
PROTOKÓŁ Nr V/07 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 12 marca 2007 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. 
Obrady otworzył Przewodniczący RM Dariusz Nowak witając wszystkich obecnych 

na sali. 
Następnie stwierdził, iż na sali jest obecnych 21 radnych czyli jest kworum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Ad.2. 
Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Pana Radnego R. Ludwiński. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Odczytał porządek obrad sesji. Następnie zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chce 

zgłosić jakieś wnioski do porządku obrad. 
 
Ad. 3 
Pani J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu grupy radnych zgłaszam do 

porządku obrad w punkcie 3, podpunkt 3a – uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu Radnego 
Rady Miejskiej Pana Włodzimierza Orkisza. W podpunkcie 3b – uchwałę w sprawie 
obsadzenia mandatu Radnego Rady Miejskiej Pana Adama Krupy i w punkcie 3c złożenie 
ślubowania przez w/w Panów czyli Włodzimierza Orkisza i Adama Krupę. Dziękuję.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. W związku z tym, tą propozycją 

Pani Radnej Główki ja chciałbym Państwu, no przybliżyć jedną sprawę, że żebyśmy mogli 
przystąpić do podjęcia tych uchwał musimy mieć wniosek Komisarza Wyborczego, no chyba, 
że Panowie Adam Krupa i Pan Włodzimierz Orkisz już mają postanowienie, postanowienie 
Komisarza Wyborczego. Bo to Komisarz Wyborczy pisze do Rady Miejskiej, że tak powiem 
decyzję o wystąpieniu w sytuacji, w której należy no uchwalić to, co zaproponowała Pani 
Główka, więc no ja byłbym raczej ostrożny w tej kwestii jeśli nie mamy tych papierów.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, iż stosowne pismo ze strony 

Komisarza Wyborczego w Kielcach dotarło na ręce Przewodniczącego RM. Z tego pisma 
jednoznacznie wynika, kto obejmuje mandaty, kto uzyskuje kolejno ilość głosów podczas 
wyborów. W związku z tym wszelkie formalności zostały zachowane, procedura jest taka 
sama jak w sytuacji poprzedniej, gdy Pan ówcześnie Radny, ówczesny Radny Pan Capała 
złożył mandat, pismo o bardzo podobnej treści w tej chwili tutaj mamy. W związku z tym nic 
nie stoi na przeszkodzie aby ten punkt, te punkty do porządku obrad wprowadzić. Bardzo 
proszę.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, ponieważ nie widzieliśmy tego pisma myślę, że 

większość z nas nie mogła się z tym zapoznać. Poprosiłbym, żebyśmy chociaż dostali 
kserokopię tego pisma i w związku z tym głosuję o 5 minut przerwy, 10.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej potrzeby aby kserokopie tego typu pisma, 

proszę mi wierzyć, że takie pismo jest. Ja tutaj służę…” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Ale Panie Przewodniczący ja no chciałbym zobaczyć to pismo, a mam takie 

prawo.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „To zapraszam, zapraszam.” 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, więc w związku z tym wnioskiem i po przeanalizowaniu 

tego pisma, ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest sytuacja podobna do tej, którą mieliśmy na 
przykład w wypadku Pana Tomasza Capały, kiedy zrzekał się mandatu dobrowolnie                 
i obejmował zgodnie z zarządzeniem Prezydenta funkcję Wiceprezydenta Miasta, to jest inna 
sytuacja i w tej sytuacji to nie Komisarz Wyborczy na pismo odpowiada, tylko Komisarz 
Wyborczy przysyła swoją decyzję, czy Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
przesyła swoją decyzję, w którym w piśmie, w którym wymienia, że ta i ta osoba jest, była     
w wyborach przeprowadzonych tego i tego dnia, na drugim miejscu, czy na trzecim no to       
w zależności od sytuacji, wymienia ją z imienia i nazwiska, i wtedy. W tym piśmie nie ma ich 
wymienionych z nazwiska, po drugie to pismo jest odpowiedzią na Pana pismo z dnia            
26 lutego 2007. Więc on odpowiada i załącza kserokopie wyników głosowania na listę Nr 5 
Komitet Wyborczy PO RP, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, to, że jutro jest decyzja 
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie i też moglibyśmy poczekać, ponieważ nasza 
uchwała z 24 lutego jeszcze się nie uprawomocniła, bo jest 30 dni, Wojewoda ma 30 dni na 
podjęcie decyzji w sprawie prawomocności tych uchwał, które żeśmy podjęli i dlatego wydaje 
mi się, że jest to, wydaje mi się, że nie powinniśmy dzisiaj głosować tych uchwał, które 
zaproponowała Pani Radna Główka. Dziękuję.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Dziękuję bardzo. Ja Pana chcę poinformować, Panie Radny, że na podstawie 

tego pisma stwierdzam, iż kolejnymi osobami, które uzyskały odpowiedni wynik wyborczy są 
Panowie, Pan Włodzimierz Orkisz i Pan Adam Krupa. Ja rozmawiałem z Panem Dyrektorem 
Krajowego Biura Wyborczego z Panem Henrykiem Kwietniem i na podstawie takiego pisma 
my możemy podjąć stosowne uchwały. Za tym, tutaj wszelkim formalnością stało się zadość, 
nie ma żadnego uchybienia Panie Radny, nie ma żadnego uchybienia. Bardzo proszę.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, że o kolejności wyników 

głosowania to my wiemy już od 13 listopada zeszłego roku i dokładnie wiemy kto by po kim 
wszedł, jakby ktoś stracił mandat – to myślę, że wiemy dokładnie. Ale ja mówię o pewnej 
sytuacji proceduralnej. Z tego co słyszałem, ani Pan Adam Krupa, ani Pan Włodzimierz 
Orkisz nie dostali stosownego pisma z Krajowego Biura Wyborczego, z Delegatury KBW. 
Dlatego no nie wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili władni do podejmowania tej uchwały. 
Zwracam też uwagę Pana Przewodniczącego na to, co powiedziałem w punkcie drugim 
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dotyczącym decyzji Trybunału Konstytucyjnego i w punkcie trzecim dotyczącym 
prawomocności podjętych uchwał na sesji 24 lutego.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Dziękuję bardzo. Panowie są o tym oczywiście poinformowani i tak, że tutaj nie 

ma żadnych wątpliwości. Bardzo proszę Pani Joanna Główka.” 
 
Pani J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No to, w takim razie ja wnioskuję            

o opinię Radcy Prawnego w tej sprawie.” 
 
Pan J. Boral – Radca Prawny 
Cyt. „W tej sprawie mogę powołać art. 91 ust. 2, który brzmi tak: organ nadzoru 

wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia, 
albo w toku jego postępowania może wstrzymać jej wykonanie. W tej chwili minęły dwa 
tygodnie od daty otrzymania przez Wojewodę uchwały w sprawie z dnia 24 lutego w sprawie 
wygaśnięcia dwóch mandatów radnych i dotychczas Wojewoda nie zasygnalizował w żaden 
sposób o tym, iż wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. A za 
tym brak jest podstaw do tego, żeby mieć wątpliwości w tej sprawie. Dziękuję.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Ja mam takie pytanie. A co w sytuacji jeśli my dzisiaj podejmujemy tą uchwałę, 

którą zaproponowała te uchwały, które zaproponowała Pani Radna Główka, a powiedzmy 
jutro, pojutrze, za tydzień również jeszcze Pan Wojewoda zmieściłby się w tym terminie, co 
wtedy?” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Panie Radny, Pan Wojewoda miał dostateczną ilość czasu by ewentualnie 

wstrzymać wykonanie tej uchwały, wstrzymać wykonanie tej uchwały, nie uczynił tego,       
w związku z tym nie należy się spodziewać aby jakikolwiek był ruch w tą stronę Pana 
Wojewody. W związku z tym nie ma żadnych przeszkód abyśmy procedowali dalej                   
i przegłosowali projekty tych uchwał. Bardzo proszę Pani Joanna Główka.” 

 
Pani J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja zgłaszam wniosek formalny                

o zakończenie dyskusji. Dziękuję.”  
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Dziękuję. W tej sprawie rozumiem?” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „A ja zgłaszam wniosek przeciwny.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Dobrze. Głosujemy. Wniosek formalny został zgłoszony, jako w drugiej 

kolejności…”    
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Pan Kwiecień się po mnie zgłaszał, przede mną zgłaszał.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Jest jeden wniosek, wniosek przeciwny i koniec, nie można więcej wniosków       

w tym zakresie zgłaszać.” 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Niech  Pan nie ogranicza prawa.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Nie, nie, nie, nie ja nikomu nie ograniczam. Przegłosujemy najpierw wniosek 

formalny Pani Radnej Joanny Główki w sprawie zamknięcia dyskusji w tej sprawie. Bardzo 
proszę, kto z Państwa radnych jest za wnioskiem Pani Radnej Joanny Główki proszę              
o podniesienie ręki.” 

 
Głosowanie: 
  13 głosów „za” 
    4 głosy „przeciwny” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja chciałbym zaprotestować 

przeciwko tak wybiórczemu traktowaniu prawa. Ja proponuję aby Pan Radca Prawny 
przeczytał cały art. 91 w tym ust. 1. Chciałbym zwrócić jeszcze Państwa uwagę na fakt, że 
jutro kwestia wygaszenia mandatów radnych będzie przedmiotem obrad Trybunału 
Konstytucyjnego. Uważam, że my jako radni Rady Miejskiej w Starachowicach powinniśmy 
zachować tu należyty rozsądek, pewną powagę. Otóż w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym jest napisane, że uchwały uprawomocniają się w ciągu 30 dni. Ta dyskusja tu 
prowadzona wcześniej, czy Pan Wojewoda skorzysta z prawa, my w żaden sposób nie 
możemy narzucać rytmu prawa Panu Wojewodzie on ma na to 30 dni, aby stwierdzić 
ewentualnie nieważności tego przepisu prawnego, który Rada Miejska w Starachowicach 
uchwaliła. Szanowni Państwo nie brnijmy w tego typu jakieś tam kombinacje polityczne, że 
próbujemy na siłę wyeliminować te, czy inne osoby. Pozwólmy aby stało się to wszystko      
w świetle prawa, nie próbujmy tu tego prawa naginać w którąkolwiek ze stron, bo skoro w art. 
91 ustawodawca zapisał, że uchwały uprawomocniają się w ciągu 30 dni, to taka była jego 
wola. Natomiast wykonanie uchwały, ja rozumiem, że byłyby to uchwały, które no burzyłyby 
nie wiem pewien porządek finansowy, były uchwałami, a dzisiaj w prasie przeczytałem, że 
Pan Radny uzyskał możliwość odwoływania się od tej uchwały dopiero 5 marca, więc w też 
w stosownie odłożonym czasie. Jest pytanie w jakim terminie Prezydent przesłał tą uchwałę 
bo ma na to 7 dni. Tak, że tak naprawdę to ten dokument u Wojewody był zobligowany do 
podjęcia decyzji. Być może podjął decyzję, że wstrzyma się z rozstrzygnięciem swoim do 
czasu wyroku TK. Który reguluje tę kwestię. Proponuję żeby Państwo, abyśmy nie 
wykorzystywali tutaj źle pojętej demokracji, siły przewagi jaką dzisiaj ma koalicja. Szanowni 
Państwo są pewne zasady, reguły. Ja apeluję do Was, żebyście je po prostu przestrzegali, bo 
taka sytuacja może dotknąć każdego z Was, każdego z nas i tę minimum przyzwoitości 
myślę, że powinniśmy wykazać, tym bardziej, że jutro obraduje Trybunał – Najwyższy Sąd   
w Polsce, który może zdecydować o stanowionym prawie. I ja chciałbym Państwa o to prosić, 
bo wiem, że w głosowaniu po prostu marna szanse mamy, żeby cokolwiek zmienić. Jak 
Państwo widzicie my nawet nie braliśmy udziału w głosowaniu ostatnim, bo próba zamykania 
dyskusji jaką tu próbujecie Państwo zaserwować po raz kolejny, Pani Radna Główka             
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w imieniu Klubu PiS rozumiem, no myślę, że przeczy zasadom demokracji. I ja zachęcam do 
takiego rozumowania, bowiem w samorządzie często bywa tak, że to wahadło się wychyla, 
raz się jest na górze, raz się jest na dole. My doświadczyliśmy, bo byliśmy już i na górze, i na 
dole, i znowu na górze, i nie wykluczone, że kiedyś będziemy znowu na górze, i wtedy nie 
chciałbym, żebyśmy stosowali w taki sam sposób jak Państwo dzisiaj tu proponujecie, bo         
w przeciwnym wypadku no nie będzie po prostu innego wyjścia. To kiedyś i tak nastąpi 
Państwo musicie być o tym przekonani. Dzisiaj apeluję do Was, żebyście naprawdę w obliczu 
tego co się ma wydarzyć trzynastego, że art. 91 ust. 1 mówi o czasie 30 dni, nie 
wykorzystywali przewagi jaką macie  w tym momencie na sali. Skoro uznacie inaczej wasz 
wybór, ale w moim przekonaniu nie będzie to zachowanie fair i nie będzie zachowanie, które 
licuje z prawem w tym zakresie. Dziękuję.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „dziękuję bardzo. Ja chciałem poinformować Pana i wysoką Radę, że wszelkie 

formalności zostały zachowane, prawo jest przestrzegane nie ma tutaj żadnej wątpliwości.    
W związku z tym przystępujemy do głosowania wniosku Pani Radnej Joanny Główki            
w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkty 3a – uchwały w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego Rady Miejskiej w Starachowicach Włodzimierza Orkisza, 3b - uchwały w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Starachowicach Adama Krupy i punkt 3c – 
złożenie ślubowania przez w/w Panów. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto    
z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku Pani Radnej Joanny Główki proszę                 
o podniesienie ręki.” 

 
Głosowanie:  
  13 głosów „za” 
    2 głosy „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Wnoszę o to, aby zmienić porządek 

obrad w ten sposób, żeby punkt 11, podpunkt 6 przenieść w punkt 12, podpunkt „g”.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Przewodniczący RM dla jasności odczytał treść tego punktu, który brzmi: projekt 

uchwały  w sprawie: udzielenia w 2007 r. pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu 
na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Starachowicach.  

Ponieważ do w/w wniosku nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał go pod 
głosowanie. 

 
Głosowanie:  
  18 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty.  

 
 

 5



Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie. Bo tak, przeglądam 

ten porządek obrad i dzisiaj jest sesja budżetowa, prawda? Odpowie mi Pan, Panie 
Przewodniczący, czy nie?” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „A Pan tego nie wiem? Tak, jest to sesja budżetowa.” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „No wiem, no wiem, ale pytam, proszę, żeby Pan potwierdził lub nie.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Tak, jest to sesja budżetowa!” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „No właśnie i czyli budżet powinien być naszym, że tak powiem, klucz 

programu, jakąś taką istotną częścią. I dziwię się, dlaczego ten budżet jest aż w punkcie 
jeden…” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „Ale czy to jest wniosek formalny? Czy to jest wniosek formalny w sprawie…” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Nie, to jest takie pytanie do Pana Przewodniczącego.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „To nie w tym punkcie, nie w tym punkcie.” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Nie, no ale to jest, to są pytania do porządku obrad. Ja mam pytanie, dlaczego to 

jest tak daleko? Jakby Pan Przewodniczący mógł mi wyjaśnić dlaczego to tak daleko? No 
sugerowałbym, żeby to przesunąć przynajmniej na punkt 10, a może nawet na 9.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM    
Cyt. „W tym punkcie są składane wnioski formalne, czy Pan składa…” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Nie, nie będę zgłaszał wniosku formalnego, po prostu zgłaszam pewne swoje 

zdziwienie i wątpliwości.” 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. No muszę wspomóc tu Pana 

Radnego Michała Sendeckiego, bowiem faktycznie umknęła nam pewna, myślę logiczne 
zachowanie się w tym momencie. Wniosek Pana Prezydenta być może słuszny, chodzi o czas 
Straży, ale przecież te 100.000 jest zapisane z budżecie i procedura powinna być odwrotna, 
powinniśmy uchwalić budżet, a potem podzielić to, co żeśmy uchwalili. A my zrobimy coś 
takiego, że najpierw uchwalimy dotację 100.000 dla Straży, a potem będziemy się martwić, 
czy nam się uda uchwalić budżet. Ja …” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM  
Cyt. „Czy Pan składa wniosek formalny? Jeśli nie to…” 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Nie, tylko, że myślę, że brak tu pewnej logiki w postępowaniu.” 
 

Po wniesionych zmianach porządek obrad brzmi następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.  

a) projekt uchwały w sprawie: obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej        
w Starachowicach. 

b) projekt uchwały w sprawie: obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej        
w Starachowicach. 

c) ślubowanie nowych radnych.  
4. Przyjęcie protokołu nr I/07 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 200 r.  
5. Przyjęcie protokołu nr II/07 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2007 r. 
6. Przyjęcie protokołu nr III/07 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2007 r. 
7. Przyjęcie protokołu nr IV/07 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2007 r.                               
8. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 

a) zapytania do wystąpienia. 
 

9. Informacja dotycząca „Oceny usług świadczonych przez ALMAX”. 
a) zapytania do informacji złożonych przez przedstawicieli: 

1) Urzędu Miejskiego (Naczelnik Wydziału KLD)  
2) „ALMAX” Sp. Z o.o. (Prezes Sp. Z o.o. „ALMAX”) 

10. Interpelacje radnych. 
11. Projekty uchwał:  

1) w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, 
2) w sprawie: zwiększenia zakresu działania jednostki budżetowej pn. Zespół 

Obsługi Finansowo-Księgowej w Starachowicach oraz zmiany jej nazwy na 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli w Starachowicach,   

3) w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Przedszkoli w Starachowicach, 

4) w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla 
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w gminnych 
jednostkach oświatowych, 

5) w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/5/06 z dnia 27 marca 2006 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/3/05 z dnia 2 sierpnia 2005 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
przez Gminę Starachowice na wdrożenie projektu „Aktywizacja gospodarcza 
Województwa Świętokrzyskiego – ośrodków poprzemysłowych                        
w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim” w latach 2005 – 2006, 

6) w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/5/06 Rady Miejskiej w Starachowicach              
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007 na terenie miasta 
Starachowice,     
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7) w sprawie: wykonywania czynności związanych z podróżą służbową 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 
12. Projekt budżetu Gminy Starachowice na 2007 rok. 

a) prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta 
Miasta, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) odczytanie opinii Stałych Komisji Rady Miejskiej: 
 Komisja Gospodarcza 
 Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
 Komisja Finansów i Budżetu  

d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji, 
e) dyskusja nad wnioskami i poprawkami oraz ich przegłosowanie, 
f) głosowanie uchwały budżetowej. 
g) projekt uchwały w sprawie: udzielenia w 2007 r. pomocy finansowej 

Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zakupu podnośnika 
hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży w Starachowicach.  

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

  
Ad. 3.a) 
Pani J. Główka 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej 

w Starachowicach przez Pana Włodzimierza Orkisza. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poinformował radnych, iż Pan Włodzimierz Orkisz złożył stosowne oświadczenia       

i zgody w sprawie odjęcia mandatu. 
 
