
PROTOKÓŁ Nr VI/07 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2007 roku, godz. 12.00, 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 zaproszonych gości, 
dyrektorów, prezesów jednostek komunalnych, naczelników, kierowników oraz pozostałych 
pracowników Urzędu Miejskiego, a także przedstawicieli lokalnych mediów oraz 
mieszkańców naszego miasta. 
 Następnie stwierdził, iż na sali jest obecnych 21 radnych czyli jest kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 W związku z tym, iż w tym tygodniu minęła druga rocznica śmierci Wielkiego Polaka 
Papieża Jana Pawła II poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy pamięci Wielkiego Polaka. 
 
 Ad. 2 
 Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Pana Radnego P. Nowaczka. 
 
 Ad. 3 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Poprosił o zgłaszanie wniosków do porządku obrad. 
 
 Pani J. Główka 
 Zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 9 dotyczącego omówienia sytuacji    
w MZK oraz wykreślenia z pkt 12 ppkt 4 tj. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starachowice. Powiedziała, iż w związku z tym, iż dalej toczy się debata odnośnie drogi nr 42 
poprosiła o przesunięcie tego projektu uchwały na kolejną sesję. 
 
 Pan Z. Rafalski 
 Cyt. „Proszę Państwa, jakby kontynuując tu wypowiedź poprzedniczki ja proponuję    
o zdjęcie z porządku obrad następujących punktów i bardzo proszę, żeby jakoś sobie 
odznaczać, będzie dużo. Tak , punktu 6, 7, 8, punktu 9 już była propozycja, punktu 10, 11,     
z punktu 12.4 była już propozycja, z punktu 12.9, 12.10, 12.11. Szanowni Państwo, Panie 
Przewodniczący, Panie Prezydencie i proponuję 10-cio minutową przerwę tak, aby Kluby 
mogły naradzić się. Dziękuję.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Dziękuję bardzo. Nie zarządzę przerwy, ponieważ Pan nie reprezentuje żadnego 
Klubu Radnych. W związku z tym nie ma takiego obowiązku. Natomiast myślę, że Pana 
wniosek jest dalej idący myślę, że go przegłosujemy w pierwszej kolejności.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 W imieniu Klubu Radnych Lewica i Demokraci zgłosił wniosek o 5 minut przerwy. 
 
 Po wznowieniu obrad. 
 
 



 Pan W. Bernatowicz Prezydent Miasta 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja składam wniosek o pozostawienie      
w pkt 12 ppkt 9, uchwały w sprawie realizacji w latach 2007 – 2011 projektu pn. 
„Przeciwdziałanie statycznemu trybowi życia młodzieży Starachowic poprzez działania 
kształtujące zdrowy styl życia, z tego względu, że aplikujemy o fundusze do funduszu 
norweskiego w związku z tym, bardzo prosimy o pozostawienie go w porządku obrad.” 
 
 Pan S. Kwiecień 
 W imieniu Klubu Lewica i Demokraci zapytał Pana Prezydenta, jakie jest jego zdanie 
na temat wniosku Pani Radnej Główki. Cyt. „Rozumiem, że sprawy miasta są sprawami 
ważnymi. Czy Pan Prezydent się z tego wycofał, czy to potrzeba jeszcze dopracowania, to 
pozwoliłoby nam zająć nam jakby odpowiedzialne stanowisko przy głosowaniu.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Stwierdził, iż najpierw zostanie przegłosowany wniosek Pana Z. Rafalskiego. 
Następnie poprosił Pana Radnego  o sprecyzowanie czy po wypowiedzi Pana Prezydenta 
podtrzymuje swój wniosek dotyczący wycofania z pkt 12 ppkt 9. 
 
 Pan Z. Rafalski 
 Wycofał swój wniosek dotyczący pkt 12 ppkt 9. 
 
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Pana Z. Rafalskiego. 
 
 Głosowanie: 
     2 głosy „za” 
   18 głosów „przeciw” 
     1 głos „wstrzymujący” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Zapytał czy Pan Prezydent chciałby coś powiedzieć na temat wypowiedzi               
Pana S. Kwietnia odnośnie wniosku Pani J. Główki. 
 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wiem, że Radni potrzebują więcej czasu 
na zapoznanie się z tym dokumentem, więc jeśli jest taka wola Radnych to ja nie mam nic do 
powiedzenia.” 
 
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Pani J. Główki o zdjęcie             
z porządku obrad pkt 9 oraz pkt 12.4 
 
 Głosowanie: 
   21 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, iż wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
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 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał tj: 

- w pkt 11.12 – projektu uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały       
Nr VII/3/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 
powołania Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Papieża Jana Pawła II. 

- w pkt 11.13 – projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 
2007 rok, 

- w pkt 11.14 - projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 
2007 rok. 

 
Pan S. Kwiecień 

 Cyt. „Ja chciałbym zapytać o te uchwały dotyczące budżetu, czy na ten temat 
debatowała Komisja Finansów, bo jak się orientuję to te sprawy powinny być najpierw 
przedmiotem obrad Komisji. Myślę, że wprowadzanie tego typu, no nie znam ciężaru 
gatunkowego, czy to wymaga jakiś małych kosmetycznych zmian, czy też jest to daleko 
idąca. Tak, że bardzo bym prosił, żeby Pan Prezydent rozszerzył tutaj krótkim uzasadnieniem 
czego te dwie uchwały budżetowe dotyczą.” 
 
 Pan W.  Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Cyt. „Już wyjaśniam, pierwsza uchwała jeśli chodzi o zmianę budżetu miasta 
Starachowice MCRiW w Starachowicach wystąpiło o stworzenie stanowiska portiera zespołu 
obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Szkolnej 14, na co będą potrzebne środki 
finansowe. Natomiast kolejna uchwała dotycząca zmiany w budżecie miasta Starachowice 
dotyczy takiej ważnej dosyć sprawy. W związku z tym, z łagodną zimą wydatki na zimowe 
utrzymanie miasta były niższe niż zakładane. W związku z powyższym jest możliwość 
przeniesienia kwoty 124.000 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych do prac 
porządkowych na terenie miasta, co pozwoli na zatrudnienie dodatkowo około 18 
pracowników w ramach prac interwencyjnych, co też załatwi w jakiś sposób na pewien czas 
kwestię bezrobocia.” 
 
 Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 
wniosek Pana Prezydenta o wprowadzenie trzech projektów uchwał do porządku obrad. 
 
