodziankami. Ja z resztą w swoich interpelacjach wcześniejszych pisałem na ten temat       
i wtedy, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, no bo tutaj nagle okazuje się MZK, tu kolega 
pyta o wodę, może jeszcze jakaś inna podwyżka, która gdzieś tam krąży będąca wynikiem 
działań innych gremiów czy wspólnych jakichś tam działań. Tak, że prosiłbym, żebyśmy 
sobie wyznaczyli ten termin, nie wiem, no koniec stycznia chyba jest takim terminem 
możliwym do realizacji.” 

 
Ad. 11 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie swoich komunikatów. 
 
Pan G. Walendzik – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu 
Poinformował , iż o terminie spotkania członkowie komisji zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 
 
Pan P. Rdzanek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Poinformował , iż spotkanie członków Komisji odbędzie 8 stycznia o godz. 16:00. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poinformował, iż o terminie następnej sesji radni zostaną powiadomieni droga 

pocztową. 
Cyt. „Ja jeszcze chciałem przypomnieć, że zapraszam Przewodniczących Klubu 

Radnych po zamknięciu obrad do Biura Obsługi Rady Miejskiej.” 
 
Ad. 12 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący RM zamknął 

obrady. 
       
   
  Sesja trwała od godz. 16.00 do 18.20 
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Sekretarz  sesji : 
Zygmunt Bernaciak                      
 
Przewodniczący RM: 
Dariusz Nowak 
 
Protokolanci:                                                      
Joanna Adamus                             
Anna Grudniewska  
Katarzyna Margas  
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