Pan Z. Rafalski 
Zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego o skserowanie w/w projektów uchwał 

wraz z uzasadnieniem, po czym poprosił o 10 minut przerwy. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Przewodniczący RM stwierdził, że nie ma potrzeby odbywania kolejnej przerwy, 

ponieważ porządek obrad jest dość obszerny, a dana sprawa jest jasna. 
 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Panie Przewodniczący wniosek był formalny o 10 minut przerwy tak, że bardzo 

proszę przestrzegać…” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Wniosek w imieniu jakiego klubu?” 
 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Klubu dla obywateli, jednoosobowego.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Naprawdę sprawa jest tutaj tal prosta             

i ewidentna, że nie ma potrzeby zajmowania czasu dłużej dlatego, że no naprawdę porządek 
obrad jest bogaty i rzeczywiście, rzeczywiście tutaj najważniejsze są sprawy budżetowe, no 
potrzebujemy…” 

 
Z. Rafalski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, ale to uzasadnienie, no chciałbym mieć. A tu widzę 

kolega ma, a ja nie. Czy radni inni mają to uzasadnienie? No chcielibyśmy przeczytać po 
prostu, żebyśmy wiedzieli nad czym głosujemy. Tak, że poproszę o to uzasadnienie.              
Z tego co zrozumiałem miała być decyzja Komisarza Wyborczego odnośnie utraty mandatu 
przez dwóch radnych Panów, tak? I to miało być na piśmie. Tak, że bardzo proszę o to.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Nie w sprawie utraty mandatów, Komisarz Wyborczy nie decyduje w sprawie 

utraty mandatów, bo o tym decydowało prawo w momencie, gdy nie złożyli ci Panowie 
oświadczeń o działalności gospodarczej swoich małżonków na dzień 12 grudnia 2006 roku     
i od 13 grudnia 2006 roku nie są już radnymi. W związku z tym, tutaj Komisarz wyborczy nie 
miał nic w tej sprawie po prostu, no po prostu do powiedzenia. Dobrze.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „No, nie do końca. Wojewoda jednak ma te 30 dni…” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Ale Pan mówił o Komisarzu Wyborczym.” 
 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Dobrze. Pan powiedział, że ma Pan oświadczenie Komisarza o tym, że mandaty 

wygasły. No, chcę ten tekst po prostu przeczytać. Tak trudno skserować?” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „To ja, to już to zostało skserowane. Ja mam pismo, z resztą już nie będziemy już 

wracać do tej sprawy, ale króciutko jest pismo na podstawie, którego jesteśmy w stanie 
stwierdzić i zostało to stwierdzone, kto obejmuje mandaty po radnych, którzy te mandaty 
utracili.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Kto obejmuje, to my wiemy z gazet. Natomiast sprawa polega na tym…” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Ale to jest pismo oficjalne, jest taka procedura, naprawdę nie ma tutaj potrzeby 

mówienia o tej sprawie wciąż i zabierania czasu.” 
 

Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Panie Przewodniczący jeśli jutro Wojewoda podejmie decyzję inną, to wtedy 

co? Może Pan Prawnik się odniesie do tego? No, przyjdzie jutro Wojewody decyzja inna, 
uznająca nieważność podjętej uchwały.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Jeżeli Pan Wojewoda by taką decyzję planował, jak sądzę wstrzymałby 

wykonanie tej uchwały, do tego nie doszło.” 
 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „No zaraz, planował. No ma 30 dni chłop, 30 dni. Może nie miał czasu. Przecież 

możemy poczekać, te ustawowe 30 dni…” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Nie ma takiej potrzeby, naprawdę nie ma takiej potrzeby.” 
 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „To proszę o 10 minut przerwy.” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Chciałbym zauważyć, że tutaj Pan Zbyszek prosi o 10 minut przerwy. 

Rozumiem, że Pan nie ogłasza tej przerwy, to ja się jeszcze wypowiem w jednej sprawie. 
Wiem, że Pan Grzegorz Walendzik uchwały, podpisane uchwały z sesji 24 lutego 2007 roku, 
dostał w dniu 5 marca i dopiero wtedy miał możliwość odwoływania się i to pismo, które 
Pan…” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Ale o tym już Pan mówił, o tym już Pan mówił.” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Nie, nie, nie o tym nie mówiłem Panie Przewodniczący, raczej bym się 

odwoływał do Pana pamięci. Panie Przewodniczący to pismo jest z 5 marca, czyli z dnia,      
w którym Pan G. Walendzik dostał od Pana uchwały, które stwierdzają wygaśnięcie jego 
mandatu. Kiedy dopiero pojawiła możliwość odwoływania od tych uchwał i tamto pismo jest 
sygnowane z dniem 26 lutego, ale dotarło do niego dopiero 5 marca. Też można by sobie 
zadać na tej sali pytanie, dlaczego tak późno?” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, naprawdę nie ma co tej sytuacji 

przedłużać. Ja rozumiem, że tutaj jest front osób, które w jakiś sposób bronią swojego 
radnego, byłego radnego – kolegi, ale naprawdę tutaj prawo zostało dotrzymane, wszelkie 
procedury zostały dotrzymane, prawo jest poszanowane, jest skrupulatnie cała procedura 
przeprowadzona, są wszelkie. Została analiza przeprowadzona bardzo skrupulatnie, 
dokładnie, są wszelkie dokumenty potwierdzające stan taki, jaki był, jaki jest, że ci Panowie 
mieli obowiązek złożyć odpowiednie oświadczenia, nie zrobili tego w terminie. Naprawdę nie 
ma potrzeby dłużej na ten temat rozmawiać, naprawdę. Przystępujemy do głosowania.” 
 

Pan S. Kwiecień 
Cyt. „A ja Panie Przewodniczący reprezentując Klub pięcioosobowy, wnioskuję                  

o 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący RM ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: obsadzenia mandatu radnego 

Rady Miejskiej w Starachowicach. (Włodzimierz Orkisz) 
 
Głosowanie:  
  13 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty. 
Uchwała Nr V/1/07 w załączeniu. 
 
Ad. 3.b) 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: obsadzenia 

mandatu radnego RM w Starachowicach. (Adam Krupa) 
 
Głosowanie:  
  13 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty. 
Uchwała Nr V/2/07 w załączeniu. 
 
Ad. 3.c) 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

 Cyt. „W pierwszej kolejności ja odczytam rotę ślubowania, Panowie Radni złożą 
ślubowanie, mogą dodać zwrot „tak mi dopomóż Bóg”. Jeszcze dla formalności mimo, że 
wszelkie zgody i oświadczenia były złożone, chciałbym zapytać Panów Radnych, Pana 
Włodzimierza Orkisza czy wyrażą zgodę na objęcie mandatu. Bardzo proszę, może tutaj.” 
 

Pan W. Orkisz 
Cyt. „Wyrażam zgodę.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Bardzo proszę Pana Adama Krupę o wyrażenie zgody.” 
 
Pan Adam Krupa 
Cyt. „Tak, wyrażam zgodę.” 
 
Przewodniczący RM poprosił wszystkich obecnych o powstanie, po czym odczytał 

ślubowanie. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.   
 

Pan W. Orkisz 
Cyt. „Ślubuję.” 
 
Pan A. Krupa 
Cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.” 
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Przewodniczący RM pogratulował nowym radnym, po czym poprosił ich o zajęcie 
miejsc przy stole obrad. 

 
Ad. 4. 
Pani J. Główka 
Powiedziała, iż nie zgłoszono żadnych uwag do Protokołu Nr I/07 z sesji RM              

w Starachowicach w dniu 29 stycznia 2007 r. i wniosła o jego przyjęcie. 
 
Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    2 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Protokół Nr I/07 został przyjęty. 
 
Ad. 5. 
Pan T. Klepacz 
Powiedział, iż nie zgłoszono żadnych uwag do Protokołu Nr II/07 z sesji RM             

w Starachowicach w dniu 15 lutego 2007 r. i wniósł o jego przyjęcie. 
 
Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    2 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Protokół Nr II/07 został przyjęty. 

 
Ad. 6. 
Pan A. Krukowicz 
Powiedział, iż nie zgłoszono żadnych uwag do Protokołu Nr III/07 z sesji RM            

w Starachowicach w dniu 24 lutego 2007 r. i wniósł o jego przyjęcie. 
 
Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    2 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Protokół Nr III/07 został przyjęty. 
      
 Ad. 7. 
Pan S. Kwiecien 
Powiedział, iż nie zgłoszono żadnych uwag do Protokołu Nr IV/07 z sesji RM            

w Starachowicach w dniu 26 lutego 2007 r. i wniósł o jego przyjęcie. 
 
Głosowanie:  
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    2 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Protokół Nr IV/07 został przyjęty.  
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Ad. 8. 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta  
Przedstawił informację dotyczącą czynności wykonywanych za okres od 26 lutego do 

12 marca 2007 roku. 
 

    W w/w okresie, odbył dwa posiedzenia wykonawcze, wydał dwa zarządzenia. 
 
26.02.07 r. – spotkałem się z panem Wacławem Sobolewskim, przewodniczącym 
starachowickiego koła Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.  
Spotkanie poświęcone było sprawie byłego pomnika, przy skrzyżowaniu ulic Krzosa                
i Krywki 
 
27 02.07 r. – przyjąłem  przedstawicieli firmy Cersanit. Przedmiotem rozmów był ewentualny 
zakup gruntów przez tą firmę 
 
28.02.07 r. – odbyłem rozmowę z przedstawicielami klubu Juventa Star Starachowice. Była 
ona poświecona działalności klubu i jego współpracy z miastem 
28.02.07 r. – spotkałem się z przedstawicielami  Mennicy Polskiej i Miejskiego Zakładu 
Komunikacji. Spotkanie poświecone było  wprowadzeniu kart elektronicznych w autobusach 
miejskiego przewoźnika. 
28.02.07 r. – przyjąłem dyrektorem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Jarosława 
Michalskiego. Omawialiśmy bieżącą działalności MOPS. 
28.02.07 r. – spotkałem się ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, Januszem Skibińskim. 
Podczas spotkania poruszaliśmy problematykę związaną z funkcjonowaniem starachowickiej 
oświaty 
 
01.03.07 r. – odbyłem rozmowę z przedstawicielami  klubu sportowego „MOTOkopytko”. 
Omawialśmy sprawę współpracy klubu z Gminą Starachowice, i ewentualnej pomoc dla 
klubu 
01.03.07 r. – uczestniczyłem w drugim już, organizowanym z mojej inicjatywy spotkaniu      
z sympatykami i działaczami klubu sportowego Star Starachowice, poświeconego 
wznowieniu działalności przez ten klub 
 
02.03.07 r. – wziąłem udział w jubileuszu stulecia urodzin mieszkanki naszego miasta, pani 
Antoniny Dudzic 
 
05.03.07 r. - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami gmin wchodzących w skład 
naszego powiatu, poświeconym współpracy przy realizacji inwestycji wodociągowych 
05.03.07 r . – odbyłem rozmowę z Cezarym Tkaczykiem, przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji. Spotkanie poświęcone było sytuacji firmy. 
 
W dniach 7, 8, 9  03.07 r. – wziąłem udział w posiedzeniu Związku Miasta Polskich. 
 

Ad. 8.a) 
Nie zgłoszono żadnych zapytań do w/w informacji. 
 
Ad. 9.1) 
Pani M. Derra – Naczelnik Wydziału KLD 
Przedstawiła informację na temat usług świadczonych na zlecenie gminy przez Spółkę 

„ALMAX”. 
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W/w informacja w załączeniu. 
 
Pan M. Adamus 
Cyt. „Przecież to już było na Komisji czytane, no po co my to analizujemy?” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Proszę o ciszę, naprawdę no jest…” 
 
Pan M. Adamus 
Cyt. „Pytania do wystąpienia Panie Przewodniczący, przecież to już na Komisji było, 

no niech nas tutaj Pani Naczelnik nie zanudza czytaniem, bo my czytać umiemy, no. 
Proponuję pytania do…” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Pani Naczelnik proszę kontynuować.” 
 
Ad. 9.2) 
Pan M. Purc – Prezes Firmy „ALMAX” 
Cyt. „Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Purc, jestem prezesem                    

i współwłaścicielem firmy „ALMAX”. Ja w formie uzupełnienia może, informacji tutaj Pani 
Naczelnik. Uzupełnię jeszcze, że w trakcie 4,5-letniego okresu działalności firma, tak jak też 
było powiedziane, zrealizowała tutaj inwestycje w zakresie unieszkodliwienia odpadów, 
głównie opakowaniowych. Obowiązki, które nakłada na nas ustawa, czyli głównie na gminę, 
no i wykonawcę pośrednio, zobowiązują nas, żebyśmy w 2007 r. łącznie ograniczyli 50% 
odpadów opakowaniowych składowanych na składowiskach. No i tutaj muszę powiedzieć, że 
gmina Starachowice chyba jako pierwsza w Polsce, nie mam informacji, żeby jakaś inna 
gmina w Polsce taki wskaźnik już w roku 2007, no my w miesiącu styczniu już osiągamy 
50% odzysku odpadów opakowaniowych. To jest bardzo ważne tutaj w świetle ustaw              
i dyrektyw unijnych dlatego, że na dzień dzisiejszy w Polsce grożą ogromnie wysokie kary za 
niedotrzymanie wskaźników dotyczących recyklingu opakowań. Następnym elementem jest 
ograniczenie odpadów biodegradowalnych też tutaj Pani Naczelnik o tym wspomniała, ten 
zapis też firma nasza ma w umowie, musimy do 2010 roku ograniczyć o 25% odpadów 
składowanych, odpadów biodegradalnych składowanych na składowiskach. W tej chwili 
mamy złożony i pozytywnie zaakceptowany wniosek ze źródeł unijnych o budowę 
kompostowni odpadów. Tą kompostownię chcemy realizować dla czterech powiatów, dla 
powiatu Starachowickiego, Skarżyskiego, Koneckiego i Ostrowieckiego. No, w tym celu 
nawet spotkanie, tutaj jest chyba też z udziałem Pana Prezydenta Starachowic właśnie            
w Skarżysku 20 marca, czyli w przyszłym tygodniu. Jeżeli ta inwestycja będzie zrealizowana, 
to tutaj mogę śmiało powiedzieć, że to będzie pierwsza gmina w Polsce, która będzie spełniać 
wszystkie wymogi tutaj nałożone dyrektywami unijnymi. Dlatego tutaj mogę śmiało 
powiedzieć, że gmina Starachowice już może spać spokojnie i tutaj żadnych kar z tytułu 
niedotrzymania obowiązków, z tytułu ograniczenia strumienia odpadów składowanych na 
składowiskach, z tego tytułu nie będzie. Inwestycje, które zrealizowaliśmy są to rzędu, Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego, jest to               
20 mln złotych. Ten zakład jest, sama hala przerobu odpadów tj. 8.000 metrów, teren 42.000 
metrów, jest to na dzień dzisiejszy największy zakład w Polsce, który przerabia odpady. 
Kompostownia odpadów to będzie inwestycja 10 mln złotych, ja tutaj chcę tutaj powiedzieć, 
że tzn. podjęliśmy pewnego rodzaju ryzyko, że po umowie 3-letniej je, mieliśmy umowę              
3-letnią i część inwestycji już zaczęliśmy realizować przy tak krótkim okresie ale no zaletą 
było to, że to były dwie umowy dla całego strumienia odpadów ze Starachowic. Praktycznie 
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zorganizowanie takiego systemu było tylko możliwe dzięki wprowadzonej, wprowadzonemu 
referendum i wyrażeniu zgody mieszkańców na samoopodatkowanie się tutaj w zakresie 
unieszkodliwienia, unieszkodliwienia odpadów. Całość tych inwestycji, była tylko dzięki 
temu mogła być zrealizowana. Oczywiście drugim takim, drugim punktem, który dał nam 
możliwość tutaj realizacji tych inwestycji, to było wejście naszej firmy jako udziałowca do 
spółki Miejskie Usługi Komunalne. Tutaj no nabyliśmy 49 % udziałów gminy Skarżysko – 
Kamienna. Oczywiście proszę Państwa o zrozumienie, że tak duże inwestycje mogą być 
realizowane tylko w większym wymiarze, obecne dyrektywy unijne i przepisy już krajowe 
zakładają, że inwestycje w zakresie unieszkodliwiania odpadów mogą być realizowane dla 
aglomeracji powyżej 150.000 mieszkańców, dlatego tu potrzebowaliśmy większego 
strumienia odpadów. To w zasadzie chyba bieżące informacje na temat, co się dzieje                 
z Państwa odpadami, jeżeli oczywiście jakieś pytania są to bardzo chętnie na wszystko 
odpowiem.” 

 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pani D. Nowakowska – Boska 
Cyt. „Ja chciałam zapytać. Kosze, które są na terenie miasta czyją są własnością, 

miasta czy Państwa? Czy „ALMAX-u”?” 
 
Pan M. Purc – Prezes Firmy „ALMAX” 
Cyt. „Pojemniki na odpady są wszystkie własnością naszą.” 
 
Pani D. Nowakowska – Boska 
Cyt. „Ale nie, chodzi te kosze konkretnie kosze na ulicach.” 
 
Pan M. Purc – Prezes Firmy „ALMAX” 
Cyt. „Chyba gminy, nie naszą własnością.” 
 
Pani D. Nowakowska – Boska 
Cyt. „Gminy?” 
 
Pan R. Adamczyk 
Cyt. „To ja może raz powtórzę. Kosze uliczne – 530 sztuk koszy rozstawionych na 

terenie ulic miasta Starachowice stanowi własność gminy. Wszystkie kosze, które znów stają 
na przystankach autobusowych są własnością przedsiębiorstw, czyli pewnie MZK                   
i ewentualnie PKS-u na dworcu, no i chyba tak, taka jest pełna informacja.” 

 
Pani D. Nowakowska – Boska 
Cyt. „No, ja bym miała po prostu zastrzeżenie co do wartości tych koszy, bo one są 

ażurowe, śmiecie z nich wybywają, nie mają pokryw i po prostu jeszcze psy wywlekają 
wszystkie nieczystości z tych koszów na ulice. Dlatego jak się kupuje kosze, to trzeba 
kupować porządniejsze, żeby spełniały swoją funkcję.” 

 
Pan R. Adamczyk 
Cyt. „Ja przyjmuje informację. No kosze ażurowe trzeba powiedzieć z początku lat 

dziewięćdziesiątych. Tak, że one wiemy o tym doskonale, że mają swój okres, no dożywają 
swoich ostatnich dni, taka jest prawda.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. No tutaj prośba do Pana Prezydenta by również w tej sprawie, 

no zadziałał aby te kosze zgodnie z sugestią Pani Radnej były odpowiednie. Czy są jeszcze 
jakieś pytania do wystąpień?” 

 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Panie Prezesie, ja mam takie pytanie. Ponieważ w tej chwili umowa                    

z „ALMAX-em” opiewa na 10 lat. Czy jeżeli umowa, która została zawarta, byłaby zawarta 
na 3 lata, czy ceny śmieci byłyby w tej samej cenie co poprzednio, niższe czy wyższe? 
Dziękuję.” 

 
Pan M. Purc – Prezes Firmy „ALMAX” 
Cyt. „No oczywiście przy kalkulowaniu wartości umowy, umowa na 3 lata, inwestycje 

i koszty amortyzacji rozliczamy na 3 lata. W przypadku umowy 10-cio letniej, jest to na 10 lat 
rozliczane, czyli oczywiście tutaj w przypadku umowy 3-letniej koszty byłyby o wiele 
wyższe.”  