  Głosowanie: 
    21 głosów „za” 
      0 głosów „przeciw” 
      0 głosów „wstrzymujących” 
 
 Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 Porządek obrad brzmi następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu Nr V/07 Rady Miejskiej w dniu 12 marca 2007 r.    
5. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami 

a) zapytania do wystąpienia. 
6. Informacja dotycząca przeciwdziałaniu bezrobociu. 

a) zapytania do informacji złożonej przez przedstawiciela PUP. 
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7. Informacja dotycząca działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości                        
i wspierania tworzenia nowych miejsc pracy. 

a) zapytania do informacji złożonej przez przedstawiciela Starachowickiego 
Inkubatora Przedsiębiorstw. 

8. Informacja o planach, perspektywach Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice”. 

a) zapytania do informacji złożonej przez przedstawiciela SSE. 
9. Przedstawienie Raportu z realizacji o ochronie środowiska dla Gminy Starachowice. 
10. Interpelacje radnych. 
11. projekty uchwał: 

1) w sprawie: zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2007 rok, 
2) w sprawie: zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2007 rok, 
3) w sprawie: zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2007 rok, 
4) korygująca w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, 
Wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulic: Południowej, Podlesie. 
Smugowej, Moniuszki – na obszarze miasta Starachowice, zwanego 
umownie E8 – PODLESIE, 

5) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, 
A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice, 

6) w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego                 
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości 
jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi 
Finansowo – Księgowej w Starachowicach,   

7) w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach własności 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy               
ul. Iglastej, oznaczonej numerem działki 18/4, 

8) w sprawie: realizacji w latach 2007 – 2011 projektu pn. 
„Przeciwdziałania statycznemu trybowi życia młodzieży Starachowic 
poprzez działania kształtujące zdrowy styl życia”, 

9) w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/7/06 Rady Miejskiej                       
w Starachowicach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej, 

10) w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie                 
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów 

11) w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/3/05 Rady 
Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2005 r. w3 sprawie 
powołania Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Papieża Jana 
Pawła II, 

12) w sprawie: zmiany budżetu miasta Starachowice na 2007 rok, 
13) w sprawie: zmiany w budżecie miasta Starachowice na 2007 rok 
 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Komunikaty. 
15. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 4 
Pan R. Ludwiński – Sekretarz sesji z dnia 12 marca 2007 r.  
Poinformował, iż Protokół Nr V/07 z sesji RM w dniu 12 marca 2007 r. odzwierciedla 

przebieg obrad dlatego wnioskuje o jego przyjęcie. 
 
W związku z tym, że do w/w protokołu nie wniesiono żadnych uwag Przewodniczący 

RM poddał go pod głosowanie. 
 
 Głosowanie:  
   21 głosów „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów ‘wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Protokół został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 5 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami: 

•  14.03.07 r. - spotkał się z kupcami ze spółki Manhattan bis, podczas którego 
omawiano perspektywy przeniesienia dotychczasowego targowiska Manhattan na 
teren po wyburzonej kotłowni przy al. Armii Krajowej oraz warunki współpracy przy 
budowie nowego obiektu handlowego.  

• 14.03.07 r. - uczestniczył w pracach komisji konkursowej, która dokonała wyboru 
prezesa MZK.  

• 15.03.07 r. - wziął udział w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, 
która w ramach Dnia Przedsiębiorczości, odbywała praktyki w Urzędzie Miejskim.  

• 15.03.07 r. - uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji, Fundacji-Agencji Rozwoju 
Regionalnego.  

• 16.03.07 r. - spotkał się z naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, panią 
Urszulą Łukaszyk. Spotkanie poświecone było zagadnieniom bieżącej współpracy 
między urzędami.  

• 19.03.07 r. - uczestniczył w posiedzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów               
i Kanalizacji.  

• 20.03.07 r. - wziął udział w spotkaniu z prezydentem Skarżyska, Romanem 
Wojcieszkiem, poświeconemu współpracy naszych miast przy rozwiązywaniu 
problemów związanych z gospodarką odpadami.  

• 21.03.07 r.- spotkał się z panem Januszem Mierzyńskim. Rozmawiano o sytuacji                
i warunkach pracy starachowickich handlowców.  

• 21.03.07 r.- spotkał się z panem Rickiem Battenem, Amerykaninem od trzech lat 
mieszkających w naszym mieście, który zapoznał z zakresem prowadzonej przez 
siebie działalności. Omawiano możliwości współpracy między tym artystą-
odlewnikiem, a gminą.  
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• 22.03.07 r.- na zaproszenie organizatorów w uczestniczył w festynie ekologicznym" 
"Odkrywamy tajemnice wody" zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wody 
przez Referat Ochrony Środowiska UM i Przedszkole nr 10.  

• 22.03.07 r. - spotkał się z dyrektorem Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku, 
Sławomirem Czają. Spotkanie poświecone było omówieniu problematyki związanej          
z bieżącą działalnością centrum.  

• 23.03.07 r. - spotkał się Cezarym Tkaczykiem, przewodniczącym rady nadzorczej 
MZK. Rozmawiano o problemach związanych z działalnością spółki.  

• 23.03.07 r. - spotkał się ze starostą Andrzejem Matynią oraz pełniącą funkcję członka 
Zarządu Powiatu, Jadwigą Maciejczak. Spotkania poświęcone były bieżącej 
współpracy między powiatem a gminą.  

• 27.03.07 r. - przyjął dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jarosława 
Michalskiego. Spotkanie poświecone było bieżącej działalności MOPS.  

• 30.03.07 r. - uczestniczył w posiedzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów             
i Kanalizacji.  

• 03.04.07 r. - spotkał się z wojewódzkim komendantem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej 
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Rozmawiano o współpracy z tą organizacją 
oraz rozwoju jej działalności w naszym mieście. 
04.04.07 r. - odbył spotkanie z prezesami spółek należących do gminy. Zdecydował, 
że takie spotkania z prezesami komunalnych spółek odbywać się będą w każdą 
pierwszą środę miesiąca. W ich trakcie, prezesi informować będą o sytuacji                      
w spółkach i ich bieżącej działalności. 

Przedstawił sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 9 marca 2007 r. 
do dnia 3 kwietnie 2007 r.: 

 działka Nr 1178 o pow. 16 m2 położona przy ul. Majówka, zabudowana 
garażem, sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy garażu, cena 
sprzedaży 4,5 tys. zł; 

 działka Nr 1889/2 o pow. 792 m2 położona przy ul. Jana Pawła II 
przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego, sprzedana w drodze 
przetargu, cena sprzedaży działki 69 tys. zł plus podatek VAT; 

 działka Nr 1888/3 o pow. 718 m2 położona przy ul. Jana Pawła II 
przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego, sprzedana w drodze 
przetargu, cena sprzedaży działki 60 tys. zł plus podatek VAT; 

 lokal mieszkalny o pow. 68 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Perłowej   
Nr 1/3 sprzedany w drodze przetargu, cena sprzedaży lokalu 53.763 zł. 