 
Pan A. Sałata 
Cyt. „Panie Prezesie, ja bym chciał aby Pan był uprzejmy, bo nie wszyscy radni mieli 

możliwość spotkania się z Panem na Komisjach. Tak sądzę, prawda nie każda Komisja, Pan 
zaszczycił swoją obecnością. I może te pytania, które były na naszej Gospodarczej, nie chcę 
ich powtarzać, ale to był czwartek sądzę, że Pan Prezes nie zapomniał. Przeze mnie było kilka 
kierowanych, żeby poszerzyć wiedzę radnych, którzy pierwszy raz zasiadają w tej radzie. My 
się już znamy troszkę dłużej, bardzo proszę.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana A. Sałatę, co z informacją na 

temat działalności „ALMAX-u”, ponieważ miała być przygotowana na dzisiaj.  
 
Pan A. Sałata 
Cyt. „Panie Przewodniczący spotkaliśmy się dzisiaj stwierdziliśmy, że być może 

dzisiejsza informacja Pana Prezesa i być może radnych zapytania wniosą cos jeszcze, aby 
Komisja mogła swój wniosek o to poszerzyć. My w 90% wniosek takowy mamy 
przygotowany. Nie chcieliśmy jego dzisiaj ze względu na to, że tak jak mówię być może coś 
jeszcze Komisja zasugeruje Radzie i Panu Prezydentowi, aby coś wnieść nowego. Dziękuję.” 

 
Pan M. Purc – Prezes Firmy „ALMAX” 
Cyt. „Tutaj odpowiadając na pytania, które padły na Komisji, no i w zasadzie część 

odpowiedzi udzieliłem, część udzielę może dzisiaj nawet, bo część informacji mam. Pytania 
były, dotyczyły. W 2006 roku, pierwsza do nas, pierwsza do nas nie wróciła, druga ankieta do 
nas wróciła. Nawet ją mam dzisiaj, dzisiaj ze sobą. Było też pytanie dotyczące, na Komisji, 
dotyczące prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów. Tutaj główne uwagi, jakie padały od 
mieszkańców i chyba one też były zgłaszane tutaj i do nas i do Urzędu Miejskiego. Dotyczyły 
one segregacji odpadów i prób. Były stwierdzone przypadki, gdy nasi kierowcy wrzucali 
odpady segregowane łącznie z odpadami komunalnymi do jednego samochodu. Ja tutaj 
wyjaśniałem, że na dzień dzisiejszy zakład, który przerabia odpady, on jest tak zbudowany,    
że odpady zmieszane też oddziela na tą frakcję suchą i frakcję mokrą czyli tutaj jakby nie ma 
żadnych obaw, że odpady wysegregowane przez mieszkańców trafiają na wysypisko. 
Wszystko jest poddawane recyclingowi. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, od dnia          
2 stycznia 50% odpadów jest poddawanych recyclingowi, także tutaj takich obaw nie ma.          
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No tutaj rozmawialiśmy też o altanach śmietnikowych. Tutaj, no dużym problemem dla nas 
chyba i w ogóle jako wygląd samego odbioru odpadów, no problem jest z altanami, które były 
budowane już jakiś czas temu. One budowane były na ilość odpadów nie taką, jaka w chwili 
obecnej powstaje. No na pewno tutaj, no trzeba w tym kierunku myśleć. My przychylamy się 
do tego, możemy wspólnie zastanowić się co należałoby zrobić, jak przebudować te altany, 
może zmienić lokalizację. Tutaj jakby też potwierdzam to, że firma jest, firma jakby stoi do 
dyspozycji, żeby wspólnie ten problem rozwiązać. 
No były też uwagi dotyczące dezynfekcji pojemników, oczywiście tutaj mamy to zanotowane 
i tą dezynfekcję będziemy tutaj częściej przeprowadzać, jak najbardziej słuszna tutaj … 
Wiosna nam się wcześniej zrobiła, na pewno niedługo będziemy ją przeprowadzać. Z tego co 
pamiętam odpowiedziałem na wszystko. Jeżeli coś zapomniałem, to bym bardzo prosił                
o przypomnienie, to odpowiem.” 
 
 Pani D. Nowakowska-Boska 
 Zapytała czy gmina Starachowic będzie mogła korzystać z kompostowni ? 
 

Pan M. Purc – Prezes ALMAX-u 
 Cyt. „Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem, że my złożyliśmy 
wniosek o budowę kompostowni. Przymierzamy się do realizacji tego. Na dzień dzisiejszy 
gmina Skarżysko zgłosiła swój akces. One chce być też współudziałowcem takiej 
kompostowni, czyli ta inwestycja byłaby przy współudziale też gminy Skarżysko-Kamienna. 
Tutaj oczywiście Starachowice też mogą się dołączyć jeżeli taka potrzeba będzie, ale jak 
najbardziej tak. Ten kompost, ja uważam, że najlepiej jeżeli odpad przerobiony, on zostaje 
wykorzystany na terenie powiatu czy tej gminy, na której został wytworzony, jak najbardziej, 
jak najbardziej.”  
 
 Pan W. Tuz 
 Powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej pytał Prezesa ALMAX-u                        
o deklarację dla mieszkańców miasta. Stwierdził, że Starachowice są dużym miastem                    
i ALMAX osiąga duży przychód ekonomiczny ze swojej działalności. Zapytał Prezesa 
ALMAX-u czy zostały przemyślane jakieś deklaracje co do tego co zostanie zrobione, czy 
będą odnawiane altany śmietnikowe, czy nie. Stwierdził, iż nie mówi tu, aby ALMAX robił 
jakieś „grube sprawy”, ale żeby robił on coś, aby społeczeństwo widziało, że ten 
dziesięcioletni kontrakt, który został podpisany zaowocuje i mieszkańcy będą coś z tego mieć. 
Poprosił o uwzględnienie jego pytań oraz Pana Radnego A. Sałaty. Stwierdził, iż nie mówi           
o dużych deklaracjach, ale chciałby, aby coś Pan Prezes ALMAX-u zadeklarował. 
Powiedział, iż ALMAX posiada teraz zakład utylizacji, przeróbczy, segregacyjny, niedaleki 
transport – do Skarżyska. Zapytał co będą mieć mieszkańcy Starachowic za tak długoletni 
kontrakt ? 
 

Pan M. Purc – Prezes ALMAX-u 
 Cyt. „Dziękuję za to pytanie. Ja bardzo dobrze pamiętam to pytanie, tylko tak jak 
mówiłem na Komisji, proszę mi wybaczyć. Tutaj, no ja raczej, no prowadzę biznes i staram 
się być zawsze konkretny. Ja na dzień dzisiejszy mogę zadeklarować, że, no wspólnie 
możemy coś wypracować. Nie chciałbym rzucać od siebie, że zrobimy to czy tamto, prawda, 
no bo to będzie po prostu bez pokrycia. Ja nie wiem też jakie są oczekiwania, tak jak 
powiedziałem, że jeżeli tak jak wtedy, rozmawialiśmy o altanach śmietnikowych, które są             
w złym stanie. Możemy wspólnie, tutaj gmina, służby Pana Prezydenta, możemy 
wypracować, co należy w tym kierunku zrobić. No, proszę mi wybaczyć, no dzisiaj nie mogę 
zadeklarować konkretnych kwot, konkretnych sum, czy konkretnych inwestycji. Zakres 
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działalności, które prowadzimy, faktycznie on jest duży. Kwota może też wydaje się, że ona 
jest duża, ale też, proszę też mieć świadomość tego, że tutaj odbieranych jest co miesiąc 
tysiąc ton odpadów i my te tysiąc ton odpadów przerabiamy. Staramy się wszystko 
realizować zgodnie z przepisami. To też jest bardzo dużo. Ja tutaj nie chcę się jakby 
wymigiwać, dlatego, że we wszystkich naszych ofertach czy we wszystkich naszych 
informacjach o firmie podaję, że gmina Starachowice jest naszym kluczowym klientem i ja 
tak chcę tego klienta dalej traktować, dlatego mówię przychylamy się do tego. Bardzo chętnie 
włączymy się w jakąś akcję, ale zróbmy to wspólnie tzn. ja nie chcę tutaj narzucać, ani coś 
proponować. Chciałbym, żeby to było wspólnie wypracowane.” 
 
 Pan T. Klepacz 
 Powiedział, że Pan Prezes ALMAX-u mówił o recyclingu śmieci. Zapytał Prezesa 
ALMAX-u jak ocenia gminę Starachowice na tle innych gmin w których spółka ta prowadzi 
selektywną zbiórkę odpadów, na ile mieszkańcy Starachowic sortują śmieci, a na ile te 
śmieci, które powinny być wysortowane są wrzucane do frakcji mokrej ? Następnie zapytał 
czy nie należałoby w tym względzie podjąć jakiejś akcji edukacyjnej. Stwierdził, iż obserwuje 
to na przykładzie altan śmietnikowych w pobliżu bloku na swoim osiedlu, gdzie wydaje mu 
się, że prowadzenie selektywnej zbiórki przez mieszkańców jest wykonane raczej                   
w niewielkim stopniu. 
 

Pan M. Purc – Prezes ALMAX-u 
 Cyt. „Znaczy tak, porównując Starachowice do innych gmin w Polsce, no jest źle             
w ogóle w Polsce. Generalnie segregacja, tylko 4% odpadów są umieszczone poza 
składowiskami, są poddawane odzyskowi w Polsce ogólnie, czyli jest bardzo źle. W grudniu 
2006 został taki raport do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęty i w tym raporcie 
no jest informacja, że Polska, no nawet jeżeliby na dzień dzisiejszy podjęła ogromne 
inwestycje to i tak nie dotrzyma dyrektyw unijnych i będzie kary płacić, czyli jest, same 
Starachowice na przykładzie Polski wypadają bardzo, bardzo, nawet bardzo dobrze. Sama 
segregacja, oczywiście tutaj edukować jak najbardziej trzeba no bo nigdy nie jest tak, żeby 
nie mogło być lepiej. My w poprzedniej jeszcze umowie parokrotnie robiliśmy takie filmy 
informacyjne, w prasie też jakby dawaliśmy takie schematy jak należy segregować odpady. 
W tym roku też chcemy do tego podejść. Będziemy chcieli może bardziej nawet się 
zaangażować w edukację poprzez szkoły, poprzez informacje może też przekazywane 
wspólnie poprzez gminę, tzn. może nie chcę tutaj za długo jakby się rozwijać, ale firma nasza 
jest też członkiem, jest udziałowcem organizacji odzysku i mamy część środków od 
producentów, którzy umieszczają, którzy sprzedają na polskim rynku towary w opakowaniach 
i częśc z tych środków jest przeznaczona na edukację ekologiczną  i w tym roku też będziemy 
musieli coś takiego  prowadzić, żeby tutaj bardziej zmobilizować segregację, ale to ma trochę 
taki wymiar bardziej edukacyjny, bo tak jak powiedziałem, że nasz zakład jest tak 
zbudowany, że on i tak odzyska odpady ze strumienia zmieszanego. Oczywiście tam trochę 
więcej trzeba w to wysiłku włożyć, ale te odpady i tak są odzyskiwane. Tutaj jeszcze powiem 
o jednej rzeczy, może takiej bardzo istotnej, bo może część z Państwa słyszała, na dzień 
dzisiejszy jest mocno przez Ministerstwo Budownictwa jakby, Ministerstwo Budownictwa 
chce wprowadzić projekt ustawy nakładający na gminę możliwość opodatkowania 
mieszkańców bez referendum. Jakby po to jest to robione właśnie, że w Polsce, tak jak 
powiedziałem, że Polska nie dotrzyma tych dyrektyw unijnych i odzysk nie będzie 
prowadzony na takim poziomie jak powinien być i po to ta ustawa jest robiona. No Państwo 
zrobili to już 4 lata temu i w zasadzie macie już spokój.” 
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 Pan J. Perchel 
 Powiedział, że w ubiegłym roku zgłaszał wniosek dotyczący ogródków działkowych, 
który do tej pory nie został zrealizowany. Dodał, że nie ma tam koszy przy bramach 
wjazdowych, przynajmniej na jego osiedlu i korzystający z działek wyrzucają śmieci na ulicę. 
Stwierdził, iż nie wie jakie to mają być pojemniki, ale jeżeli chodzi o finansowanie to 
wszystko jest w porządku, bo jeżeli ludzie są na działce i wytwarzają tam odpady, to nie 
wytwarzają ich w domu, także de facto nie będzie ich więcej. Uznał, iż da się to załatwić. 
 

Pan M. Purc – Prezes ALMAX-u 
 Cyt. „To pytanie raczej do urzędu, bo my realizujemy odbiór jakby z punktów 
wymienionych w umowie, dlatego tutaj chyba oddaję głos do Pana Adamczyka.” 
 
 Pan R. Adamczyk – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej  
 Cyt. „Ja sobie pozwolę przypomnieć, że w ubiegłym roku w czerwcu podjęta była 
uchwała – Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Tam są paragrafy, które 
regulują sprawy usuwania odpadów, między innymi z działek i każdy zarząd działek, 
ogródków działkowych, pracowniczych ma obowiązek wyposażyć taką nieruchomość czyli te 
działki, ogródki w pojemniki na odpady i powinni mieć zawartą umowę, także te rzeczy są 
uregulowane, tak samo jak jest uregulowana sprawa usuwania odpadów z garażowisk, gdzie 
każdy właściciel garażu usytuowanego poza nieruchomością zamieszkałą ma obowiązek 
dostarczać te odpady do punktu gromadzenia odpadów, który obsługuje nieruchomość 
zamieszkałą.” 
 
 Pan A. Sałata 
 Cyt. „Ja jeszcze chciałem tu Pana Prezesa zapytać. Zadałem pytanie na Komisji, na to 
nie było dzisiaj odpowiedzi, ale sądzę, że Pan Prezes pamięta, pozytywnie na to 
odpowiedział, ale chcę dla większości przypomnieć. Chodzi o czystość w altankach po 
zabieraniu pojemników, śmieci z pojemników przez Pana pracowników. Ja o tym mówiłem. 
Pan stwierdził, że nie wszystko jest wrzucane do pojemników, które są, ale tak jak mówiłem 
klapy przesuwne może są lepsze od klap, które są przymykane i ludzie w różnym wieku to 
robią i prośba taka jest, aby w tych altankach po zabieraniu pojemników było posprzątane.            
Ja Panu proponowałem, mówiłem, że na pewno sporo ludzi u nas jest bezrobotnych. Jeżeli 
Pan zadeklaruje zatrudnienie paru osób, to będziemy się cieszyć. Każda osoba, która 
podejmie pracę będzie z tego ona i jej rodzina zadowolona i również o tej dezynfekcji Panie 
Prezesie, bo niestety tego nie było i no będę na to patrzył i prośba nie tylko moja, ale 
wszystkich chyba. Okres wiosny się zbliża, lato przed nami. Zlikwidowanie pojemników 
pięciometrowych, to tu też ukłon w Pana stronę, bo wiadomo, że one dłużej by były 
napełniane przez to niestety wokół nich byłoby dosyć fetoru. I jeszcze rzecz jedna, to 
wspólnie z zarządcami również. Może to jest do Pani Naczelnik, do Prezesa STBS-u. Nie 
wszędzie mamy altanki, a mamy pojemniki, do których wrzucamy śmieci. Pana ciężkie 
pojazdy, to już tak wspólna, jest taka troska o to, aby nie wjeżdżały na trawniki, nie łamały 
płytek. Być może Pana pracownicy wspólnie z STBS-em, z naszym tutaj wydziałem 
komunalnym, aby one nie wiem, przestawienie ich o metr, dwa w którąś stronę spowoduje, że 
te pojazdy nie będą uszkadzały, a zwłaszcza, że kolejny nowy pojazd będzie tu nas 
obsługiwał, na pewno też o dużej nośności, także to jest taka moja prośba. Pan tu deklarował, 
ale chciałbym, żeby Pan jeszcze uprzejmy był o tym powiedzieć i zapewnić, że tak to będzie. 
To tyle. Dziękuję.” 
 

Pan M. Purc – Prezes ALMAX-u 
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 Cyt. „Oczywiście tak, potwierdzam tutaj. Na pewno zwiększymy tutaj naszą pilność 
przy sprzątaniu altan śmietnikowych po zabieraniu odpadów. Chociaż z drugiej strony też 
bym chciał zwrócić uwagę, że no dużo też, no tutaj nie chciałbym zrzucać winy na kogoś 
innego, ale też bym prosił, żeby administratorzy tych altan, właśnie śmietnikowych, też na to 
bardziej szczególną uwagę zwracali bo ja bym nie chciał, żebyśmy się tutaj przepychali. 
Oczywiście odpady trzeba jak najszybciej zebrać. Problemem jest na pewno to jeżeli 
kierowcy podjeżdżają i pojemniki są niepełne, a odpady leżą obok pojemników, no wtedy to 
jest czas prawda i harmonogram, jakby wtedy ulega opóźnieniu. Możemy gdzieś nie dojechać 
na czas i z tego powodu są inne problemy. No mamy jakiś tam czas przewidziany na obsługę 
tych altan śmietnikowych. My na pewno ze swojej strony będziemy sprzątać. Może tutaj 
spróbujemy jeszcze jakby informować też o takich przypadkach, gdzie pojemniki stoją puste, 
a śmieci są rozrzucane obok, że tutaj może za pośrednictwem urzędu też bardziej 
interweniować o zdyscyplinowanie administratorów altan, żeby też jakby oni swoje 
obowiązki wypełniali. Znaczy dezynfekcja, ona była robiona. Jeżeli była zbyt rzadko, to ja 
tutaj mam to zanotowane, na pewno będzie częściej robiona i na pewno nie będzie problemu. 
 Lokalizacja altan śmietnikowych – to wiąże się w zasadzie z tym co wcześniej 
powiedziałem, w ogóle z samymi altanami śmietnikowymi. One są w bardzo złym stanie             
i bardzo często stoją w miejscach, do których trudno jest dojechać. Nieraz musimy jechać po 
chodniku, no bo nie ma innej możliwości dojazdu. Tak jak powiedziałem, że mamy 10 lat  
jakby przed sobą, dlatego na pewno trzeba nad tym się mocno zastanowić, że może właśnie 
zmienić lokalizację tych altan, żeby samochody te specjalistyczne, bo one, takie w tej chwili 
są. W zasadzie w ciągu kilku najbliższych lat tylko będziemy widzieć samochody trzyosiowe 
na naszych drogach, dlatego, że samochody dwuosiowe, one mają przeciążenie na tylnej osi. 
W zasadzie one nie powinny na dzień dzisiejszy w ogóle jeździć, bo każdy samochód 
dwuosiowy, każda śmieciarka dwuosiowa z uwagi na swój system załadunku ma przeciążenie 
tylnej osi, dlatego tam muszą być tam po prostu dwie osie, a my takich samochodów 
używamy.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zadać pytanie. W związku z tym, iż więcej pytań 
nie zgłoszono podziękował Panu M. Purcowi – Prezesowi ALMAX-u za złożenie informacji. 
 
 Pan M. Purc – Prezes ALMAX-u 
 Również podziękował. 
 

Ad. 10 . 
Interpelacje na piśmie złożyli: 

Pan Radny K. Różycki – 4 
Pan Radny W. Ziółkowski – 1 
Pan A. Radny Krukowicz – 1 

 
Interpelację ustną złożył Pan Radny M. Adamus 

 Pan M. Adamus 
Cyt. „Panie Przewodniczący, co prawda jeszcze jej nie napisałem, bo jestem w trakcie, 

ale chciałbym tylko powiedzieć tak: Panie Prezydencie trzeba jak najszybciej zacząć czyścić 
to miasto po skutkach zimy. Jest totalny brud. W sobotę byłem w Rynku, to fruwające 
papiery, już nie mówiąc o pozostałościach, o tych wszystkich wysypkach, które były                  
w trakcie zimy. Nie wiem czy ma Pan odpowiednie służby do tego. Jak Pan ich nie ma, to 
niech je Pan buduje. Dziękuję.” 
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Ad. 11.1) 
Pani W. Balcerzak-Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta 
Starachowice.  