Łączny dochód ze sprzedaży to 187.263 zł. 

Natomiast nabycie nieruchomości przedstawia się następująco: 
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 zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łącznej, działka Nr 920/2  
o pow. 1966 m2 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe za cenę 45 
tys. zł; 

 wykup nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Turystycznej, działek 
Nr 806/1, 961/2 o łącznej pow. 111 m2 przeznaczonych na przedłużenie w/w 
ulicy oraz pod budownictwo mieszkaniowe za cenę 8.620 zł.  

Ad. 5a 
Pan S. Kwiecień 
Poprosił Pana Prezydenta o rozszerzenie wypowiedzi dotyczącej MZWiK w zakresie 

jak przebiega likwidacja tego związku oraz czy były omawiane na ostatnim posiedzeniu 
sprawy dotyczące dopłaty do ścieków dla tej części mieszkańców Michałowa, którzy 
korzystają z oczyszczalni w gminie Brody. 

 
 Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
 Jeśli chodzi o likwidację MZWiK poinformował, iż likwidacja jest w trakcie i ma 
nadzieję, że zakończy się ona z końcem maja. Natomiast jeśli chodzi o dopłaty poinformował, 
iż są one uchwalone i dopłaty do ścieków w Michałowie są przyznane. 
 
 Ad. 6 
 Pan H. Jurkowski – przedstawiciel PUP 
 Przedstawił informację dotyczącą przeciwdziałaniu bezrobociu.  
 W/w informacja w załączeniu. 
 
 Ad. 6a 
 Pan Z. Rafalski 
 Cyt. „Chciałbym zadać takie pytanie. Otóż jest na ten moment ok. 7.000 
bezrobotnych, jednocześnie nie ma praktycznie na rynku fachowców w zawodach, w wielu 
zawodach. Spadek bezrobocia w ostatnim roku, szczególnie w ostatnim roku no jest dość 
duży i teraz tak, z czego to wynika? To jest pierwsze. Drugie, czy jest szykowana zmiana 
ustawy o zatrudnieniu bezrobotnych, jeśli tak, to jak, w jakim kierunku? Trzecie. Co urząd 
będzie proponował, aby pracownicy mogli na miejscu znaleźć pracę, godną pracę? I w jakich 
zawodach są największe braki? Tak, że bardzo proszę.” 
 
 Pan H. Jurkowski – przedstawiciel PUP 
 Cyt. „Jak Państwo, z czego wynika spadek bezrobocia na terenie powiatu 
starachowickiego i miasta, ja Państwo otrzymaliście to tutaj w materiałach oprócz tych 
aktywnych form, czyli tych form wspieranych finansami funduszu pracy i środkami, gdzie 
powiedzmy pracę znalazło 1.621 osób. Wspomniałem o pośrednictwie pracy, że na skutek 
działań w pośrednictwie pracy i pozyskiwaniu ofert zatrudnienia znalazło 3.420 osób. Czyli 
powiedzmy te działania, to wiadomo, to stąd wynika ten spadek. Czy tak w podtekście, czy 
tam od Pana Radnego, czy w podtekście ja wyczytałem, że czy na to ma spadek, dany spadek 
bezrobocia ma również wpływ wyjazd młodych osób zagranicę. Pewnie tak, tylko że my nie 
znamy skali tego bezrobocia. Usiłowaliśmy sprawdzać osoby, które wyrejestrowały się na 
własne żądanie na przykład, albo nie zgłosiły się na odnotowanie i zostały wyrejestrowane. 
To była taka powiedzmy przybliżona no jest, to z tych osób zarejestrowanych u nas mógł być 
to rząd około 50 do 100 osób. Tak mówię, bo nie mieliśmy, nie znaliśmy powodów, dla 
których na własne żądanie się wyrejestrowali. Powody mogły być różne. Takich informacji 
nie mamy, że te osoby podjęły czy nie podjęły pracy zagranicą. My możemy tylko 
powiedzieć, że spadek bezrobocia nastąpił na skutek, no po pierwsze zwiększonej ilości ofert 
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pracy, bo ofert pracy jest w urzędzie coraz więcej od lokalnych pracodawców, to co 
wspomniałem, że lokalny rynek pracy się ożywił. Już nie mówię, że jest ożywienie                
w gospodarce w kraju, ale ożywił się lokalny rynek pracy o czym świadczy duża ilość ofert, 
które wpływają do naszego urzędu, na które staramy się znaleźć chętnych. Czy, to tyle jeżeli 
na ten temat. Jeżeli chodzi o ustawę, szykuje się zmiana ustawy i są propozycje, jeszcze tych 
propozycji dokładnie no w tej chwili nie mogę tak dokładnie powiedzieć jakie, jest 
propozycja zmiany ustawy dotyczącej promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 
Jakie są propozycje urzędu, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę. Proszę Państwa 
urząd jak już tutaj wielokrotnie ja i dyrektor mówił, urząd nie tworzy miejsc pracy, urząd 
pracy wspomaga tworzenie pracy środkami którymi dysponuje. My możemy proponować       
i proponujemy młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom szereg kursów, szkoleń w celu 
podniesienia kwalifikacji, albo zdobycia zawodu na który aktualnie jest zapotrzebowanie na 
rynku pracy. W chwili obecnej do takich deficytowych zawodów możemy wliczyć wszystkie 
zawody budowlane, jest zapotrzebowanie bardzo duże na murarzy, tynkarzy i pokrewne 
zawody glazurnik i nie tylko. Jest duże zapotrzebowanie na spawaczy. Pragnę tylko 
powiedzieć, że rokrocznie szkolimy 30 do 50 osób w zawodzie spawacz i proszę Państwa na 
dzień dzisiejszy w naszych rejestrach spawaczy jest bardzo mało, czyli trafiamy naszą ofertą 
szkoleniową, znaczy są to spawacze, którzy stracili pracę i na chwilę wracają do naszych 
rejestrów a o propozycji pracy i na miejscu, bo i MAN bardzo dużo przyjmuje, czasami bez 
naszego pośrednictwa i inne firmy. Oczywiście dla spawaczy jest masa ofert pracy poza 
terenem Starachowic i poza granicami kraju. Tych ofert otrzymujemy dosyć dużo. 
Zapotrzebowanie jest na kierowców kat. C+E, też w naszych rejestrach bardzo mało jest 
takich kierowców i w cyklu indywidualnym szkolimy non stop też kierowców, czyli cykl 
indywidualny, umowa trójstronna. Polega to na tym, że jeżeli osoba bezrobotna znajdzie 
pracodawcę, który go zechce po takim kursie, znaczy wyrazi chęć zatrudnienia, wtedy 
kierujemy go na takie szkolenie indywidualnie. To takie z tych mówię najbardziej, operator 
maszyn sterownych numerycznie, też jest zapotrzebowanie. Coraz więcej pracodawców          
i naszych tu lokalnych przechodzi na bardziej skomplikowane technologie o dużej 
dokładności, stąd te maszyny sterowane numerycznie już na terenie Starachowic coraz więcej 
pracodawców ma, a to się wiąże z zatrudnieniem osób o wyższych kwalifikacjach. Aby temu 
zaradzić też już w tym roku, jak co roku zresztą robimy następne kursy na operatorów maszyn 
sterowanych numerycznie. To nie tylko obsługa również umiejętność programowania tych 
maszyn, tak jest to w programie. Tak, że mogę powiedzieć, że analizując zawody deficytowe   
i nadwyżkowe, analizując oferty pracy, które wpływają staramy się tak opracować plan 
szkoleń, żeby trafiały w zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy a również, żeby te nasze 
oferty podnosiły kwalifikacje w zawodach, na których jeżeli nie ma w tej chwili 
zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy to są na rynkach ościennych, względnie na terenie 
kraju i taka jest nasza rola, no żeby powiedzmy ograniczyć ten wyjazd osób bezrobotnych, 
tych młodych osób z kraju. Staramy się również wspomagać firmy, które tworzą miejsca 
pracy no w najbliższym czasie na komisji rozpatrywaliśmy wniosek jednej z firm, wniosek    
o refundację części kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, firma chce stworzyć 30 
dodatkowych miejsc pracy i takie działania będziemy popierać właśnie refundując część 
kosztów, które firmy ponoszą na nowe miejsca pracy. Tych działań, tam w sprawozdaniu 
Państwo macie, jest sporo. Nie są wszystkie omówione szczegółowo, bo gdybyśmy chcieli tak 
szczegółowo omówić to proszę Państwa materiał by miał około 60 stron, bo taki materiał też 
mamy opracowany. Ja rozumiem, że Pan Przewodniczący kierując się nawałem powiedzmy 
punktów, które będą tu stawiane w obradach, celowo to powiedzmy ograniczył ilość 
materiału, które Państwo mieliśmy dostarczyć.” 
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 Pan Z. Rafalski 
 Cyt. „Myślałem, że bezrobocie jest tak ważną kwestią, że dobrze było by żebyśmy 
troszkę tego czasu poświęcili i być może szkoda, że nie mamy pełnych materiałów. Ale mam 
inne pytanie jeszcze. Czy podjęto rozmowy, jeśli tak to w jakim zakresie, z jakimi 
propozycjami odnośnie szkolnictwa na zawody deficytowe i jak dalece są zaawansowane. 
Dwa, czy zastanawiano się nad skorzystaniem z funduszy europejskich pod zorganizowanie 
ewentualnie szkoleń w zakresie zawodów deficytowych.” 
 