Dodała, iż projekt tej uchwały wraz z załącznikiem był przedstawiony na 
posiedzeniach stałych komisji RM, tj.: Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i  Sportu; Komisji 
Finansów i Budżetu oraz Komisji Gospodarczej i uzyskał pozytywną opinię. 
 Następnie na podstawie §17 ust. 2 pkt. f) Regulaminu Rady Miejskiej                        
w Starachowicach poprosiła Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie głosu 
przedstawicielowi młodzieży. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 

Udzielił głosu przedstawicielowi młodzieży. 
 

Pan Marek Materek – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Drodzy 
Państwo. Pomysł zorganizowania Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach zrodził się 
mniej więcej półtora roku temu. Dziś chciałbym prosić Państwa o ustanowienie 
Młodzieżowej Rady Miasta jako organu doradczego Rady Miasta w Starachowicach. Czym 
mielibyśmy się zajmować? Chcielibyśmy się uczyć demokracji, chcielibyśmy uczyć się 
samorządności, chcielibyśmy organizować czas wolny młodzieży w Starachowicach, 
chcielibyśmy, żeby Młodzieżowa Rada Miasta była miejscem, w którym spotykają się 
przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych w Starachowicach.          
To wszystko. Dziękuję. 
  
 Pan D. Nowak - Przewodniczący RM 
 Podziękował za wystąpienie przedstawicielowi młodzieży. Dodał, iż jest to piękna              
i szczytna idea. 

Następnie przedstawiciel młodzieży otrzymał brawa 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Stwierdził, że zasłużenie na brawa na sesji RM zdarza się nie często i pogratulował 
przedstawicielowi młodzieży.  

Następnie otworzył dyskusję. 
 
 W dyskusji udział wzięli: 
 
 Pan Radny S. Kwiecień 
 Cyt. „ Ja nie do końca w myśl projektu tej uchwały, ale chciałbym poprosić jednak            
o możliwość wyjaśnienia pewnej kwestii, bo ostatnio w ubiegłym tygodniu przeczytałem,              
że władzom poprzedniej kadencji nie zależało, byli przeciw utworzeniu Młodzieżowej Rady 
Miasta. Nie wiem czy to jest wypowiedź autoryzowana przez Pana Prezydenta, czy też jest to 
przekłamanie dziennikarskie, ale trochę mi ciężko żyć z takim obciążeniem, bo nie jest to 
prawdą. Proszę Państwa, myślę że obecni tutaj, szczególnie opiekunowie potwierdzą,                    
że odbyliśmy dwa spotkania, omawialiśmy kwestię, no obrana przez Was droga pierwotnie 
była trochę niezgodna z prawem samorządowym. Wyjaśniliśmy sobie podczas tego spotkania. 
Dostarczyliście statut. Ten statut miał pewne wady, o których rozmawialiśmy. Dziś nie będę 
się na ten temat rozwodził. Wyznaczyłem człowieka w urzędzie, który się miał tą kwestią 
zajmować. Był to Pan Paweł Lewkowicz. Nie wiem, czy on dalej się tym zajmował czy kto 
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inny i wiem, że tyle mogłem zrobić w tamtej kadencji. No w listopadzie były wybory. 
Wiadomo, sprawy z czymś innym związane, stąd, no tamta wypowiedź była, myślę, trochę 
krzywdząca, bo nie było to prawdą, że byliśmy kiedykolwiek przeciw utworzeniu 
Młodzieżowej Rady Miasta. Zawsze popieraliśmy tą inicjatywę, no i jak już kiedyś się 
wypowiedziałem, że w samorządzie jest pewien ciąg. Ktoś coś zaczyna, ktoś coś kończy, 
potem następny kontynuuje, czy jeszcze udoskonala i stąd mam tu taką możliwość i dziękuję 
za to, że mogę złożyć takie wyjaśnienie. Dziękuję.” 
  
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę stwierdzić jedną rzecz. No cóż praca to            
w sumie nie polega na mówieniu tylko o pracy. Po prostu trzeba się za to wziąć i to robić.           
To jest najprostsza droga do wykonania takich rzeczy. Nam współpraca z Panią Prezydent na 
ten temat zajęła półtora, dwa miesiące. Po prostu liczą się efekty, nie czcze mówienie. Tyle 
mam do powiedzenia. Dziękuję.” 
 
 Pan Radny S. Kwiecień 
 Cyt. „Szanowni Państwo, skoro Pan Prezydent uważa że liczą się efekty, ja to 
podzielam, z tym, że prawdopodobnie, gdyby  była możliwość i nie było końca kadencji, to tą 
Radę byśmy uchwalili w tamtej kadencji, ale trudno było uchwalić statut, który miał kilka 
błędów merytorycznych, no można powiedzieć, że został ściągnięty wprost z internetu z innej 
miejscowości, Panie Prezydencie i proszę nie wypowiadać się nigdy w sprawie intencji 
innych osób. Pan może mówić za siebie. Dziękuję.” 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: 
   23 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
  
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”. 
 Uchwała Nr V/3/07 w załączeniu 
 

Następnie przedstawiciele młodzieży wręczyli kwiaty p. W. Balcerzak-Judasz 
dziękując jej za wsparcie przy tworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta. 
 
 Ad. 11.2) 
 Pani J. Adamus 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zwiększenia zakresu działania jednostki 
budżetowej pn. Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej w Starachowicach oraz zmiany jej 
nazwy na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli w Starachowicach. 
 Dodała iż w/w projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniach wszystkich 
Komisji stałych RM i uzyskał akceptację. 
 

Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
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 Głosowanie: 
   23 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”. . 
 Uchwała Nr V/4/07 w załączeniu. 
 
 Ad. 11.3) 

Pani J. Adamus – p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Przedszkoli w Starachowicach. 
 Poinformowała, że w/w projekt uchwały prezentowany był na posiedzeniach 
wszystkich Komisji stałych RM i Komisja Edukacji Kultury Zdrowia i Sportu wniosła                 
dwie uwagi co do treści statutu, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji statutu, którą 
posiadają Radni. 
 
 Pan T. Klepacz 

Powiedział, że w § 9 pkt 2 jeden z podpunktów brzmi: „organizowanie pracy                        
w zakresie ustalonym w niniejszym statucie oraz w dodatkowym zakresie ustalonym przez 
Prezydenta Miasta”. Dodał, iż przypomina sobie z poprzedniej kadencji 2 czy 3 takie projekty 
uchwał, w których w załączniku do uchwały pewne uprawnienia były delegowane na 
Prezydenta inne niż zapisane i numeratywnie wymienione w załączniku i te projekty uchwał 
w ówczesnym czasie nie uzyskały akceptacji służb prawnych wojewody. Stwierdził, iż nie 
chciałby w żadnym zakresie ograniczać uprawnień Prezydenta, ale uważa, że zapis typu „oraz 
w dodatkowym zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta” może mieć swoje odniesienie   
w zakresie obowiązków, że pracownik wykonuje takie i takie czynności i ewentualnie 
wszystkie inne polecenia Prezydenta. 

Wyraził wątpliwość, czy tego typu rozszerzenie uprawnień Prezydenta ponad ustalenia 
Rady Miejskiej mogą być zawarte w załączniku do projektu uchwały. 

 
Pani J. Adamus – p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej 
Zapytała czy może do tego odnieść się Radca Prawny? 
 
Pan J. Boral – Radca Prawny 
Cyt. „Można by pominąć ewentualnie to sformułowanie po słowie „oraz”. 
 
Pani J. Adamus – p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej 
Zapytała czy w statucie? 
 
Pan J. Boral – Radca Prawny 
Powiedział że tak. Dodał iż to byłoby bezpieczne. 
 
Pani J. Adamus – p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej 
Zapytała czy w takim razie będzie to forma wniosku Pana Radnego? 
  
Pan J. Boral – Radca Prawny 
Powiedział, że w przeciwnym razie zachodzi pytanie co projektodawca miał na myśli. 

Stwierdził, że tu jest określenie ogólne i Pan Radny T. Klepacz ma tu uzasadnione 
wątpliwości. Dodał, że jakieś dodatkowe zadania mogą wynikać ze szczególnych przepisów, 
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np. prawa wyborczego, czy jakiejś innej sytuacji szczególnej i wówczas nie może być takiego 
zapisu „oraz w dodatkowym zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta”. 

 
Pani J. Adamus – p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej 
Stwierdziła, iż w tej sytuacji trzeba będzie chyba przegłosować proponowaną zmianę, 

jako wniosek Pana Radnego. 
 
Pan J. Boral – Radca Prawny  
Powiedział, że to musi być potraktowane jako autopoprawka. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, iż rozumie, że jest to wniosek formalny w postaci poprawki do aktualnego 

zapisu. Zapytał, czy wnioskodawca chciałby odnieść się do tej poprawki? 
 
Pani W. Balcerzak-Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Stwierdziła, iż trudno jej polemizować z opinią radcy prawnego , gdyż on najbardziej 

wie, że czasami jedno słowo może mieć wpływ na inną interpretację. 
Cyt. „Natomiast ja  chciałabym tylko powiedzieć, że organizowanie pracy, ponieważ 

w tym statucie jest organizacja pracy opis organizacji pracy tego zespołu więc jeśli chodzi             
o dyrektora odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie w zakresie organizowania pracy,                 
w zakresie ustalonym w niniejszym statucie, ale w dodatkowym zakresie ustalonym to tak, 
ustalonym przez Prezydenta Miasta, proszę Państwa, to tutaj powiem tak, że tak zawsze, 
zresztą jest to tak przyjęte jeśli chodzi o zakres obowiązków dyrektora, prawda, że, że jednak 
taką furtkę się zostawia, tylko przyznam szczerze, że z punktu widzenia prawnego w tym 
momencie naprawdę nie jestem przekonana, czy rzeczywiście fortunnie tutaj zawarliśmy ten 
zapis i tu muszę przyznać, że w tym momencie naprawdę nie jestem w stanie jednoznacznie 
odpowiedzieć, ale powiem, że w zapisie po prostu dlatego ten zapis został zostawiony z myślą 
o tym, że jak daje się zakres obowiązków dyrektora, to jednak zawsze, no Prezydent zostawia             
i być może to nie powinno tu mieć miejsca w zapisie więc naprawdę do samej tej części 
powiem, że nie jestem przekonana czy rzeczywiście jest to fortunne. Być może ta myśl tutaj 
może być tą, ta wątpliwość, którą mi tu w tym momencie Radny zasiał muszę przyznać,            
że rzeczywiście i ja mam, chociaż w praktyce jest przyjęte, że zawsze w zakresie obowiązków 
dyrektora ujmuje się dodatkowe zapisy i zapisy takie są.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Radnego T. Klepacza o odczytanie zapisu w formie jaką przewiduje 

poprawka. 
 
 
Pan T. Klepacz 
Powiedział, że jego wniosek zmierza do tego, aby §9 pkt.2 o brzmieniu: „Dyrektor 

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ZEAP, a w szczególności za:”, podpunkt 6 
brzmiący: „organizowanie pracy w zakresie ustalonym w niniejszym statucie oraz                       
w dodatkowym zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta” otrzymał brzmienie: 
„organizowanie pracy w zakresie ustalonym w niniejszym statucie.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM  

 Zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie ? 
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 Pan Radny S. Kwiecień  
 Zwrócił uwagę na „strzałki” w statucie ZEAP. Powiedział, że ma to być dokument, 
który w przyszłości być może będzie cytowany i może być kłopot ze zlokalizowaniem zapisu. 
Dodał, że nawet w momencie, gdy Pan Radny T. Klepacz proponuje zmianę, to jest kłopot,  
aby ją zlokalizować, gdyż jest § 9 pkt.2 i cały szereg „strzałek”. Nadmieniam iż powinien to 
być może podpunkt a). Stwierdził, iż nie wie czy jest to właściwe sformułowanie. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana T. Klepacza, tj. §9 pkt 2 podpunkt 6 
otrzymał brzmienie: „organizowanie pracy w zakresie ustalonym w niniejszym statucie”. 
 
 Głosowanie :  
   17 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     4 głosy „wstrzymujące” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że w/w poprawka została przyjęta. 
 
 Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
 Głosowanie: 
   20 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.  
Uchwała Nr V/5/07 w załączeniu. 

 
Ad. 11.4) 

 Pan W. Jedynak – inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu  
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego 
punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w gminnych jednostkach 
oświatowych. 
 Dodał, że w/w projekt był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji                   
stałych RM i jednogłośnie został skierowany pod obrady Rady Miejskiej. Poinformował,             
iż projekt tej uchwały był również konsultowany z organizacjami związkowymi, 
zrzeszającymi pracowników oświaty i obydwa związki zawodowe tj. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
wyraziły pozytywną opinię na jego temat. 

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 V/6/07 w załączeniu 
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Ad. 11.5) 

 Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/5/06       
z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/3/05 z dnia                   
2 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
przez Gminę Starachowice na wdrożenie projektu „Aktywizacja gospodarcza Województwa 
Świętokrzyskiego – ośrodków przemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu 
Świętokrzyskim” w latach 2005 – 2006. 
 Dodał, że w/w projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniach wszystkich 
Komisji stałych RM i uzyskał akceptację. Nadmienił, że Komisja Finansów i Budżetu swoją 
akceptację poprzedziła propozycją zmiany formalnej, która wygląda w ten sposób, aby:          
- w tytule uchwały w pierwszym wierszu po słowie „Rady Miejskiej” wpisać słowa                        
„w Starachowicach”. 
- w drugim wierszu analogicznie po słowach „uchwały Rady Miejskiej” wpisać słowa                   
„w Starachowicach”. 
- w § 1 uchwały w pierwszym wierszu po słowach „Rady Miejskiej” wpisać słowa                        
„w Starachowicach” 
 
 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/7/07 w załączeniu 
 

Ad. 11.6) 
 Pan M. Góźdź – Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych  
 Przedstawił projekt w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/5/06 Rady Miejskiej                        
w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2007 na terenie miasta Starachowice. 
 Dodał, że w/w projekt uchwały był przedstawiany na posiedzeniach wszystkich 
Komisji stałych RM i uzyskał pozytywną akceptację z zastrzeżeniem poszerzenia 
uzasadnienia, Nadmienił, że zastrzeżenie to zostało wykonane i poszerzenie uzasadnienia 
znajduje się w materiałach na sesję. 
 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 V/8/07 w załączeniu 
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Ad. 11.7) 

 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wykonywania czynności związanych                    
z podróżą służbową Przewodniczącego 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 V/9/07 w załączeniu 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Ogłosił 10 min. Przerwy. 
  

Po wznowieniu obrad 
 

Ad. 12.a) 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 
2007 rok. 

 
 Ad. 12.b) 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Odczytała Uchwałę Nr 54/II/2006 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu 
Miasta Starachowice na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu. 
 W/w uchwała w załączeniu. 
 
 Ad. 12.c) 
 Pan J. Nowak – Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
 Odczytał opinię Komisji Gospodarczej na temat projektu budżetu gminy na 2007 rok. 
 W/w opinia w załączeniu. 
 
 Pan P. Rdzanek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
 Odczytał opinię Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu na temat projektu 
budżetu gminy na 2007 rok. 
 W/w opinia w załączeniu. 
 
 Pani L. Dziura – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu 

Odczytała opinię Komisji Finansów i Budżetu na temat projektu budżetu gminy na 
2007 rok. 
 W/w opinia w załączeniu. 
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 Ad. 12.d) 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Odczytał stanowisko Prezydenta Miasta do zgłaszanych przez Komisje Rady 
Miejskiej uwag i opinii na temat projektu budżetu miasta Starachowice po autopoprawkach na 
2007 rok. 
 W/w stanowisko w załączeniu. 
 
 Ad. 12.e) 
 Pan P. Nowaczek 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem zabrać głos na temat projektu 
budżetu gminy Starachowice w 2007 roku, a dokładnie dział 801, rozdział 801 01 jest to 
termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej nr 10, ona była planowana w latach 2006 – 
2007. Z tego co wiemy nie znalazło się to w projekcie budżetu. Szanowni Państwo dzisiaj 
wpłynęło pismo do Biura Obsługi Rady Miejskiej.” Następnie odczytał pismo Rady 
Rodziców, które stanowi załącznik do protokołu. Cyt. „Szanowni Państwo, nic dodać, nic 
ująć. To pismo wyraża to co ja myślę na ten temat i myślę, że nie tylko ja, ale również Radni. 
Szanowni Państwo, ja stawiam wniosek formalny, aby to zadanie nadal było w budżecie na 
2007 rok. Chciałem zaznaczyć, że jest z nami dzisiaj Pani Przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Beata Kwiecień-Rygał. Jest ona dzisiaj tutaj, reprezentuje również Radę Szkoły. I ja 
mam taką serdeczną prośbę do Pana Przewodniczącego, abyśmy umożliwili zabranie głosu tej 
Pani w tej kwestii, ponieważ stoją za tą Panią również rodzice Szkoły Podstawowej nr 10. 
Dziękuję serdecznie i myślę, że ustosunkuje się Pan do mojej prośby pozytywnie.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Dziękuję bardzo. Wprawdzie nie ma takiego obowiązku, ponieważ nie była Pani 
formalnie zaproszona. Niemniej jednak widzę potrzebę, aby tą sprawę omówić i bardzo 
proszę Panią o zabranie głosu. Zapraszam na mównicę. Proszę o rzeczowe i w miarę krótkie 
wystąpienie.” 
 