 Pan H. Jurkowski – przedstawiciel PUP 
 Cyt. „Jeżeli chodzi o współpracę ze szkolnictwem, szczególnie szkolnictwem szkół 
średnich ja rozumiem tu powiedzmy gdzie, które kształcą, jesteśmy na bieżąco, ponieważ 
przy cokwartalnej analizie zawodów deficytowych i nadwyżkowych monitorowane są  
również szkoły średnie w zakresie szkolenia, jacy absolwenci w którym roku będą. Oprócz 
tego szkoły występują do urzędu z prośbą o zaopiniowanie nowych kierunków szkoleń. 
Zawsze, każdą propozycję dogłębnie analizujemy i opinię przedstawiamy na ile te propozycje 
nowych kierunków szkoleń są zgodne z zapotrzebowaniem na lokalnym, względnie no 
nieodległym rynku pracy, gdzieś tu w pobliżu Starachowic, czy ewentualnie w stolicy. I takie 
opinie, nasze opinie dajemy. Ostatnio była opinia ze stycznia tego roku, też pozytywna opinia 
na technika ruchu turystycznego i na technika hotelarstwa – z grudnia bodajże zeszłego roku. 
I na każdy sygnał ze strony szkół średnich reagujemy natychmiast i staramy się w miarę 
posiadanych informacji, wiadomości, udzielać takich informacji i ewentualnie opiniować. 
Niezależnie od tego wyniki naszych analiz, jeżeli chodzi o zawody deficytowe i nadwyżkowe 
kierujemy do dyrektorów szkół, informujemy na jakie w tej chwili zawody jest 
zapotrzebowanie, na jakie nie. Ja rozumiem, że cykl tworzenia nowego kierunku szkolenia 
jest dosyć długi prawda, bo to nie tylko program opracować, ale pozyskać odpowiednich 
fachowców, którzy mogliby uczyć a względnie i pozyskać, powiedzmy nakłady w innej 
formie. Ale ze strony urzędu pracy taka współpraca jest na porządku dziennym. Jeżeli chodzi 
o fundusze europejskie. Proszę Państwa urząd może korzystać z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, rozwój zasobów ludzkich w tej chwili, później od przyszłego roku będzie to 
kapitał ludzki, taki jest program i korzystamy cały czas, cały czas część pieniędzy z tego 
funduszu pozyskanych jest przeznaczone na szkolenie. Tylko tak jak Państwu wcześniej 
powiedziałem, chcemy żeby te środki były efektywnie wykorzystane. Chcemy, aby 
absolwenci tych kursów nazwijmy to tak mogli w miarę szybko znaleźć zatrudnienie. W tej 
chwili jeżeli chodzi o efektywność tych szkoleń w europejskich funduszach kształtuje się na 
wysokość 40 % to nie jest tak dużo, bo to są w szkoleniach grupowych. Jeżeli chodzi             
o szkoleniach indywidualne to jest to efektywne, jest 100% czyli 100% osób przeszkolonych 
znajduje zatrudnienie i podejmuje pracę. Natomiast jeżeli chodzi o grupowe szkolenia tam 
jest wskazówek 40 do 50% w zależności od tego jakie to jest szkolenie. Jeżeli chodzi             
o spawaczy to ten wskaźnik tam dochodzi do 70%. To jest wskaźnik mówiący ile osób po 
zakończeniu szkolenia w ciągu 6 miesięcy podjęło pracę. Tak, że jeżeli będzie 
zapotrzebowanie większe, będzie to wynikało z naszej analizy, następne środki przeznaczamy 
na szkolenie. Zresztą już w tej chwili dodatkowo w tym roku pozyskiwaliśmy milion złoty na 
aktywizację osób młodych do 25 roku życia, i tam z tej kwoty też znacząca kwota pieniędzy 
pójdzie na szkolenie, na staże, na szkolenia na dotacje, na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla osób do 25 roku życia. Tak, że w tej chwili możemy powiedzieć, że z tego 
funduszu europejskiego mamy 3 mln zł. Łącznie z tymi środkami, które pozyskaliśmy od 
początku plus ten mln, to jest ok. 3 mln zł. tak, że staramy się jak najwięcej tych środków 
pozyskać, zresztą to chyba wynikało z materiału, że występowaliśmy nawet o 4,5 mln zł, no 
dostaliśmy trochę mniej, ale wykorzystaliśmy efektywnie te środki.” 
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 Pan P. Rdzanek 
 Zapytał jaką ofertę pracy ma Urząd Pracy dla młodzieży z wyższym wykształceniem  
z terenu miasta i powiatu? 
 

Pan H. Jurkowski 
Cyt. „No w tej chwili nie ma tutaj ofert. Nie ma dużo, bo w zależności w jakich 

kierunkach szkoły skończyli. Jest dużo osób, które skończyły takie kierunku na które akurat 
lokalnie nie ma zapotrzebowania. Nie mam w tej chwili danych, dotyczących tych osób 
bezrobotnych z wyższym wykształceniem nie jest dużo. Zresztą tam w tabelce, w tych 
materiałach rozszerzonych to powiem jaka to jest ilość. Ale ofert dla osób z wyższym 
wykształceniem bardzo mało się trafia i na terenie miasta. Ja domniemywam, że po prostu 
pracodawcy wcześniej docierają do tych osób jeżeli są, wiedzą. Jeżeli chodzi o wyższe 
wykształcenie to w 2006 r. było 539 osób na 7 tys. z tym, że jak mówię są to często zawody 
takie typowo pedagogiczne, opieka resocjalizacja na, które nie ma takiego zapotrzebowania. 
W konkretnych zawodach jakieś ekonomiczne, znajomość języków obcych czy księgowość – 
te osoby długo w naszych rejestrach nie figurują.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Mam jeszcze jedno takie pytanie, czy rozważaliście Państwo ustawiczne 

kształcenie, czyli jakby na bieżąco, coś w rodzaju warsztatów za fundusze unijne, gdzie 
zatrudnienie również by znaleźli ludzie z wyższym wykształceniem. Czy macie coś Państwo 
takiego do zaproponowania? Tych zawodów jest o wiele więcej. Pracodawcy faktycznie 
poszukują. Przyczyny, chyba wszyscy wiemy, to znaczy mała płaca, ale niezależnie od tego 
no fachowców jest coraz mniej. Tak, że proszę o odpowiedź.” 

 
Pan H. Jurkowski 
Cyt. „Jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne, no urząd nie jest jednostką powołaną do 

prowadzenia kształcenia ustawicznego, są powołane już takie centra kształcenia ustawicznego 
i one to realizują. My tylko możemy wspierać. Wspieramy takie kształcenie na przykład 
refundujemy studia podyplomowe osobom, które na przykład mają zapewnienie podjęcie 
pracy, względnie chcą podjąć działalność na własny rachunek. W zeszłym roku skończyła 
Pani, która chciała otworzyć biuro rachunkowe i rozliczenia, miała wykształcenie kierunkowe 
ekonomiczne i jeszcze dodatkowo skończyła studia podyplomowe i te podyplomowe studia 
zgodnie z ustawą finansowaliśmy. Natomiast ustawiczne kształcenie to możemy tylko 
refundować w zakresie części kosztów do wysokości tak, jak mówi ustawa nie więcej niż 
dwukrotna średnia krajowa. Tyle możemy i to szkolenie, żeby nie przekraczało maks. 12 
miesięcy. Ustawa nie przewiduje, żeby urząd prowadził kształcenia ustawicznego, zresztą nie 
jesteśmy jednostką szkolącą w sensie takim jak mówi ustawa o szkolnictwie. Ale wiem, że 
Centrum Kształcenia Praktycznego też przejmuje elementy kształcenia ustawicznego i ma 
zamiar, już zaczęła takie działanie prowadzić.” 

 
Pan J. Perchel 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Ponieważ 

jestem już też pracodawcą kilkanaście lat, chciałbym parę uwag tutaj do tej dyskusji wnieść. 
Pierwsza sprawa to tak. Nasz Urząd Pracy oceniam bardzo dobrze, ponieważ od kilku lat 
współpracuję, z różnych form korzystam i urząd jest elastyczny. Oceniam go dobrze. Były 
organizowane giełdy pracy. Może taki przykład, że Urząd Pracy nie wszystko może, 
zawiadomiono na jedną z giełd, o którą ja poprosiłem, zawiadomiono chyba 54 osoby, no 
pismem, żeby się zgłosili na dany termin. Zgłosiło się ok. 20 osób tylko. Po rozmowach, jakie 
są oczekiwania pracowników, jakie są możliwości pracodawcy zrobiliśmy przerwę i kto 