 Pani B. Kwiecień-Rygał – Przewodnicząca Rady Rodziców 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie i wszyscy Radni. Tak jak wiemy 
Szkoła Podstawowa nr 10 istnieje już 42 lata. Na wstępie chcę podkreślić, że występuję tu 
jako rodzic i przedstawiciel Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Rady Rodziców 
niezależnego organu szkoły, apolitycznego i niezwiązanego z żadną opcją polityczną. Klasy 
integracyjne funkcjonują od 99 roku, obecnie jest ich 12. Jako szkoła z oddziałami 
integracyjnymi dziesiątka powinna być wizytówką naszego miasta. Do naszej szkoły 
ustawicznie przyjeżdżają różni goście, między innymi specjaliści i konsultanci od nauczania 
integracyjnego, praktykanci, przedstawiciele uczelni wyższych prowadzących badania 
naukowe, ale przede wszystkim chodzą do niej dzieci, w tym dzieci chore i niepełnosprawne, 
które wymagają warunków szczególnych i specyficznej opieki. Szkoła posiada dwa 
certyfikaty Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: „Szkoła promująca zdrowie” oraz 
„Europejska Szkoła”. Co dwa lata szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum 
Integracyjnego. Obecnie przygotowujemy się do wymiany ze szkołą partnerską w Winnicy na 
Ukrainie. Tutaj też nadmienię, że osobiście chciałabym też zaprosić przedstawicieli                 
z programu „Europa da się lubić”, do naszej szkoły tak, że wizerunek szkoły też od tej strony 
pragnęlibyśmy poprawić. W szkole są klasy integracyjne, w których wraz ze zdrowymi 
dziećmi, uczą się dzieci niepełnosprawne. Ogółem uczniów jest 498, w tym 
niepełnosprawnych jest 56 z różnymi dysfunkcjami ruchowymi, umysłowymi, upośledzenie 
lekkie i umiarkowane, autyzm, ADHD, ciężkim chorobami niedowidzących, niedosłyszących 
i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła stworzyła warunki dla wszystkich 
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potrzebujących dzieci oraz dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Są organizowane 
ciekawe przedsięwzięcia w ramach programu szkoła bez przemocy, na przykład 
przedstawienie „Sen”, zaprezentowane wszystkim nauczycielom i rodzicom, a po nim 
wspólna dyskusja na temat rozumienia potrzeb naszych dzieci. Szkoła ma sukcesy zarówno   
w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi jak również ze zdrowymi. W SP Nr 10 Dyrekcja 
umożliwia rodzicom prawdziwe uczestnictwo w życiu szkoły. Rada Rodziców, Rada Szkoły, 
Stowarzyszenie Słoneczna Integracja. Rodzice systematycznie spotykają się. Jesteśmy pytani 
o opinię w sprawach nauczania wychowania i organizacyjnych oraz wyrażamy ją otwarcie       
i szczerze zarówno na zebraniach klasowych, jak i Rady Rodziców, czy Rady Szkoły oraz       
w bezpośrednich rozmowach z Panią Dyrektor, do której są zawsze otwarte drzwi i nigdy nie 
pozostawia rodziców w niepewności. Pomaga rozwiązywać trudne sprawy, dylematy 
wychowawcze, rozwiązuje konflikty. Uczestniczymy w tworzeniu planów działania, 
współorganizujemy imprezy, uroczystości, bierzemy w nich udział czynny jako rodzice. 
Pomagamy na miarę swoich możliwości. Poszukujemy sponsorów w zaspakajaniu 
najpilniejszych potrzeb szkoły, dofinansowania różnych działań szkoły według opracowanego 
wspólnie planu. Rodzice doceniają starania i działania Dyrekcji w zakresie poprawy stanu 
budynku i dbałości o porządek, ład i czystość. Pomimo złego stanu technicznego budynku      
i związanych z tym różnych nieprzewidzianych awarii, szkoła doskonale sobie radzi                
z usuwaniem niesprawności obiektu i jego urządzeń. Systematycznie są odnawiane 
pomieszczenia. Wykonuje się naprawy i konserwacje, uzupełnia się pomoce dydaktyczne.     
W 2005 roku ze środków gminy wykonano tak potrzebny remont elewacji południowej          
z wymianą okien i częściowym remontem dachu. Byliśmy przekonani, że w roku 2007 
doczekamy się kolejnego większego remontu, który był planowany tj. termomodernizacji, tak 
jak doczekały się go w roku 2006 dwie szkoły Szkoła Podstawowa nr 12 i Gimnazjum nr 2. 
Jak się okazuje inwestycji termomodernizacji w SP 10 podobno już nie ma w planach gminy. 
Jesteśmy tym bardzo zmartwieni i zaniepokojeni. W naszej szkole jest niezbędny 
kompleksowy remont. Zły stan elewacji, instalacji centralnego ogrzewania, okien, pozostałej 
do remontu części dachu. W wielu pomieszczeniach panuje wilgoć i zagrzybienie. Drugim 
ważnym zadaniem remontowym są łazienki chłopców wymagające poprawienia ich stanu 
sanitarnego. Cieszymy się, że Państwo Radni są obecnie zainteresowani problemami SP 10, 
wcześniej jednak nie zauważyliśmy takich inicjatyw. Jesteśmy jako Rada Rodziców 
niezależnym organem szkoły, niepowiązanym z żadną organizacją polityczną. Podejmowane 
przez rodziców w Szkole Podstawowej nr 10 na częstych spotkaniach, nie zawsze z udziałem 
Dyrekcji decyzje nie są przez nikogo inspirowane. Chcę też zauważyć, co zostało również 
podkreślone przez Panią Dyrektor na zebraniu z rodzicami, że ani Dyrekcja ani rodzice nie 
chcą być elementem przetargowym w rozgrywkach politycznych naszego miasta, co właśnie 
tutaj zdołałam zaobserwować. Zależy nam po prostu, aby nasza szkoła była bezpieczna,           
a budynek nie ulegał dalszym zniszczeniom i dalszej degradacji. Przez kolejne kadencje 
władz w innych szkołach robiono generalne remonty i przeznaczano na to duże środki. Nie 
będę tu wymieniać, które szkoły bo wszyscy Państwo wiedzą. W tym czasie budynek naszej 
szkoły uległ całkowitej degradacji. Przez wiele lat wielokrotnie występowano o środki do 
gminy. Zapraszano również radnych. Jedynym zainteresowanym, który odwiedzał szkołę        
i występował na sesjach był Pan Stanisław Sałata. Zapraszamy Radnych do naszej szkoły 
zwłaszcza w dni deszczowe, aby zobaczyli stan dachu i okien, w szczególności radnych         
z naszego okręgu. Warto wiedzieć na co się przeznacza środki podczas głosowania na sesji. 
Warto również czasem wrócić do przedwyborczych deklaracji. W imieniu rodziców naszej 
szkoły proszę o ponowne rozważenie i ewentualną zmianę planów remontów szkół na rok 
2007 z uwzględnieniem kompleksowego remontu w SP nr 10. Jako rodzice mamy nadzieję, 
że Pan Prezydent Miasta i Rada Miasta mają opracowany konstruktywny plan poprawy stanu 
obiektów miejskich w którym nie zapomniano również o naszej szkole. Dziękuję bardzo.” 
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Pani W. Balcerzak - Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Szanujemy głos rodziców jest on 

rzeczywiście dla nas ważny  i to miło, że, bo tak powiem rzadko się zdarzy, żeby rodzice 
przychodzili na sesję w sprawach swojej szkoły. Ja mam nadzieję, że i z innych szkół zaczną 
obserwować sesje i swoje wnioski w zakresie rozwoju oświaty także przedstawiać. W tej 
sytuacji jakiej jest szkoła Nr 10 jest jeszcze 17 innych placówek w mieście. Musimy wziąć 
pod uwagę, że mamy 20 placówek, z których to przedstawiliśmy na Komisji Edukacji, każda 
ma potrzeby i każda wskazywała na wiele pilnych potrzeb remontowych, modernizacyjnych 
do wykonania. Budynki naszych szkół, naszych przedszkoli mają już wiele lat, nawet ten 
który był wybudowany, oddany w 2005 roku okazuje się, że także wymaga już nakładów 
finansowych z powodu wad budowy. To po pierwsze. Po drugie termomodernizacja. Był taki 
projekt w 2005 roku w ramach funduszy norweskich, gdzie można było składać wnioski       
w ramach termomodernizacji budynku, właśnie takich jak szkoły i wtedy wiele gmin 
przygotowało się, złożyło wnioski nie wiem jak wyglądało, bo tym się powiem szczerze 
dokładnie nie interesowałam, ale była możliwość pozyskiwania środków na 
termomodernizację do 85%. Nasza gmina przygotowała projekty, ale dopiero w 2006 roku, 
kiedy to już dowiedzieliśmy się, że niestety w ramach tego typy funduszy norweskich nie 
będzie już przyjęć, bo wpłynęło tak dużo wniosków, że one będą realizowane przez wiele lat. 
Przy takim projekcie była szansa, żeby nawet te projekty, które w ubiegłym roku powstały, 
żeby mogły być zrealizowane przy takim dofinansowaniu patrząc na budżet naszego miasta. 
Natomiast dwie placówki w ubiegłym roku rzeczywiście poddane były termomodernizacji, 
wykonano termomodernizację ale patrząc na koszt wykonania i te możliwości jakie zostały    
w ramach funduszy ochrony środowiska finansowe pozyskane to jest 25%. Proszę Państwa 
projekty termomodernizacyjne zostały wykonane jeśli chodzi o oświatę to mamy na 
5.300.000 zł. Bardzo proszę jeśli mamy takie środki, jeśli możemy zrezygnować z innych 
zadań np. z budowy dróg to proszę bardzo. Ja jestem za, ale oprócz mnie jest Pan Prezydent 
Capała, który chciałby, by także na drogach zostało cos zrobione i Pan Prezydent 
Bernatowicz, który całościowo patrzy i chciałby także by i dróg trochę zrobić i także               
w oświacie. Proszę Państwa co dalej z termomodernizacją? Rzeczywiście patrząc na wydane 
środki zachodzi pytanie czy tych środków nie szkoda. Ponieważ jesteśmy w fazie 2007 roku 
kiedy mamy wiele programów operacyjnych, o których jeszcze dokładnie nie wiemy, czy w 
szczegółach nie będą na przykład zawierały możliwości składania projektów jeśli chodzi                        
o termomodernizację. Jeśli tak, to te projekty, one są więc naprawdę wtedy trzeba by składać   
i skorzystać z sytuacji, ale tylko wtedy, kiedy możemy pozyskać duże dofinansowanie, wtedy 
nas będzie stać. Bo tak jak powiedziałam kilka placówek na 5.200.000 z groszami jest to 
kwota, która jest nam potrzebna, ale na takie zadania czekają także inne placówki. Czym 
różni się Jaś, który chodzi do SP Nr 2 od Jasia, który chodzi do SP Nr 10 czy 9? Musimy 
myśleć o wszystkich. Dlatego proszę Państwa, że właściwie powiem na dzień dzisiejszy nie 
mamy planów rozwoju oświaty właśnie w zakresie bazy. Są szczątkowe zapisy w strategii 
rozwoju, która była przyjęta w 2000 roku, ale te szczątkowe zapisy nie odnoszą się można 
powiedzieć do jakichś planów, które można by było kontynuować. Istnieje potrzeba 
opracowania szybkiego, właśnie planów rozwoju oświaty, w których także odniesiemy się do 
rozwoju bazy oświatowej. I mam nadzieję, że po wspólnych dyskusjach taki plan przyjmiemy 
i taki plan będziemy realizować w tej kadencji i będzie on realizowany także w następnej 
kadencji, bo na pewno wszystkich potrzeb nie da się w oświacie załatwić w ciągu 4 lat. Co 
więc, jaki plan na dzisiaj? Te 1.400.000, które były związane właśnie z tą placówką ze 
względu na liczne  w kilku placówkach wnioski sanepidu jeśli chodzi o okna, chociaż                     
z punktu widzenia gospodarczego to by wypadało nie od okien zacząć ale od dachu, które 
także w kilku szkołach są w opłakanym stanie. Ale ze względu właśnie na zalecenia sanepidu, 
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ze względu na niebezpieczeństwo, które w związku z takim stanem okien w kilku palcówkach 
istnieje, że może wypaść okno i może dojść do tragedii, postanowiliśmy w tym roku 
wymienić okna w placówkach szkolnych. Następnie wymienić dachy, ale robić to we 
wszystkich placówkach. Natomiast tu zapewniam Panią, że będę chciała się spotkać, 
zaproponuję rodzicom tej szkoły spotkanie, byśmy porozmawiali sobie jeśli chodzi o remont. 
Po za tym niedawno także dostałam pismo, które było skierowane do Świętokrzyskiego  
Kuratora Oświaty jeśli chodzi o „10” ze skargą rodziców, jeśli chodzi o wnętrze budynku. 
Termomodernizacja takiego wnętrza, tych zmian o których pisano nie przewiduje, między 
innymi łazienki o których tu Pani wspomniała i także o brud, jeśli chodzi o ściany rodzice 
odnieśli się, także pisali o problemach tej szkoły, których właśnie w termomodernizacji nie są 
ujęte a które zresztą jak Pani wspomniała o łazienkach, które trzeba by też zrobić, czyli dać 
jeszcze dodatkowe środki. Tak, że proszę Państwa jest to problem rzeczywiście, musimy 
wspólnie pomyśleć nad rozwiązaniem, nie zamykamy sprawy ze względu na istniejące 
projekty i koszty jakie zostały poniesione. Natomiast poczekajmy na te programy operacyjne, 
w których już będą dokładniejsze informacje na ten temat. Dziękuję.” 

 
Pan P. Nowaczek 
Zwrócił się z pytaniem do Pani Prezydent czy jest jakaś wiedza na temat pozyskiwania 

środków z różnego rodzaju funduszy. Cyt. „Do kiedy, coś takiego będzie wiadomo, że na 
przykład wtedy i wtedy będzie można składać wnioski, czy mamy na ten temat jakąś wiedzę, 
czy zerowa jest kompletnie?” 

 
Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 

 Odpowiedział, iż są ogólne informacje. W niektórych programach operacyjnych są już 
dokładniejsze informacje na ten temat. Powiedziała, iż jeśli chodzi o termomodernizację 
takich zapisów na dzień dzisiejszy nie ma. 
 

Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Jeszcze raz chciałem zabrać głos w tej kwestii i chciałem to skwitować takim 

zdaniem, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu i uważam, że róbmy to co jest 
zapisane, a nie czekajmy na fundusze. Jeżeli będą fundusze to będziemy mogli remontować 
następne jednostki oświatowe, natomiast tutaj jeszcze raz apeluję do Państwa Radnych o to, 
abyśmy przegłosowali ten wniosek.” 

 
Pani J. Główka 
Stwierdziła, iż takie samo pismo mogłoby przyjść ze SP Nr 2 czy Gimnazjum Nr 1. 

Następnie zgodziła się z wypowiedzią Pani Prezydent, że należy zrobić całościowo niektóre 
rzeczy, żeby później dokładnie zrobić inne szkoły. 

 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Szanowni Państwo, Panie, Panowie Radni. Ja właściwie jestem zdziwiony i nie 

jestem zdziwiony. Otóż Pani Prezydent odpowiedział w stylu, który obowiązuje w tej Radzie, 
w tej kadencji od czterech miesięcy. No my właściwie to byśmy zrobili, jak byśmy mieli 
pieniądze, ale właściwie to zawalili poprzednicy bo w 2005 roku nie złożyli wniosku. Pani 
Prezydent ja bardzo proszę nie mówić nigdy w ten sposób. Ja bardzo proszę sprawdzać, bo 
osobie pełniącej funkcję publiczną nie przystoi się tak wypowiadać. Zawsze są jakieś realia 
budżetowe, ja Pani też dziś bym postawił pytania i ja rozumiem Pani odpowiedź w zakresie, 
że nie stać jest nas na tego typu remonty, i proszę bo kiedyś ktoś Pani powie, dlaczego Pani 
tego nie zrobiła. Odpowiedź jest prosta nie było pieniędzy i w 2005 tez nie było pieniędzy. 
Nie było na wkład własny. Sytuacja tej gminy nie była tak dobra jak dziś. I to jest odpowiedź. 
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A Państwo próbujecie stworzyć taką oto sytuację, wszyscy do tej pory to partacze, 
przyszliście Państwo i wszystko co w tył zrobione to źle. To nie zrobili, to nie złożyli. Tak, bo 
sytuacja gminy była gorsza niż obecnie, bo dostęp do środków pomocowych w tamtym czasie 
nie był łatwy. Tak jak dziś Pani nie wie czym można będzie dysponować, czy to będzie 
sektorowy program operacyjny, czy to będzie program operacyjny regionalnego programu 
rozwoju, choć został uchwalony tam gdzieś go w ministerstwie podobno poprawili na 
niekorzyść dla Starachowic i regionu, bo gdzieś wyczytałem, że zabrano nam dofinansowanie 
dla szpitala 60  mln, to tak na marginesie. I ja bardzo bym prosił, żebyśmy nie próbowali 
otwierać następnego pola konfliktu. Bo w tym momencie próbujemy się tu, jak kiedyś się 
wypowiedziałem ten rów umowny pogłębiać. Szanowni Państwo, nie jest nigdy tak dobrze, 
żeby było pieniędzy w gminie od razu tyle na wszystkie potrzeby. Ta gmina powoli próbuje 
realizować swoje zadania, w miarę dostępnych środków. My w ubiegłym roku staraliśmy się 
o pieniądze na termomodernizację w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, być może nie był to program operacyjny, ale ja myślę, że w sytuacji 
gminy nie można pogardzić nawet i tymi 30% z 2 mln, bo to daje kwotę 600 czy 700 tys. Za 
to, można by idąc ciągiem tutaj Państwa rozumowania wymienić ileś tam okien w iluś tam 
szkołach. I w moim przekonaniu, dziś gdy wykonaliśmy określony krok, przygotowaliśmy 
plany termomodernizacyjne tak tej szkoły jak i następnych i zaniechanie tego przedsięwzięcia 
i mówienie w kontekście, że będziemy to realizować ale najpierw wymienimy okna,              
w momencie gdy pojawią się środki na termomodernizację moim zdaniem jest błędem. Moim 
zdaniem okna, dachy, stropodachy to są głównie czynniki, które pokazują efekt ekologiczny  
od tego efektu zależy dofinansowanie termomodernizacyjnie ekologiczny przepraszam, od 
tego zależy dofinansowanie i dlatego my jako władza poprzedniej kadencji uważaliśmy, że 
należy tego typu przedsięwzięcia robić kompleksowo. Wcale nie przeczę, że w innych 
szkołach brakuje potrzeb, że niepotrzebne są remonty, ale wierzcie mi Państwo za kwotę 
1.300.000 też nie zrobimy wszystkiego i wszędzie. I ja uważam, że powinniśmy robić to 
kompleksowo, a mój pomysł był taki, żeby na głównej osi miasta te placówki, które się tam 
znajdują zostały zmodernizowane w sposób kompleksowy i tak zrobiliśmy z Gimnazjum     
Nr 2, tak zrobiliśmy ze Szkoła Podstawową Nr 12, taki był zamysł wobec „10”, 
termomodernizację przygotowała „9”, „11” przedszkole Nr 7. I taki kierunek był planowany. 
Dziś są dwie możliwości sfinansowania, oczywiście one może nie są zbyt jakby takie 
zachęcające, bo z funduszu możemy dostać 50% kosztów kwalifikowanych, nie wiem trzeba 
by policzyć do tego przedsięwzięcia jaki był by to pieniądz, który mógłby wpłynąć do nas. Są 
inne pożyczki, tam jest umorzenie 25%, chociażby z takiego funduszu gmina Ostrowiec 
korzystała. Natomiast my w momencie, gdy składaliśmy czy staraliśmy się o uzyskanie 
całych wniosków termomodernizacyjnych, mieliśmy wiedzę taką, że fundusz norweski będzie 
to finansował i pod ten fundusz to po prostu przygotowywaliśmy. I dziś stawianie zarzutów, 
że coś się tam stało myślę, że to jest tak trochę też nie bardzo, bowiem nie przybliża do 
rozwiązania sprawy. Ja osobiście uważam, że jako Radni Miasta, jak Pani Prezydent tu 
wspomniała, że powinniśmy mówić o jakichś kompleksowych rzeczach, uważam, że tak była 
zaplanowana termomodernizacja „10”. Zróbmy w tym roku termomodernizację „10”               
i zastanówmy się co będziemy robić w kolejnych latach. Dziś wystartujemy do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ja jestem przekonany, 
że w przeciągu roku ta kwota, gdzieś tam 600, 700 tys., która by się w tym momencie 
pojawiła byłaby szansa w jakiś sposób to gminie pokryć. Jest jeszcze rezerwa budżetowa, nie 
w całości zastała pewnie skonsumowana tak, że jest tylko kwestia woli, czy Państwo chcecie 
taki ruch wykonać czy nie chcecie. I tak stawiajmy pytanie. Ja wiem, że na wszystko nie 
starczy, ale ja widziałem potrzebę, żeby tą szkołę umieścić w kompleksowym remoncie i stąd 
ten plan się znalazł, znalazł się zapis w projekcie budżetu. Państwo decydujecie inaczej, 
powiedzcie z całą otwartością, nie chcecie tego robić w taki sposób, większość zdecyduje. 
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Wniosek padł, ja myślę Panie Przewodniczący, że trzeba go przegłosować. I ja bardzo bym 
prosił, żebyście Państwo zaniechali już tego typu odpowiedzi, że oto jest grupa, która wie 
wszystko, jak zrobić lepiej, wie więcej, a poprzednicy wszyscy to byli frajerzy, którzy nie 
wiedzieli jak się poruszać w temacie, bo tak naprawdę nie było. Zawsze proponuję odnosić to 
do stanu finansów w danym momencie. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale w 2002 roku jak 
poświęcilibyście trochę czasu Pani Skarbnik to by wam powiedziała, że podejmowaliśmy 
decyzję, które rachunki płacić, taki był stan finansów gminy i jak ta gmina była zadłużona, 
jak wygląda to dziś. Dziś jest nadwyżka operacyjna, którą już mogliście Państwo podzielić,    
o tym będziemy mówić na pewno później jeszcze, a wtedy nie było tego typy dobrobytów w 
tej gminie, umownie mówiąc.” 