 10



byłby zainteresowany pracą, no to było rok temu, nie dwa lata temu, mniej więcej 1.500 zł do 
ręki można było wtedy zaoferować, zostało 3 osoby tylko zainteresowane tą ofertą. Z tym po 
rozmowach jedna podjęła pracę. Taki był efekt giełdy. Inna giełda robiona przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego, gdzie było potrzeba ok. 50 kierowców zgłosiło się trzech. Tak, że      
z tym bezrobociem w statystyce jeszcze to wygląda tak jak wygląda. Natomiast                       
w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Oczywiście ludzie w wieku średnim może z jakimiś 
takimi zawodami, które już w tej chwili nie są atrakcyjne, na pewno mają problemy. 
Natomiast ludzie młodzi myślę, że podstawowym pytaniem u pracodawcy jest, jak 
rozmawiam czy mu się chce pracować i czy chciałby się nauczyć innego zawodu. Jeżeli 
odpowiedź jest twierdząca no to raczej pracodawca się decyduje na przyjęcie takiej osoby. 
Jest problem z brakiem pracowników to prawda. Jeśli chodzi o szkolenia tu Pan Rafalski też 
dotknął sprawy szkół średnich i szkolenia w tych zawodach tych potrzebnych na rynku. 
Czytając trochę prasy ekonomicznej i na temat środków unijnych można wysnuć wniosek 
prosty, że ocieplenia budynków czyli zawody budowlane do ociepleń, do dachów będą 
potrzebne jeszcze przez kilkanaście lat. Następnie wiadomo, że idą nakłady na ochronę 
środowiska czyli kanalizację sanitarną, oczyszczanie ścieków i drogi czyli mnóstwo 
operatorów różnego typu, również spawaczy będzie potrzeba i myślę, że tu Starostwo 
powinno zwrócić uwagę na takie akurat zawody, bo one będą przez ileś tam, kilkanaście lat 
według mojej oceny potrzebne na rynku. I zweryfikować troszeczkę no te klasy, zawody. 
Powiem tak, że ponieważ byłem również 5 lat szefem Rady Rodziców w szkole średniej i tak 
rozmawialiśmy na temat zmiany profili klas, więc jest problem tego typu, że no brak jakby 
jest wykładowców w zawodach, które są teraz potrzebne. Trzeba by na przykład no żeby 
jacyś tam nauczyciele odeszli, którzy uczyli takich zawodów, które w tym momencie nie są 
na przykład potrzebne a przyjąć innych i tu też już jest problem. Ale myślę, że w tym roku 
jest chyba do końca grudnia, jest według przepisów, nauczyciele mogą wcześniej odejść 
korzystając z tych przepisów, korzystnych dla siebie, można by tu kadrę jakby trochę 
odświeżyć w tym kierunku, żeby było więcej osób z zawodami takimi, żeby mogli kształcić w 
potrzebnych zawodach. Jeszcze chciałem powiedzieć tak, że bo Kolega Zbyszek tu 
powiedział, ja jestem przekonany i mam dowody, opinie od pracodawców, że bardzo dobrym 
programem jest dofinansowanie miejsc pracy. Ponieważ no jest tam ok. 12 tys. zł mniej 
więcej, ale pracodawca wtedy no mając takie dofinansowanie jest skłonny zatrudnić osobę 
bez względu jaki ma zawód i on ją przyuczy do obsługi danej maszyny czy urządzenia, bo ma 
tu jakby zachętę i ma obowiązek również dwa lata minimum tą osobę mieć w swoim 
zakładzie, jeżeli np. ta osoba się nie nadaje to ma obowiązek przyjąć inną ale utrzymać przez 
dwa lata to stanowisko. No i gwarantuję Państwu, że pracodawca jeżeli osoba się sprawdzi na 
pewno jej nie zwolni a gdyby chciała ze względu na zarobki no to w miarę możliwości na 
pewno będzie chciał jej podnieść i żeby została w zakładzie.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Ja krótkie jeszcze pytanie. Jak duży jest problem odmów pracy, Państwo jakieś 

takie rozeznanie macie, czy nie?” 
 
Pan H. Jurkowski 
Cyt. „No ostatnio jest to dosyć dużo. Zresztą tam ze statystyki wynika, że część 

wyrejestrowanych jest też, albo niestawienie się w terminie albo brakiem, nie wiem czy 
znajdę tak szybko. Ale można powiedzieć, że w granicach bez dużego błędu 30, 40% 
wyrejestrowanych to jest z powodu odmowy podjęcia pracy. Proszę Państwa teraz się nasila 
to. Ofert pracy jest bardzo dużo i jeżeli jest osoba, przychodzi na odnotowanie osoba, 
pracownicy urzędu i moi pośrednicy działu rynku pracy stają się zaproponować tej osobie 
pracę zgodną z jej wykształceniem, albo jeżeli jest to oferta na przykład pracodawca nie żąda 
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jakiś specjalnych kwalifikacji i z reguły jest tak, że ma do wyboru nawet trzy oferty, zaczyna 
grymasić ale w rezultacie nie podejmuje żadnej z tych ofert, z różnych względów, trudno jest 
mi w tej chwili powiedzieć. Jest nie problemem w tej chwili miejsce pracy tylko pozyskanie 
odpowiedniej osoby na to miejsce pracy. Ja już tutaj kiedyś i na Komisji mój Dyrektor mówi  
i nie kryje tego, że gdyby zmiana ustawy poszła w tym kierunku, że to ubezpieczenie 
zdrowotne płaciły inne instytucje nie urząd pracy, czy ewentualnie, żeby to ubezpieczenie tak 
jak się to już proponowało w dyskusjach miał każdy obywatel Polskiej Rzeczypospolitej, 
który ma dowód osobisty to liczymy 40%, no zostałoby może 4 tys. osób bezrobotnych wśród 
tych 7 zarejestrowanych w tej chwili u nas, które autentycznie oczekują od urzędu pomocy, 
chcą być zaktywizowane, chcą kwalifikacje podnieść, zmienić kwalifikacje i z takimi 
osobami wtedy byśmy po prostu mogli pracować, bo inaczej się pracuje z osobą, która chce 
podjąć pracę, chce coś od tego urzędu niż osoba, która figuruje tylko dlatego, że ma 
ubezpieczenie. Taka jest prawda w tej chwili proszę Państwa i nie kryjemy tego. Rząd miał 
zmienić tą ustawę właśnie w tym kierunku, żeby tych osób nie było w rejestrach i to ta 
sytuacja, ten fakt tego ubezpieczenia powoduje to, że te osoby, które są ubezpieczone 
najczęściej gdzieś tam pracują, nie złapaliśmy nie wiemy, ale prawdopodobnie tak, one nie są 
zainteresowane podjęciem pracy proponowanej prze urząd.” 

 
Pan A. Krukowicz 
Cyt. „Nie wiem czy ja nie dosłyszałem, być może nie, ale w materiale jakoś nie 

zauważyłem, żeby był jakiś zapis dotyczący osób niepełnosprawnych. Czy Powiatowy Urząd 
Pracy ma jakieś oferty właśnie dla takich osób?” 