 
Pan J. Perchel 
Zwrócił uwagę, iż tego wniosku Radni nie mogą głosować, gdyż zgodnie z procedurą 

uchwalania budżetu, należy wskazać źródło finansowania. Poprosił o uzupełnienie tego 
wniosku. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Pana P. Nowaczka o doprecyzowanie swojego wniosku oraz podaniem źródła 

finansowania. 
 
Pan P. Nowaczek 
Wyjaśnił, iż proponuje on powrót do tego co jest zamieszczone w pierwotnym 

budżecie. Jest to dział 801 rozdział 80101 – termomodernizacja budynku SP Nr 10 w latach 
2006 – 2007. Środki finansowe przeznaczyć z działu 80195 pozostała działalność – rezerwa 
na remonty placówek oświatowych. 

 
Pan A. Adamus 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Popieram w całej rozciągłości 

zamierzenia Pani Prezydent. Nie chcę tutaj polemizować i wchodzić tutaj w różne wybiegi 
formalne, jakich używał mój przedmówca. Myślę, że Pani Prezydent jest nauczycielem           
z takim stażem, nie tylko tam pracowała i wie, że ma 17 jednostek gmina organizacyjnych,    
w których są prowadzone zajęcia oświatowe, ale nie mówmy o 17, powiedzmy o tych ośmiu. 
W każdą miskę trzeba komuś dać. To, że było to ujęte w budżecie, to nie znaczy, że ten nowy 
zarząd, nowy Prezydent miasta musi przeznaczyć 1.400.000 zł na tą szkołę. Z tego co wiem, 
trzy szkoły złożyły mimo, że nie było w budżecie na 2006 rok ujęte projekty 
termomodernizacyjne. Tajemnicą polishinera jest, że jest tam naruszenie dyscypliny 
finansowej. No z tego co wiem trzech dyrektorów placówek stanie w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej na Komisji Dyscyplinarnej. Jest to już w środowisku oświatowym o tym 
głośno. Jak można było budować projekty skoro nie było w budżecie środków 
przeznaczonych, a 11 grudnia, może powiedzieć Pani Skarbnik dokonaliśmy zmian               
w budżecie, Pani Skarbnik zapłaciła za projekty, które dyrektorzy sobie ujęli w swoich 
budżetach, czy to jest zgodnie z dyscypliną finansów? Proszę mi na to odpowiedzieć. Ja też 
jestem w szkole, w której są wypadające okna, w której jest zagrzybienie itd. Nie mogę nawet 
doczekać się, koresponduję z Wydziałem KLD i dzwonię. Nie mogę się doczekać na 
odpowiedź z tego Wydziału pomimo to, że dość ostre pismo Pan Prezydent wysłał, za co mu 
serdecznie dziękuję, ale to nie zmienia sytuacji w jakiej ta szkoła też się znajduje.                   
A naprzeciwko znajduje się pięknie wymalowana i wypacykowana Straż Pożarna, pięknie 
wymalowany i odpacykowany budynek Policji – centrum miasta, piękne rondo. Dlaczego nie 
„9”, spytam dziś. Taka ogromna szkoła, taki metraż. Gdzie te boiska, które były obiecane      
w tamtej kadencji?” 
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Pan J. Perchel 
Powiedział, iż jest już przy uchwalaniu dziewiątego budżetu i nigdy nie było zgody 

takiej, że nie byłoby dyskusji. Stwierdził, że Pan Radny P. Nowaczek nie wskazał źródła 
finansowania. Cyt. „Wskazał z rezerwy budżetowej, ale powołując się na budżet                    
w poprzedniej wersji. Natomiast wszystkie Komisje opiniowały budżet w wersji                      
z autopoprawkami Pana Prezydenta i po prostu tak oceniały go. Więc teraz wracając do tej 
pierwszej wersji nie wiem, czy jest tutaj to możliwe. Natomiast jeszcze takie inne refleksje. 
Więc powiedziałbym tak, że to, że Pan Prezydent zachował jakieś rezerwy to bardzo dobrze, 
ponieważ znam sytuację na rynku budowlanym i inwestycyjnym i jest ona w tej chwili 
niepewna. Nastąpił dość duży wzrost cen, nie wiemy ja się potoczą wszystkie przetargi i za 
jakie kwoty pójdą i trzeba być może gdzieś dołożyć, gdzieś być może coś zostanie. Tu jest to 
uważam celowe. Chciałem też zwrócić uwagę, że budżet jest w zasadzie trochę 
prorozwojowy, ponieważ ja nie pamiętam, żeby aż tyle dokumentacji na infrastruktury drogi, 
chodniki, oświetlenia było, jak podsumowałem to jest to, ponad 17 km w sumie ulic, taka 
dokumentacja projektowa miałaby być przygotowana i chciałbym tutaj Wydział Inwestycji 
Miejskich uczulić, żeby  w miarę szybko przeprowadzał te wszystkie przetargi, bo wiemy już 
z poprzednich lat, że były problemy z wyborem wykonawców projektów, nie miał kto ich po 
prostu wykonywać. I trzeba by to szybko po prostu wprowadzać w życie, chciałem, żeby Pan 
Prezydent tam dopilnował.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Podzielił pogląd Pana J. Perchela jeżeli chodzi o wskazanie źródła finansowania. 
 
Pan J. Perchel 
Cyt. „Jeśli chodzi o tą szkołę „10” to ja tutaj te wszystkie uwagi i prośby uważam za 

celowe. Myślę tak, że przecież proszę Państwa mamy na zakończenie I półrocza, będziemy 
oceniać wykonanie budżetu, już się pokaże co w wyniku przetargów było, może jeszcze jakaś 
nadwyżka się pokaże. Myślę, że Pan Prezydent, Pani resortowa od oświaty również gdzieś 
wystąpi, może do Funduszu Ochrony Środowiska, może już będą informacje o tych 
programach operacyjnych. Jeżeli zdobędziemy wiedzę, skąd możemy zdobyć jakieś środki, 
będzie nam łatwiej dołożyć z tego co zostało po półroczu. Dokumentacja, która jest 
przygotowana na pewno jeszcze nie utraci swojego pozwolenia, bo jest dwa lata ważna od 
uzyskania pozwolenia i myślę, że przy sprzyjających okolicznościach może być szansa            
i możliwość na wykonanie tego zadania. Tak bym nie chciał tu załamywać rąk, że już nic nie 
da się zrobić w tej sprawie.” 

 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja się tutaj dziwię Panu Radnemu 

Perchelowi, ja wskazałem to źródło finansowania. Jeszcze raz przeczytam. Z działu 80195 – 
pozostała działalność rezerwa na remonty placówek oświatowych na dział 801 rozdział 
80101.” 

 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Stwierdziła, iż Pan Radny podał tutaj właściwe źródło finansowania, to znaczy chce 

zlikwidować rezerwę na remonty w wysokości 1.400.000 zł i kosztem tej rezerwy 
wprowadzić zadanie inwestycyjne – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10. 

 
 

 34



Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Szanowny Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Ja się trochę dziwię 

takiej emocjonalnej wypowiedzi Pana Radnego Adamusa, a z drugiej strony się nie dziwię. 
Bo jak czytam tam, że 1.400.000 i 100 tys. idzie na podwyżki dla nauczycieli a Pan Radny 
jest przecież nauczycielem, to przeciwstawienie sobie dwóch tak ważnych rzeczy, to jest 
termomodernizacji i wynagrodzenia dla nauczycieli, myślę, że jest sprawa nie na miejscu 
Panie Radny. Stąd te emocje są niepotrzebne. Natomiast co do orzekania o dyscyplinie 
finansów publicznych od tego są instytucje. Tak się w życiu składa, że tam były w tym roku, 
w tych kilku placówkach prowadzone audyty i z tych audytów wynikały pewne sytuacje, 
powiedzmy delikatnie, no niespójności z obowiązującym prawem w pewnym zakresie i być 
może to się skończy określonymi wnioskami i Pan Prezydent będzie zmuszony złożyć 
wniosek do Komisji Dyscypliny Finansów Publicznych. Ale ten się nie myli co nic nie robi, 
bo wiele osób taką sytuację, które działały w samorządzie, które działają w sektorze finansów 
publicznych przeżywały i oczywiście nie każdy błąd już jest takim przestępstwem, że za 
niego się idzie do więzienia. Czasami się zdarzy popełnić jakieś niedociągnięcie, 
niedopatrzenie. To nie jest jeszcze rzecz, aż tak bardzo tragiczna. Po prostu podczas pracy 
czasami zdarzają się błędy. Tak, że w tej kwestii chciałbym Panu Radnemu wyjaśnić, żeby 
Pan tych rzeczy nie powtarzał, bo być może to nie ma związku bezpośredniego. Nie 
potrzebnie psuć tutaj atmosferę w tym zakresie.” 

 
Pan M. Adamus 
Cyt. „Tak, mnie wywołano, jak nie zdążyłem ręki podnieść. No cieszę się bo, nie ma 

chyba Pana Posła Lipca, jest. W tamtej kadencji Pan Poseł Lipiec domagał się dodatków        
z tego co pamiętam motywacyjnych rzędu 200 zł, aż w końcu jak to kiedyś określił w jednym 
z periodyków tą jego wypowiedź to dobrze, że dostaliśmy chyba na dwa piwa, tak? No, bo 
dychę żeśmy dostali. Wam dziękuję natomiast, że dostaniemy chociaż na 7 paczek 
papierosów, ale ja jako w – f -ista nie palę.”  

 
Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 

wniosek Pana P. Nowaczka w sprawie przekazania środków na termomodernizację SP Nr 10. 
 
Głosowanie: 
    5 głosów „za” 
  17 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
Następnie poprosił o zgłaszanie kolejnych poprawek. 
 
Pani L. Dziura 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. w imieniu Klubu PiS wnoszę     

o wprowadzenie poprawki do Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 12 marca 
2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Starachowice na 2007 rok. W uchwale 
budżetowej zawarty jest zapis w § 4 pkt 2 dział 150 – przetwórstwo przemysłowe rozdział 
15011 – rozwój przedsiębiorczości kwota 1.000.000 zł tj. rezerwa przeznaczona na 
wspieranie przedsiębiorczości wśród mikro i małych przedsiębiorstw. Ponieważ jest to 
rezerwa celowa, należy jasno określić jej przeznaczenie. Proponujemy, aby punkt o którym 
mowa w § 4 uzyskał zapis dział 150 – przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 – rozwój 
przedsiębiorczości kwota 1.000.000 zł tj. rezerwa celowa na utworzenie funduszu 
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pożyczkowego i kosztów jego obsługi zarządzanego przez nowy podmiot gminy celem 
wspierania przedsiębiorczości wśród mikro i małych przedsiębiorstw.’ 

 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag do w/w poprawki Przewodniczący RM poddał 

ją pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  18 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że poprawka został przyjęta. 
Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych kolejnych poprawek. 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja też złoże poprawkę dotyczącą 

całego sektora oświaty. Jak Państwo już wycofaliście, czy nie przegłosowaliście poprawki 
Pana Radnego Nowaczka w zakresie SP Nr 10, to również chciałbym zaproponować Państwu 
tu konkretną poprawkę. Otóż Szanowni Państwo chciałbym, aby z działu 80195 pozostała 
działalność – rezerwa na remonty placówek oświatowych przenieść kwotę 200.000 zł do 
działu 801 rozdział 80101 – dla ułatwienia podaję, że jest to pozycja 22 w załączniku nr 3, 
chodzi tam o wykonanie boisk przy SP Nr 13 i Gimnazjum Nr 4. Uważam, że zaplanowane 
przedsięwzięcie wcześniej, powinno być dokończone. Szkoła ta budowana jest od kilkunastu 
lat. Wiemy z jakim trudem kolejne etapy udawało się tam pokonywać. Dziś w zasadzie 
pozostał jeden krótki odcinek, to jest wydatkowanie kwoty blisko 250 tys. zł. Państwo 
zostawiliście na tym zadaniu 57 tys. Ja wnioskuje, żeby zwiększyć o 200.000 zł. Pozwoliłoby 
to zamknąć kompleksowo budowę. Ta szkoła jeszcze nie jest wybudowana mówiąc                
o ogrodzeniu i boiskach, tu od strony Jana Pawła od wjazdu do szkoły i stąd proponuję, żeby 
taką kwotę przeznaczyć. Bowiem dla mnie nie do przyjęcia jest sprawa przesunięcia tej 
inwestycji po roku 2009, tak jest zapisane w załączniku nr 3 w Państwa propozycji. Z uwagi 
na to, że po pierwsze Południe jest to część miasta, gdzie brakuje obiektów szkolnych, więc 
budowa kolejnego boiska w tym rejonie, sportowego na pewno umożliwiłoby dzieciom 
zorganizowanie czasu wolnego. To jest na pewno jeden powód. Drugi – pozwoli nam to 
dokończyć budowę długo trwającą tej placówki w sposób kompleksowy. Myślę, że 
mieszkańcy os. Południe zasługują na to przedsięwzięcie. Nie bójcie się Państwo tego, że to 
była propozycja poprzedników. Myślę, że dobre rzeczy należy popierać. To jest kwestia 
mojego wniosku. Chciałbym jeszcze korzystając z okazji wypowiedzieć się w sprawie 
budżetu. Otóż tak po drodze Szanowni Państwo złamaliśmy pewną procedurę, tu mam 
propozycję do Pani Sekretarz, Pana Prezydenta, aby się zastanowić, czy nie należałoby 
zmienić uchwały Rady Miejskiej z 26 listopada 1999 roku, zresztą uchwały, którą się Pan 
Prezydent tu błędnie posługiwał. Na pewno ta uchwał nie ma 12 paragrafów Panie 
Prezydencie, proponuję sprawdzić. To tak na marginesie. A z tego oto punktu widzenia, że    
w tej uchwale zapisano całą procedurę, w jakich terminach powinny się odbywać kolejne 
działania organów samorządu tak aby uchwalić budżet. My oczywiście nie dotrzymaliśmy 
terminów. Może być jakieś tłumaczenie, że oto przyszła nowa Rada, musiała się z tym 
zapoznać, oto pierwszy termin ustawy mówi o uchwaleniu budżetu do 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok budżetowy, no co prawda w systemie awaryjnym dopuszcza się 
uchwalenie budżetu do 30 marca. To tak na marginesie w kwestii sprawdzenia czy możemy to 
zmienić, czy też na przyszłość powinniśmy tylko przestrzegać tych zapisów. Kolejna sprawa 
Szanowni Państwo, ja bardzo żałuję, że w tej kadencji Pan Prezydent odszedł od dobrze        
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w moim przekonaniu przyjętych konsultacji społecznych. Otóż ja chcę wspomnieć, że od 
trzech, czterech lat cyklicznie przed uchwaleniem budżetu odbywaliśmy konsultacje 
społeczne z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Takich spotkań było 7, 8 w terenie. 
Dodatkowo, również odbywały się zawsze spotkania z przedsiębiorcami, z tak zwaną Radą 
Przedsiębiorców po to, żeby wysłuchać ich opinii na temat stawek podatkowych, wysłuchać 
ich opinii na temat kierunków wydatkowania budżetu. Rozumiem, że nasze działania 
zmierzające do jawności życia społecznego, samorządowego, do wciągnięcia jakby w wir 
tego życia jak największej liczby mieszkańców naszego miasta, przedsiębiorców no zostało 
przez  Państwa zaniechane. Myślę, że to jest zła praktyka, mogę tu znaleźć wytłumaczenie 
pierwszy rok kadencji, ale radziłbym, żebyście się Państwo zastanowili i wrócili do dobrych 
praktyk, bo też  trzeba powiedzieć, że dobre rzeczy trzeba naśladować. Szanowni Państwo 
generalnie jako Prezydent poprzedniej kadencji, dziś radny opozycji mógłbym powiedzieć, że 
i tak powiem, że cieszę się bardzo, że Państwo nie zamieszaliście za dużo w tym budżecie, nie 
popsuliście go, chociaż są pewne obawy, obawy mówiące o tym, że już zwiększył się deficyt 
budżetowy, że zmniejszyła się nadwyżka budżetowa, którą sfinansujemy deficyt. Nie wiem 
czy to dobre pociągnięcie w pierwszym roku, szczególnie wtedy, gdzie nie mamy jeszcze 
środków unijnych, a my już konsumujemy to, co wypracowaliśmy w przyszłości. Szanowni 
Państwo trzeba odważnie powiedzieć patrząc prosto w oczy sobie wzajemnie, że już dziś 
konsumujemy ponad 2 mln więcej niż było założenie w budżecie pierwotnym. Te pieniądze 
były po to oszczędzone, żeby mogły służyć jako wkład własny do pieniędzy unijnych, o 
których wszyscy mówimy. Mówimy, że rok 2007 to będzie może tym rokiem, gdzie będą  
uchwalane dokumenty, ale już na pewno rok 2008 będzie pierwszym rokiem, gdzie będzie 
można korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego, z sektorowych programów 
operacyjnych i na to będzie potrzebny wkład własny. Na to potrzebne będą pieniądze.             
A Państwo już dzisiaj nie korzystając z żadnych środków pomocowych ponad 2 mln 
konsumujecie. I zwróćcie na to uwagę, bo to się może skończyć tak, w momencie, gdy 
będziecie mieli szansę pozyskać środki unijne to nie pozostanie nam nic innego jak 
zaciągnięcie kolejnego kredytu. A to miasto wie, jak się ciężko spłaca kredyty, bowiem 
nastąpiła już taka historia za rządów prawicy, gdzie wzięto duży kredyt, kredyt który jeszcze 
dziś spłacamy w formie obligacji komunalnych Szanowni Państwo. Tak, że tak przy okazji 
chciałbym was o to prosić, chciałbym żebyście może na to zwrócili uwagę. Szanowni 
Państwo, żałuję, że niektóre inwestycje, nie wiem dlaczego, ale zostały przez was skreślone, 
bez myślę takiej większej analizy, wymieniłem tu inwestycję mówiącą o gimnazjum Nr 4, 
powiem teraz o następnej, to nie była też inwestycja jakby przeze mnie szczególnie 
promowana. Komisja Gospodarcza poprzedniej kadencji stawiała wnioski, aby budować       
w mieście parkingi, był to jeden z głównych postulatów tej Komisji. Ja wychodząc naprzeciw 
zaproponowałem budowę takiego parkingu przy obiekcie umownie zwanym „Scorpionem”    
w rejonie Policji. Właśnie to, co Pan Radny Adamus tu mówił, są piękne obiekty dziś 
odremontowane Straży Pożarnej, Policji i wydawało się, że, nie to są państwowe akurat 
jednostki Panie Mirku. I wydawało się, że w tym momencie, na własnym gruncie zasadne 
byłoby wybudowanie parkingu tak, żeby ten ciąg jakoś ładnie się komponował. Wychodziłem 
naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli środowiska, w ogóle społeczności Starachowic, bo 
to Radni poprzedniej kadencji, bez wątpienia, tak jak dziś my wszyscy byli przedstawicielami 
mieszkańców Starachowic i taki wniosek składali. Dziś Państwo to wyrzuciliście, nie wiem 
być może jak Pan Radny Perchel tu mówił, będzie w trakcie roku szansa powrotu, choć przy 
inwestycjach, no późne zaczynanie jest na pewno przedsięwzięciem ryzykownym. Szanowni 
Państwo obawiam się również o takie trochę zbyt duże zaufanie jakie kierujemy w stronę 
Pana Prezydenta. Ja jako Radny chciałbym wiedzieć na co i w których placówkach i dlaczego 
w tych a nie w innych w kontekście tego co powiedziała Panie Prezydent, wydatkowana 
będzie kwota, którą proponujecie na rezerwę, to jest kwota 1.400.000 zł, 1.300.000 
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przeniesione z dziesiątki, 100.000 tam było, stąd 1.300.000 do wydania. Ja nie wiem, czy tak 
wielkie pieniądze powinny być wydawane, wielkie w skali gminy, bez kontroli Rady 
Miejskiej, przedstawicieli społeczności lokalnej. Czy nie powinniśmy przy tej okazji wiedzieć 
już w którą stronę pójdą te pieniądze i czy są jakieś  zasady? Może powinniśmy zobligować 
dziś tutaj Pana Prezydenta do określenia co będzie miało pierwszeństwo, czy te słynne okna 
już, czy dachy, czy wnioski sanepidu, które tu Państwo wymieniliście. Ja osobiście uważam, 
że jako Rada Miejska powinniśmy tu narzucić lub zaproponować jakie działanie będzie miało 
pierwszeństwo, żebyśmy nie wracali do prowadzonej tu dyskusji, co było pierwsze, jajko czy 
kura. Szanowni Państwo kolejna sprawa to pieniądze, które w moim przekonaniu 
przeznaczamy również bez kontroli, pieniądze które w jakiś sposób nie zaprocentują tym co 
chcieliśmy uzyskać. Otóż ja proponując budżet na 2007 rok przeznaczyłem kwotę w kierunku 
MZK, ale umieściłem ją celowo w rezerwie budżetowej po to, żeby uruchomić ją dopiero      
w odpowiednim przewidzianym przeze mnie momencie. Ten moment to był złożony program 
naprawczy, uzgadniany z przedstawicielami związków zawodowych w MZK tak, żeby te 
pieniądze mogły w przyszłości czymś procentować a chociażby tym, że ten program będzie w 
życie wprowadzony, że ten program pozwoli coś w zakładzie załatwić, uporządkować. Dziś, 
gdy przeznaczamy te pieniądze wprost, bo przeniesione zostały do odpowiedniego paragrafu 
nie jest to obwarowane, myślę że Pan Prezydent jeszcze może spróbować osiągnąć tam jakiś 
sukces w postaci jakiegoś programu naprawczego. Bo tak, Panie Prezydencie to będzie taka 
historia, że te pieniądze oczywiście się tam zmieszczą w MZK, one pójdą, bo tam potrzeby 
jak Pan pełniący obowiązki Prezesa pisał są dużo większe i nie wystarczy nawet na te sprawy 
bieżące, które tam jest 1.800.000 potrzeba prawie, ale nie osiągniemy żadnego celu.                
I prawdopodobnie we wrześniu będziemy w tym samym miejscu co dziś. Patrząc na cenę 
ropy, patrząc na to co dzieje się na rynku transportu nie ma, i niemożliwość pozyskania         
w przyszłym roku, bo na pewno droga nie będzie tu łatwa, bo sama dokumentacja jakichś 
środków zewnętrznych, bo w moim przekonaniu pieniądze do MZK jakieś pomocowe mogą 
trafić w granicach 2009 roku, bo procedura na pewno nie będzie tu łatwa. To uważam, że nie 
powinniśmy tak po stole dawać tam tych pieniędzy. Wydajemy pieniądze publiczne, jako 
Radni Rady Miejskiej, powinniśmy nad nimi do końca w sposób przewidziany prawem            
i możliwy sprawować piecze. To jest moja uwaga, prośba, żebyście Państwo zwrócili na to 
uwagę. Szanowni Państwo kończąc powiem tyle, że jako Radni opozycji życzymy Państwu, 
żeby wam się jednak ten budżet udało zrealizować, będziemy wnikliwie obserwować na 
kolejnych sesjach jak go realizuje organ wykonawczy jakim jest Prezydent. Proszę się nie 
obrażać, że czasami może w ostrych polemikach wypowiadamy swoje racje, niestety takie 
jest prawo opozycji, próbujemy w sposób przewidziany z niego korzystać. Szanowni Państwo 
prosiłbym was, żebyście też traktowali to co powiedziałem wcześniej przy SP Nr 10, że nikt 
nie ma jakby monopolu na wiedzę, nikt z nas nie jest cudotwórcą. Pewne sytuacje po nas też 
będą oceniane i miejcie to, przy takim ciągłym krytykowaniu poprzedników miejcie to 
zawsze na uwadze.” 

 
Pani W. Belcerzak-Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie ja pozwolicie, że odniosę się przed 

głosowaniem do wniosku, który zgłosił Pan Radny Kwiecień, dotyczy to zwiększenia 
środków na budowę boiska przy Gimnazjum Nr 4. Proszę Państwa ta zmiana podyktowana 
była tym, że jest tam zalecenie sanepidu, które dotyczy ogrodzenia i to trzeba koniecznie 
zrobić, bo już przekładane były terminy na wykonanie tego zadania. Natomiast pozostałe 
środki, o których tu wcześniej było powiedziane były przeznaczone na budowę parkingu, na 
zasianie trawy przy Gimnazjum Nr 4 i na boisko do koszykówki. Dzisiaj o tamtym terenie, 
wspomniał także Pan Radny Krukowicz w kontekście tego terenu, który jest między boiskami 
SP Nr 13 a tym boiskiem, o którym mowa Gimnazjum Nr 4 i także wnioskował, by tym 
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terenem się zająć. Proszę Państwa rzeczywiście trzeba coś z tamtym terenem w końcu zrobić. 
Trzeba rozmawiać i takie zamiary tu mamy. No ostatnie informacje jakie tu do nas dotarły, do 
nas, myślę o Panu Prezydencie to takie, że Pan Dobrowolski zamierza coś tam budować, albo 
być może odstąpić komuś, bo potrzebne dokumenty do takich decyzji pobrał. Nie wiemy, czy 
tylko zostały pobrane po to, żeby nam jak gdyby zasygnalizować, że zamierza coś zrobić, bo 
jak Państwo wiecie, bodajże pamiętam od 98 roku ten teren jest w takim stanie. Więc 
konieczna jest taka rozmowa i zrobienie coś w tym zakresie, coś to myślę, że albo szukanie 
jakichś instrumentów prawnych, żeby zmusić do zmiany tej sytuacji, chociażby ze względu 
na to, że zagraża to bezpieczeństwu dzieci i rodzice już często sygnalizowali wcześniej, teraz 
sygnalizują, że musi się tam zmienić. A druga rzecz to rzeczywiście wizualna strona także tej 
części. Więc najpierw ten teren a potem dopiero boisko, bo tak naprawdę to tam by się 
przydało piękne boisko, gdybyśmy odzyskali ten teren, przydałoby się piękne boisko do piłki 
nożnej. Nie ukrywam, że ono nawet trawiaste byłoby tam wskazane. Natomiast to boisko na 
które mieliśmy teraz wydać 140.000 zł to proszę Państwa, takie boisko co prawda zastępcze, 
ale obok parę metrów, dziesięć metrów na razie Gimnazjum Nr 4 ma i ten kompleks duży, 
który powstał w roku ubiegłym zakończony zresztą w styczniu tego roku, także jest. Więc 
może zróbmy najpierw coś z tym terenem, spróbujmy przynajmniej, bo wiem, że to nie łatwe 
a dopiero potem, albo to boisko, albo po prostu, bo wskazane zresztą o tym mówią też 
dyrektorzy, że przydałoby im się tam rzeczywiście, żeby cały ten kompleks już ładnie 
zagospodarować duże boisko. Natomiast parking, jest obok duży parking przy hali myślę, że 
nauczyciele, którzy tam przyjeżdżają mogą z powodzeniem także tam parkować samochody    
i na tym placu, malutkim placu szkolnym, tam jest mała zatoczka rzeczywiście nie ma sensu. 
Stąd biorąc pod uwagę, że znów Gimnazjum nr 2 ciągle już drugi, czy trzeci rok z rzędu prosi 
Sanepid o przedłużenie terminu z wykonalnością boisk, bo są w stanie fatalnym proszę 
Państwa przy Gimnazjum nr 2. Więc chcieliśmy przynajmniej w tym roku przeznaczyć mimo, 
że, czyli także jeśli chodzi o boiska z pieniędzy na boiska przeznaczyć na boisko tylko          
w innej szkole. I stąd one nie zostały przeznaczone na inne cele, tylko te środki są 
przeznaczane także na boisko tylko przy Gimnazjum nr 2. To jest konieczność rozpoczęcia 
tam prac przynajmniej po to, żeby Sanepid nam znowu przedłużył jak gdyby termin 
wykonania boisk. Tak się ma sprawa. Dlatego bardzo Państwa proszę, by ten wniosek 
odrzucić.” 
 
 Pan P. Rdzanek 
 Cyt. „Oczywiście Pan Radny Kwiecień uśmiech się do mnie bo wie, że to jest moja 
szkoła, prawda? Panie Radny po pierwsze, bo pracuje Pan w Komisji Finansów i ma Pan 
szansę przekonania innych radnych do swoich racji. Szkoda tylko, że teraz na sesji tak późno, 
bo moglibyśmy wcześniej właśnie na ten temat podyskutować, a przecież byłem częstym 
gościem na Komisji Finansów tak, że i poszukać właśnie środków na realizację tego zadania. 
Podzielam również tutaj uwagi Pani Prezydent, bo na pewno ten teren został sprzedany          
w swoim czasie, można by poukładać inaczej przed szkołą teren. No i oczywiście zmienić 
może troszkę plany i lokalizację boiska. No ale zastanowię się jeszcze. Dał mi Pan do 
myślenia.” 
 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag do w/w poprawki zgłoszonej przez Pana           
S. Kwietnia Przewodniczący RM poddał ją pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: 
     6 głosów „za” 
   13 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
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 Przewodniczący RM stwierdził, że poprawka nie została przyjęta. 
 
 Pan P. Nowaczek 
 Cyt. „Szanowni Państwo. Ja chciałem się zapytać tutaj Pani Prezydent powiedziała       
o boiskach asfaltowych przy Gimnazjum nr 2. Ja pamiętam jak omawialiśmy to zagadnienie 
na Komisji Finansów i Budżetu, poddaliśmy pod myślenie do Prezydenta Miasta, czy słusznie 
jest, aby to boisko powstało w takiej formie asfaltowej. My prosiliśmy, abyśmy może zrobili 
nawierzchnię syntetyczną. Jak najbardziej jesteśmy za tym wnioskiem z tym, że nie wiemy 
jak to się wtedy skończyło.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja już informuję Państwa o takim naszym 
współdziałaniu z Panem Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w związku                 
z uzyskaniem pieniędzy na pięć boisk wielofunkcyjnych. Jesteśmy już po takich wstępnych 
rozmowach i czekamy na te pieniądze z Ministerstwa Sportu. Będzie to sztuczna 
nawierzchnia nie asfaltowa i o te pieniądze walczymy.” 
 
 Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag do w/w projektu uchwały budżetowej 
Przewodniczący RM poddał ją pod głosowane. 
 
 Głosowanie: 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 Uchwała Nr V/10/07 w załączeniu. 
 
 Ad. 12.g) 
 Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia w 2007 r. pomocy finansowej 
Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej             
w Starachowicach. 
 
 Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RM 
poddał go pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: 
   20 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 
 Uchwała Nr V/11/07 w załączeniu. 
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 Ad. 13. 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Powiedział, iż odpowiedzi na interpelacje udzieli w formie pisemnej. Cyt. „Może 
odniosę się do tej ulicy Wylotowej, to tak jak Państwo widzicie, że w projekcie budżetu jest 
zaplanowana inwestycja na tej drodze i to dotyczy ulicy Wylotowej i ulicy Doktorskiej. Tak, 
że już tam pewne rzeczy się w tym kierunku dzieją. Musimy zacząć od projektu, więc bez 
tego nie damy rady. Natomiast jeśli chodzi o teren wokół Hali Miejskiej to, to co powiedziała 
Pani Prezydent to chyba tak wstępnie może, jeżeli Pan chce jeszcze takiej odpowiedzi na 
piśmie to możemy. Jeśli chodzi o drzewa przy ul. Armii Krajowej to zorientujemy się i wtedy 
Pan otrzyma odpowiedź.” 
 
 Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
 Odnośnie interpelacji Pana M. Adamusa poinformował, iż oczyszczanie miasta już się 
rozpoczęło od ul. Jana Pawła II i sukcesywnie będzie podążać dalej. 
Następnie wyjaśnił, iż ten 1 mln zł. rezerwy na fundusz pożyczkowy, to jest próba skutecznej 
aplikacji do RPO Województwa Świętokrzyskiego, gdzie jest 28 mln euro przeznaczonych na 
fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Nadmienił, iż w naszym województwie są trzy 
fundusze pożyczkowe tj. w Pierzchnicy, Końskich i Sandomierzu. Więc według niego ta 
aplikacja o 4 mln zł. będzie najprawdopodobniej skuteczna. Cyt. „A jeśli będzie skuteczna,    
to będzie istniała możliwość aplikacji z kolei do Polski Wschodniej, gdzie jest 100 mln i do 
programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nie chciałbym tego daleko tak rozszerzać 
bo myślę, że gdybyśmy przemnożyli ten milion razy pięć, to już byłoby w tym roku 
nienajgorzej. Jeśli chodzi o ten parking, bo tu pojawił się problem, wypadł z budżetu parking 
przy pawilonie handlowym „Skorpion”. Otóż chcieliśmy powiedzieć, sytuacja tam jest 
następująca. Sprzedano działkę po obrzeżach tego pawilonu i właśnie cały dalej teren jest 
terenem gminy, ale wykonalibyśmy parking za 250 tys. zł. dla właścicieli prywatnych. Z kolei 
inni właściciele prywatni, też już widząc to w projekcie zgłaszają się i mówią, żeby im 
również wykonywać w takim razie, no bo żeby to było sprawiedliwie. I rozwiązanie jest takie, 
że będziemy chcieli, aby oni współfinansowali ci właściciele ewentualnie ten parking.             
I myślę, że to jakoś krakowskim targiem do czegoś dojdziemy.”  
 
 Ad. 14 
 Pan K. Różycki 
  Stwierdził, iż w naszym mieście przybywa coraz więcej budynków wielorodzinnych, 
które posiadają odnowione elewacje i jest to zjawisko bardzo pozytywne. Niestety są też 
osoby, którym to przeszkadza, którzy pod osłona nocy a także i w dzień niszczą tą elewację. 
Powiedział, iż mieszkańcy są tym zaniepokojeni, jednak wiążą wielkie nadzieje                      
z monitoringiem wizyjnym, który na pewno w jakimś stopniu rozwiąże sytuację. W związku       
z tym, iż na terenie naszego powiatu Komenda Powiatowej policji posiada nowego 
komendanta zgłosił wniosek do Pana Prezydenta, aby był uprzejmy rozważyć w swoim planie 
działania, uwzględnić spotkanie z Panem Komendantem. Uważa, że kamery nowej generacji 
nie są w stanie zastąpić patroli policyjnych. Dodał, iż należy walczyć z tym zjawiskiem, gdyż 
jest ono niepokojące. Poprosił, aby zwrócić na to uwagę i podjąć jakieś działania w tym 
kierunku.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Poinformował, iż spotkał się z Panem komendantem w tej kwestii. Cyt. „Odpowiedź 
jest po prostu krótka, w Policji brakuje bodajże 14 czy 16 etatów. Takie pieniądze dostają       
z Komendy Wojewódzkiej Policji, po prostu nie ma ludzi do pracy. Natomiast wierzymy w te 
kamery, mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże. Natomiast cały czas są braki kadrowe.” 
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 Pan K. Różycki 
 Cyt. „Ja rozumiem Pani Prezydencie. Będę wyrazicielem opinii naszych 
mieszkańców, mieszkańców Starachowic i powiem Panu szczerze, że w rozmowach 
prywatnych wielkie nadzieje wiązali ci mieszkańcy z tym, co Pan Prezydent był uprzejmy 
mówić, że jednak patroli będzie więcej na terenie naszego miasta i ja wiem, że są problemy, 
ale mimo wszystko będę nalegał. I bardzo proszę.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Ja nie mówię, że ja się tym problemem dalej nie będę zajmował, tylko po prostu 
mówię, że już po takiej rozmowie jestem wstępnej. Problem jest znany i na pewno będziemy 
się temu przyglądać.” 
 
 Pan P. Nowaczek 
 Poinformował, iż w niedługim czasie mieszkańcy os. Południe będą mogli włączać się 
do kanalizacji. W mediach była opisana taka sytuacja, że ci którzy włączą się w pierwszych 
trzech miesiącach do kanalizacji będą zwolnieni z opłat przez najbliższe cztery miesiące za 
ścieki. W związku z tym zapytał, czy będzie to kontynuowane? 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Zapytał, z czego to wynikało? 
 
 Pan P. Nowaczek 
 Wyjaśnił, iż urząd prezydenta rozsyłał takie pisma informujące mieszkańców o takim 
zajściu. 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Zapytał, czy było jakieś pokrycie finansowe? 
 
 Pan P. Nowaczek 
 Cyt. „To może tutaj Radny Kwiecień wyjaśni tą sytuację.” 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „A to, bo Pan pyta, to Pan nie wie? Czy?” 
 
 Pan P. Nowaczek 
 Cyt. „Tak jak powiedziałem, było to pismo rozsyłane. Ja nie orientuję się we 
wszystkich rzeczach. Ja pamiętam ten szum medialny.”  
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Rozumiem. To jeżeli Pan o to pyta, to od razu jest też Pan Prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i na ten temat zaraz tutaj Państwu udzielimy 
pewnych informacji i takie pieniądze nie były zapewnione. Ja dowiedziałem się o tym dzisiaj, 
o takim piśmie. No cóż, powiem szczerze, że traktuję to jako element kampanii, ponieważ       
z tego co się zorientowaliśmy to były jakieś umowy ustne, jakieś nieformalne, skąd się 
wzięły, pismo bez pokrycia. I Panie Przewodniczący jeśli można to oddalibyśmy głos Panu 
Prezesowi.” 
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 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Udzielił głosu Panu R. Pastuszce – Prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów               
i Kanalizacji. 
 