 
Pan H. Jurkowski 
Cyt. „Tak są oferty dla osób niepełnosprawnych. Z tym, że oczywiście są to oferty dla 

osób w konkretnych zawodach, z tym, że te osoby które figurują w rejestrach naszego urzędu, 
to jest tak jak Państwo mieli ponad 200 osób, mają takie schorzenie po prostu, które 
dyskwalifikują je znaczy nie dyskwalifikują do podjęcie pracy tylko lekarz nie dopuszcza na 
te stanowiska, które mamy propozycje. Niemniej w porozumieniu z Powiatowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolimy te osoby w innych zawodach. I takie osoby 
w zeszłym roku, no bodajże przeszkoliliśmy 13 osób ze środków PFRON-u z tego 70% 
podjęło zatrudnienie, czyli te nasze były trafione kierunki szkoleń. Tak, że tutaj powiedzmy 
możemy się pochwalić, mało tych osób, bo mało jest chętnych do szkoleń spośród tej grupy 
osób. Niemniej osoby, które tylko wyrażą chęć, pieniądze na to są zawsze, zresztą Starostwo 
reaguje, bo to jest komórka podległa pod Pana Starostę bezpośrednio, reaguje natychmiast. 
Tak, że telefon, środki są, my wcześniej planujemy te środki zawsze corocznie. Ale gdyby 
brakowało, a jest taka potrzeba to są przesuwane, dodatkowo dostajemy. Tak, że nie ma 
żadnych problemów, żebyśmy mogli zaktywizować osoby bezrobotne. I tak jak na przykład    
z funduszu pracy możemy bezrobotne osoby tylko aktywizować, tak zwanych poszukujących 
pracy nie, tak jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne mogą to być osoby poszukujące pracy 
czyli na przykład mające świadczenia, mające rentę ale chce zmienić zawód, chce się szkolić  
i aktywizować te osoby, też możemy. Natomiast jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to tylko 
bezrobotne, osoby poszukujące pracy czyli mające jakieś świadczenia np. żyjące z wynajmu 
mieszkania, czy posiadające jakiś dochód nie możemy tych ludzi aktywizować, ponieważ 
fundusz pracy jest przeznaczony tylko dla osób bezrobotnych. Natomiast środki PFRON-u są 
generalnie przeznaczone na aktywizację osób niepełnosprawnych bez rozróżniania czy on jest 
bezrobotny czy nie.” 
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Pan M. Adamus 
Cyt. „Nauczyciele mają prawo, a nie obowiązek odejścia. Natomiast druga to przecież 

w każdej chwili mogą się jeszcze przekwalifikować. Natomiast jeśli chodzi, no nieistotne, 
więcej w tym temacie by na pewno powiedział Pan Dyrektor Ludwiński. I to w zasadzie,              
w zasadzie tyle. Aha, a o tą płacę na rękę 1500 zł to na pewno większa grupa ludzi na tej sali 
by była zainteresowana. To jest na 2 miesiące czy na miesiąc te 1500 na rękę, bo nie 
słyszałem, żeby tyle tutaj można zarobić.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Proszę Państwa. Już jakby w podsumowaniu. Otóż głównym w moim 

przekonaniu problemem, nie będzie pytania, bo w zasadzie wszystko to wiemy. Natomiast 
głównym problemem jest, są oczywiście niskie płace. To jest bariera wzrostu. Mam do 
czynienia z osobami, które chodzą do pracodawców i nie ujmując ich wszystkich w jedno 
jakieś, wszystkich jednakowo, no są pracodawcy do, których pracobiorca boi się iść albo 
broni się rękoma i nogami, czy odmawia, choruje, coś tam robi, bo tam nie pójdzie, bo mu po 
prostu nie zapłacą, a to są najczęściej młodzi ludzie, którzy no nie mając wyjścia wyjeżdżają. 
Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie jest to miejsce, gdzie byśmy jakiekolwiek 
decyzje mogli podejmować, ale krzyczeć powinniśmy w tym państwie, że płace u nas są za 
niskie, za wolno rosną, są barierą rozwoju. Nie jest prawdą, że w Polsce, my jesteśmy na 
przedostatnim miejscu jeśli chodzi o wysokość płac w Unii Europejskiej, poza nie licząc tam 
Bułgarii i Rumunii, tylko Estonia jest za nami. Podejście w ten sposób, że ta najniższa płaca            
i taką najczęściej się płaci w zakładach pracy czyli 936 zł, to jest płaca wystarczająca dla 
rodziny, która ma dwoje czy troje dzieci, no jest dla mnie niezrozumiałe, choćby podniesienie 
najniższego wynagrodzenia, powiedzmy do warunków unijnych i kłania się Karta Socjalna 
Unii Europejskiej czyli do 1300, no faktycznie, zmieniłoby nieco sytuację pracowników na 
naszym rynku pracy. Czy to się stanie? Wedle mnie wszyscy powinniśmy pracować nad tym, 
aby człowiek godnie zarabiał, to tylko wtedy możemy mieć rozwój.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. Myślę, że wszyscy się tym w pełni zgadzamy.” 
Następnie podziękował Panu H. Jurkowskiemu za przedstawienie informacji 

Powiatowego Urzędu Pracy. 
 
Ad. 7 
Pan M. Skóra – Prezes Zarządu Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw 

Sp. z o.o. 
Przedstawił informację na temat obecnej działalności inkubatora i jego roli we 

wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 
W/w informacja w załączeniu.  
 
Ad. 7a 
Pani L. Dziura 
Zapytała przez kogo były budowane oraz finansowane dwa nowe obiekty Inkubatora 

Przedsiębiorstw? 
 
Pan M. Skóra – Prezes Zarządu Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw 

Sp. z o.o. 
Powiedział, że finansowanie odbyło się poprzez gminę Starachowice oraz Unię 

Europejską. 
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Pani L. Dziura 
Poprosiła o wyjaśnienie w jakim stopniu było to finansowane. 
 
Pan M. Skóra – Prezes Zarządu Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw 

Sp. z o.o. 
Powiedział, że w tej chwili nie ma przy sobie tych danych. 
  
Pani L. Dziura 
Cyt. „Dobrze. To myślę, że kiedyś poprosimy Pana na Komisję i więcej szczegółów 

się dowiemy. To dziękuję bardzo.” 
 
Pan P. Rdzanek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Poprosił o 5 minut przerwy. 
 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Ad. 8 
Pan C. Tkaczyk – Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Starachowice” S. A. 
Przedstawił „Informację o działalności SSE „Starachowice” S. A.” 
W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad. 8a 
Pan W. Ziółkowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezesie. W materiałach 

otrzymanych widnieje…dwie, miejsc pracy – 76. Czym to jest podyktowane, czy to są nowe 
firmy?” 