 Pan R. Pastuszka – Prezes PWiK 
 Cyt. „Ja o tym piśmie dowiedziałem się dzisiaj dopiero o godzinie 14.30                       
i z pracownikami staraliśmy się odszukać czegoś w firmie, jakiegoś porozumienia z Urzędem 
Miasta, ale nie udało nam się tego zrobić. Natomiast dostaliśmy faksem to pismo z Urzędu        
i żeby zrealizować takie coś, należałoby mieć jakieś pokrycie finansowe, chociażby               
w dopłatach, które powinny być tutaj w tym dzisiaj uchwalonym budżecie zapewnione, jeżeli 
była to decyzja Prezydenta, a tak to było, bo Pan Prezydent Kwiecień taki pismo tak sygnował 
i odsyłał jeżeli chodzi o wyjaśnienia do pracowników Urzędu Miasta i do Wodociągów. 
Natomiast nie wiem, ale chyba w budżecie miasta dopłat do ścieków nie było. Tyle na dzień 
dzisiejszy. Miałem dosłownie pół godziny dopóki, jak mogliśmy się zapoznać z sytuacją jaka 
jest w tej chwili w Wodociągach.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Oczywiście, że taka pozycja nie 
mogła mieć miejsca w budżecie, bowiem w tym momencie nie ma, powiem przedmiotu 
sprawy. Jest tylko pewna wola, którą ja wyraziłem kiedyś, a ta wola nie wynikała z kampanii 
wyborczej jak Pan Prezydent był uprzejmy zauważyć przed chwilą. Wynikała z nacisku 
Radnych poprzedniej kadencji. Szanowni Państwo ja chcę przypomnieć, jakbyście Państwo 
poświęcili trochę czasu, poczytali w protokołach, to byście się tam doczytali, że jednym         
z aktywniejszych właśnie w tych naciskach, był Radny Walendzik. Państwo, którzy byli        
w tamtej kadencji pamiętają, jakie się tu odbywały dyskusje, ile mieszkańców się podłączy, 
czy nie podzielimy losu sąsiednich gmin, gdzie jest wykonana kanalizacja a podłącza się 
25%, czy te pieniądze się wtedy, nie trzeba będzie oddawać, bo będzie kontrola itd. Ja 
wsłuchując się w głos Państwa Radnych tamtej kadencji wykonałem oto taki ruch, żeby 
zachęcić mieszkańców południowej części miasta do szybkiego podłączenia się do 
kanalizacji. Stąd pojawiło się pismo, które mówiło, że przy spełnieniu warunków, to jest 
podłączeniu się w trzy miesiące bodajże od możliwości technicznych, to jest po odbiorze, tacy 
mieszkańcy zostaną zwolnieni bodajże w cztery miesiące z opłaty ściekowej. I to nie mogło 
się znaleźć w żadnym budżecie, to nie mogło się znaleźć w żadnym dokumencie w sensie 
takim, że nie było wiedzy ilu mieszkańców z tej zachęty skorzysta. Czy to będzie 100, 10, 
500 osób niewiadomo? Na dzień dzisiejszy, też taką wiedzą nie dysponujemy. Natomiast 
mówiąc o źródłach pokrycia, no jest co najmniej kilka możliwości pokrycia tego 
przedsięwzięcia. Jedna jak Państwo zauważyli to na przedsięwzięciu kanalizacja południowej 
części miasta, gmina Starachowice wydała mniej pieniędzy niż zakładała w ekstremalnych 
warunkach, chodzi tu o te różnice kursowe i tam jak dobrze popatrzycie Państwo, to               
w środkach własnych chyba zaoszczędziliśmy 1.800.000. zł czy 1.700.000 zł. i blisko chyba 
600 zaoszczędziliśmy w pieniądzach ze strony PHARE. To był nasz zysk, nie wydaliśmy tych 
pieniędzy a byliśmy teoretycznie do tego przygotowani, bo musieliśmy kurs był inaczej 
płacić. To może być jeden moment. Drugi moment na pokrycie, będzie ta kanalizacja 
odebrana, rozumiem, że będzie pozwolenie na użytkowanie, wtedy formalnie operatorem 
zostanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, i Przedsiębiorstwo będzie ponosić 
oczywiście koszty w tym podatek. Podatek będzie wpływał do gminy Starachowice, więc to 
może być drugie źródło pokrycia iluś tam tych zachęt. No i trzecia możliwość, którą ja wtedy 
uwzględniałem, wiedziałem, że będzie nadwyżka operacyjna. Nie zakładałem, że od razu      
w autopoprawkach do budżetu skonsumujemy tą nadwyżkę, co Państwo zrobiliście. To ponad 
2 mln zł. o których mówiłem wcześniej. To byłaby trzecia możliwość pokrycia, choć 
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prawdopodobnie i tak jakaś tam nadwyżka zostanie po podliczeniu ostatecznych środków, 
teraz tylko myślę musimy wiedzieć jaka jest skala problemu, ile faktycznie tych zachęt byśmy 
musieli udzielić, może tak powiedzmy. Czy to będzie, no mówię dziś nie wiemy ile osób 
będzie gotowych w tym okresie umownego tego handicapu podłączyć się do kanalizacji. Poza 
tym Szanowni Państwo jest jeszcze jeden efekt na którym zyska Przedsiębiorstwo. Przecież 
jak tych użytkowników od razu będzie znacznie więcej to i przypływ środków finansowych 
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji będzie większy niż obecnie. Bo zakładając 
teoretycznie, że się podłączy 500 ludzi, nie będą zwlekać dwa, trzy lata tylko to będzie dla 
nich tą zachętą to i tak w dłuższej mecie w przedziale czasowym to się wszystko jakby 
zbilansuje. Tak, że to nie był tak całkiem pomysł rzucony od sobie. Proszę spytać sąsiada 
wójta z Brodów jaki miał kłopot z podłączeniem u siebie z kanalizacją, jakie też tam czyni 
zachęty i nasz pomysł nie był to jakiś tam nowy czy rewelacyjny, po prostu obserwowaliśmy 
jak to wygląda u innych. Zresztą Szanowni Państwo pamiętacie, że były też naciski, 
oczekiwania mieszkańców, że powinniśmy również przyłącza sfinansować co by pochłonęło 
jeszcze znacznie większe środki finansowe, gdybyśmy taką operację zamierzali wykonać, jak 
ta zachęta. Tak, że tu robienie z tego jakiejś sensacji. Być może błąd polegał Państwa na tym, 
że to przekazanie powiedzmy władzy, odbyło się w taki sposób jak się odbyło, że Pan 
Prezydent ze swoimi służbami takimi najbliższymi nie znalazł chwili czasu, żeby normalnie 
porozmawiać o pewnych sprawach, które są w toku. Bowiem samorząd żyje mówiąc 
umownie, nie kończą się pewne sprawy wraz z zakończeniem urzędowania określonych osób. 
Ja osobiście przyznam, że oczekiwałem, że dojdzie do takiego spotkania, gdzie o takich 
normalnych rzeczach w toku, w biegu porozmawiamy. Być może uniknęłoby to takich 
niepotrzebnych dyskusji między nami. Bo przy tej okazji, powiem o drugiej. Ze zdziwieniem 
dzisiaj przeczytałem w Tygodniku Starachowickim, że Pan Prezydent jeszcze będzie coś 
konsultował między innymi z MAN-em w zakresie ronda. Otóż nie ma takiej potrzeby Panie 
Prezydencie, bowiem to co miałoby być skonsultowane zostało już skonsultowane, mówił Pan 
o innym przedsięwzięciu o ul. 1-go Maja i tu Pan ma rację, tam należy jeszcze pewne 
uzgodnienia poczynić. Natomiast co do ronda przy ul. 1-go Maja, Radomskiej i Krzosa fakt 
jest, że pierwsze spotkanie w jakiś sposób było sporne, a takich spotkań było w poprzedniej 
kadencji pod koniec tam od miesiąca sierpnia do listopada chyba ze trzy, służby inwestycyjne 
miasta, służby MAN-a uzgodniły z sobą te sporne promienie skrętu, ten prawo skręt, w ogóle 
promień ronda został tam zmieniony i z tego co wiem to postulaty MAN-a zostały tam 
wyczerpane. Więc podana dziś informacja, że jeszcze to źle, że poprzednicy coś zawalili jest 
po prostu, albo nieścisła albo kłamliwa, to już nich Pan wybierze, które słowo będzie bardziej 
właściwe. Ja bym prosił, żebyście Państwo mniej szukali tego typu zaczepek, sensacji, 
możemy o wielu rzeczach jeszcze porozmawiać, jeszcze wiele rzeczy na pewno was 
zaskoczy, bo nie dziwię się, że o tym Pan Prezydent nie wiedział. Zaskoczy Panie 
Prezydencie. Pana będzie za dwa lata zaskakiwać jeszcze wiele, wiele sytuacji, to nie jest 
możliwe, żeby się coś nie wydarzyło, żeby nad wszystkim w tak dużym organizmie jak jest 
samorząd, przekona się Pan na pewno o tym. Po dwóch latach jak będzie Pan uczciwy to Pan 
powie, że Kwiecień miał rację na sesji. Tak. I po kontrolach, które będą jak Pan będzie 
sprawował funkcję też pokażą się pewne sytuacje. Szanowni Państwo nie jest tak dobrze na 
tym świecie, że wszystko jest idealnie, stan wiedzy na określony moment jest taki, pewne 
orzecznictwo w zakresie pewnych działań samorządowych jest takie, potem w trakcie to się 
zmienia, spojrzenie na pewne rozstrzygnięcia, zmienia się prawo w pewnym zakresie tak, że 
nie da się coś założyć, że to co dziś jest dobre, będzie dobre za pięć lat, na pewno będą 
zmiany. Tak było i w przypadku tej kadencji, tak, że ja bardzo bym prosił, żebyście Państwo, 
Pan Prezydent, żeby nie wypowiadał tego typu kłamliwych spraw przed sprawdzeniem. 
Rondo to kłamliwa rzecz, bo na pewno tak nie było, że jeszcze coś z MAN-em trzeba 
uzgadniać, bo z tego co ja się orientuję to sprawa została na etapie uzgodnień z MAN-em 
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zamknięta. Tak, że wracając do tych dopłat, to jest pytanie takie, czy Pan Prezydent ma taką 
wolę, czy nie. Jak ma to trzeba odważnie powiedzieć, że tak i szukamy pieniędzy. Natomiast 
jak nie. To też trzeba stanąć powiedzieć nie, bo to było coś co obiecał poprzedni Prezydent, ja 
tego nie chcę dotrzymywać. I też, to jest kwestia odwagi powiedzenia ludziom prawdy.” 
 
 Pan A. Krukowicz 
 Zgłosił postulat, aby zlikwidować słupy betonowe na odcinku MZK – ul. Bugaj. 
Poinformował, iż jest tam pięć betonowych słupów, które są niepotrzebne, gdyż obok stoją 
słupy metalowe z lampami oświetleniowymi. 
 
 Pan P. Rdzanek 
 W nawiązaniu do wypowiedzi Pana S. Kwietnia poinformował, iż kanalizacja na os. 
Południe miała być oddana w listopadzie. W związku z tym zapytał dlaczego taki termin? 
Czym się Pan kierował, że będzie to akurat listopad? 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Stwierdził, iż to pytanie powinien Pan Radny skierować do Pana Prezydenta 
Bernatowicza, gdyż to on przedłużył umowę. Dodał, iż termin ten wynikał z tego, że takie 
były terminy projektu PHARE 2003. Powiedział, iż projekt ten był uruchomiony                      
z poślizgiem. Cyt. „Ten projekt w ogóle miał taką ciekawą historię, bowiem najpierw 
musieliśmy ostro przekonywać Ostrowiec, żeby się z niego nie wycofał, a takie zagrożenie 
dwa lata temu było bardzo poważne. Bo gmina Ostrowiec dofinansowała, zresztą jak Państwo 
popatrzycie w materiał to oni dopłacili do tego więcej niż zyskali. W którymś momencie 
mówili, że im się to po prostu nie opłaca. Prezydent Szostak chciał z tego zrezygnować. My 
tu z Wicemarszałkiem ówczesnym Kwietniem namawialiśmy go, zachęcali. Wreszcie udało 
się go do tego przekonać. To był pierwszy poślizg. Drugi poślizg był taki, że musieliśmy 
przeprowadzić dwa przetargi, bowiem Ministerstwo wtedy nie było jeszcze Ministerstwa 
Rozwoju, odpowiednik Ministerstwa Rozwoju zakwestionował przetarg, też dlatego bo 
Ostrowiec skarżył to. Powtórzyliśmy całą procedurę, wymóg czasowy, to spowodowało, że 
dość późno weszliśmy w tą inwestycję. I to jest odpowiedź, że maksymalnie można było ją 
wtedy wykonywać do miesiąca listopada, tu Pan Prezydent Jarosz, Pan Naczelnik mogą 
powiedzieć o szczegółach. Później wnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej o przedłużenie 
tego terminu i przyszła odpowiedź, dobra dla tego projektu, że możemy go przedłużyć, 
bodajże do końca chyba marca wykonawstwo, a do końca nie wiem kwietnia czy maja 
rozliczenie, bo tego typu tam decyzja Komisji Europejskiej była. I to tylko taka zbieżność.      
I tak przyjemność, że tak powiem przecinania wstęgi mnie ominie. Tak, że obawy Pańskie są 
tutaj bezpodstawne.” 
 
 Pan P. Rdzanek 
 Wyjaśnił, że nie o to chodzi. 
 
 Pan M. Adamus 
 Zgłosił postulat  o wymianę płytki przy bloku nr 1 przy ul. Zakładowej. Następnie 
zaproponował, aby przy tworzeniu kolejnego budżetu patrzeć ilu podatników mieszka przy 
danej ulicy. Cyt. „ Jak będziemy jakąkolwiek uliczkę czy ulicę budować. Bo tam, gdzie na 
przykład mieszka niedaleko Pani Prezydent, Pan Starosta jest taka ulica, gdzie ktoś kiedyś 
postawił garaże. Była obiecana, ja tutaj dostałem od Pana Capały odpowiedź i jaką cenę za tą 
ulicę, jaka jest ja dobrze wiem. To co było ujęte w WPI a ta cena, która jest aktualna to mnie 
powiadomił już Pan Kwiecień. I wie Pan, tam są bloki komunalne, są bloki spółdzielcze, 
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wymagana by była budowa odpowiedniej drogi do dotarcia do tych garaży. Myślę, że w ciągu 
roku pojawią się wolne środki, to nie tylko Pan przeznaczy na tą ulicę ale i pomyśli pan o tej.” 
 
 Pan A. Sałata 
 W imieniu mieszkańców poprosił, aby oświetlenie uliczne świeciło rano 15 minut 
dłużej i zapalało się wieczorem 15 minut wcześniej. Cyt. „Mam prośbę na ul. Piłsudskiego 
słup nr 62, aby zamontować podwójny wysięgnik, celem oświetlenia wjazdu do garażowiska, 
tam jest sto kilkadziesiąt garaży. Byłoby to bardzo zasadne. I żarówki, które by tam były, 
żeby były troszeczkę o większej mocy. Kontener na śmieci kiedyś był, to ja zabiegałem o to, 
tam przy tym garażowisku koło torów, teraz zrobiło się dzikie wysypisko śmieci. Za chwilę 
będzie sprzątanie świata. Byłbym rad i tu, aby garażowicze, którzy się też do mnie zwrócili 
mogli te swoje różne tam ścierki, szmaty, wiem że już selektywnej zbiórki nie ma, czyli 
wszystko co tam jest, Pan Purc z „ALMAX-em” sobie poradzą, aby móc tam do tego 
kontenera wrzucać o ile stanie. A naprawdę byłby bardzo przydatny.” 
 
 Pani J. Główka 
 Zwróciła się z pytaniem do Pana Radnego S. Kwietnia co ma odpowiadać ludziom       
z ul. Nowowiejskiej, którzy bez przerwy do niej przychodzą z interpelacjami o to, że Pan 
obiecał im zrobienie drogi a ja im tłumaczę, że to jest droga powiatowa? Co ja mam im 
odpowiadać? 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Powiedział, aby Pani Radna odpowiadała, że już nie jest Prezydentem. 
 
 Pan J. Perchel 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja mam takie jakby cztery 
wnioski. Pierwszy to jest taki, że budżet jest uchwalony Wydział Inwestycji i pozostałe mogą 
już działać. Namawiam, żeby to się działo szybko, niemniej jednak chcemy tu o jakieś 
pieniądze się starać, to trzeba by chyba doprowadzić do zgodności WPI do aktualnej sytuacji 
potrzebnej, która, zgodność musi być, żeby po prostu te wnioski unijne były zgodne z naszym 
WPI, bo to jest chyba załącznikiem. I trzeba jakby na tą naszą kadencję czteroletnią założyć 
plan co chcemy robić i to uchwalić. Następnie nie uciekniemy od tematu mieszkań 
socjalnych, żeby no już myśleć powoli skąd jakieś środki zdobyć. Ja mam pewne propozycje, 
może tam na Komisji powiem jak można by wykorzystać może istniejące jakieś obiekty. To 
może podpowiem. Ostatnio byłem na występie w SCK w sobotę i mimo, że bilety nie były 
tanie, sala była pełna, zabrakło miejsc na długo przed terminem. Pan Dyrektor Tomasz 
Kordeusz jest operatywny, znam go i myślę, że takich imprez będzie dużo, dużo więcej          
w SCK-u i aż się prosi o jakiś parking. Komisja Gospodarcza kiedyś była na objeździe po 
mieście i widzieliśmy pewną możliwość tam, wzdłuż tego terenu nazwijmy takiego zielonego 
z ławkami i tą skarpą, tam można by ten teren wykorzystać. Oczywiście przy jakiejś 
niwelacji, ewentualnie może ten ostatni taras na dole, przemyśleć, czy też nie wykorzystać. 
No bo jednak samochodów tak nam przybyło, o 300% wzrosło w ciągu 10 lat ilość 
samochodów w Starachowicach i nie uciekniemy od tego tematu. Trzeba by to zrobić.             
I jeszcze jedno, taki wniosek, nie wiem na ile jest to możliwe, ale wydaje mi się, że w innych 
gminach było to możliwe to i u nas. Chodzi o te organizacje pozarządowe. Zwróciły się do 
mnie te organizacje, które w STBS-ie dzierżawią te pomieszczenia, czy nie można by, żeby 
ich wnioski na przykład zbierać do końca listopada, rozpatrzyć do końca roku tak, żeby oni od 
stycznia mogli już wiedzieć na czym stoją, na co mogą liczyć. Przecież budżet i tak jest do 15 
listopada też w założeniach szykowany do RIO. No to, to się chyba da jakoś razem 
pogodzić.” 
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 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Powiedział, iż w przyszłym roku tak zrobi. 
 
 Ad. 15. 
 Pan P. Rdzanek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
 Poinformował, iż o terminie posiedzenia Komisji Radni zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 
 
 Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 Poinformował, iż posiedzenie komisji odbędzie się 19 marca 2007 roku o godz. 15.00. 
 
 Pani L. Dziura – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu 
 Poinformowała, iż o terminie posiedzenia Komisji Radni zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 
 

Pan J. Nowak – Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
 Poinformował, iż o terminie posiedzenia Komisji Radni zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poinformował, iż następna sesja RM odbędzie się prawdopodobnie 2 kwietnia 2007 r. 
 
 Pan S. Kwiecień 
 Cyt. „Szanowni Państwo miałem właściwie już nic nie mówić, ale myślę, że tu Pan 
Prezydent jeszcze małe doświadczenie, a ja w jakiś sposób przygotowałem ten budżet, to 
chciałbym Państwu Radnym podziękować za uchwalenie budżetu na 2007 rok. Dziękuję.” 
 
 Ad. 16. 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM zamknął obrady. 
 
 Sesja trwała od godz. 1600 do godz. 2040. 
 
 
Protokolanci:    Sekretarz sesji:  Przewodniczący RM: 
 
Anna Grudniewska   Ryszard Ludwiński  Dariusz Nowak. 
 
Katarzyna Margas  
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