 
Pan C. Tkaczyk 
Cyt. „Od razu jeżeli można udzielę odpowiedzi. Tak, to są nowe firmy. Jeżeli np. 

aktywne zezwolenie tzn. takie, które zostało wydane, nie jest cofnięte, nie ma żadnych 
przeciwwskazań, żeby je zawiesić i firma np. zatrudnia jedną osobę, czy dwie osoby. Jest to 
prezes i główny księgowy, czy główna księgowa i oni w tej chwili organizują wszystko. 
Jeszcze nie ma przyjęć do pracy, ta firma jest na tym etapie rozruchu i każda firma taki etap 
kiedyś przeżywa. To nie jest tak, że się otwiera firmę i z dnia na dzień od razu 100 czy 200 
osób… Często są to też firmy małe lub średnie tak, że proszę również się z tym liczyć, że to 
może być tak, że no zatrudnienie powiedzmy sięga pięciu, dziesięciu czy piętnastu osób. Dla 
nas każda firma – mała czy średnia, czy nawet ta duża jest dobra jeżeli tworzy nowe stabilne 
miejsca pracy.”  

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Pan Prezes był uprzejmy powiedzieć odnośnie terenów. No mamy na ten 

moment 28 hektarów, rozumiem, że to jest bardzo mało i rozumiem, że nie są przygotowane, 
czy w dużej części nie są przygotowane dla inwestorów. Czy jest orientacja, jakie tereny na 
terenie wprost Starachowic w granicach administracyjnych są do zagospodarowania, czy są te 
działki uzbrojone, czy też nie? Jak wielkie są to działki i czy w najbliższej okolicy, czyli 
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również w gminach znajdziemy działkę dużą, pod dużego inwestora. Czy są jakieś w tej 
mierze propozycje?” 

 
Pan C. Tkaczyk 
Cyt. „Więc jeżeli idzie, może zacznę od ostatniego pytania, czyli czy w najbliższym 

sąsiedztwie Starachowic są duże działki, czy one są szykowane pod potrzeby dużego 
inwestora? My cały czas prowadzimy w tej chwili rozmowy z szeregiem firm i chcę 
podkreślić rzecz jedną – uwarunkowania zarówno geograficzne, tutaj położenie Starachowic 
jak i infrastrukturalne oraz historyczne czyli rozdrobnienie własności gruntów w naszym 
najbliższym sąsiedztwie powoduje bardzo trudne pozyskiwanie nieruchomości pod 
inwestycje. Ja chcę podkreślić tutaj, że uprawnionym do składania wniosku o objęcie 
konkretnego terenu w Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest zawsze właściciel nieruchomości, 
czyli mówiąc krótko to właściciel składa do Ministra Gospodarki wniosek, żeby jego działkę 
objąć w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To nie zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej tutaj 
ma inicjatywę, chociaż my taką inicjatywę przejawiamy, namawiamy wielu właścicieli. Na 
przykład, żeby jeden z nich skupił wszystko i następnie złożył, albo żeby np. inwestor mógł 
wykupić te nieruchomości i złożył wniosek do Ministra Gospodarki. My często takie rzeczy 
robimy, natomiast bardzo cenne i w tej chwili jeszcze cenniejsze od tego roku, od 1 stycznia 
tego roku stały się grunty gminne oraz grunty będące w gestii Skarbu Państwa, czyli np. takie, 
które są w gestii agencji nieruchomości rolnych, takie którymi zarządza, zawiaduje                        
z ramienia Skarbu Państwa np. Starostwo Powiatowe. Powiem te grunty są przejmowane 
przez Ministerstwo Gospodarki, przez Ministra Gospodarki, jak również przez Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów, są preferowane przy tworzeniu nowych obszarów Strefy. 
Grunty prywatne mogą cały czas być włączane w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
należące do prywatnych właścicieli czy firm, natomiast tylko w bardzo szczegółowo                       
i wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. Będzie coraz trudniej. Taka jest tendencja w tej 
chwili, którą prezentuje Ministerstwo, włączać grunty prywatnych właścicieli, a coraz łatwiej 
będzie włączać grunty gminne lub grunty Skarbu Państwa. Stąd też trochę taka może 
pośrednia odpowiedź na Pana pytanie, to ostatnie. W okolicy Starachowic w zasadzie nie ma 
gruntów, które byłyby własnością gminy, nadające się pod działalność przemysłową, nie ma 
wielkoobszarowych działek, które by były własnością gminną czy Skarbu Państwa. 
Większość z nich już została sprzedana albo od wielu lat już jest w gestii prywatnej, i tak jak 
rozmawialiśmy z przedstawicielami gminy Pawłów, którzy chętnie by wiedzieli na swoim 
terenie nową podstrefę, gdzieś powierzchni ok. 40 do 70 hektarów, to informuję, że tam takie 
rozmowy były prowadzone. Natomiast stan rozdrobnienia właścicielskiego powoduje, no                
w zasadzie paraliż wszelkich działań. Te między 40 a 70 hektarów, tam jest ok. 170 
właścicieli i teraz trzeba by podjąć działania, które by pozwoliły na komasację, na wykupienie 
tych gruntów, na scalenie, na przeznaczenie ich w planie zagospodarowania przestrzennego 
pod działalność przemysłową. To jest proces, który no efektem by się zakończył za nie wiem 
może 4, może 8 lat, prawda? Takie działania powinny być podjęte zdecydowanie wcześniej 
albo powinny być utworzone mniejsze obszary. Teraz jeżeli jeszcze idzie o Pana pytanie, czy 
na terenie gminy Starachowice takie nieruchomości się znajdują – tak. Jeszcze jest kilka 
działek, między innymi jedna z nich to jest ta działka 9 hektarów, która jest w obszarze Strefy 
na zapleczu byłych Zakładów Drzewnych, i tam staramy się wspólnie z gminą  Starachowice 
o pozyskanie środków na rekultywację tego terenu. Przekazaliśmy jako zarządzający Strefą 
pewne studium i analizę kosztów na potrzeby Urzędu Miasta, które by przybliżyły możliwość 
rekultywacji tego terenu przy pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze 
wiemy, że są pewne tereny między innymi w okolicach Zakładów „ANIMEX’ czyli dawnego 
„Constaru”, które można by było rozpatrywać, ale są to również grunty w rękach prywatnych. 
Ja to chcę podkreślić, że nie możemy naruszać czyjegoś prawa własności bez, tutaj 
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współpracy wszystkich, czyli aktualnych właścicieli, gminy Starachowice i oczywiście 
zarządzającego Strefą, nie jest możliwe w tej chwili pozyskiwanie takich dużych, dobrze 
przygotowanych działek.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „ANIIMEX” czyli krótko mówiąc „Łazy”  - tak?” 
 
Pan C. Tkaczyk 
Cyt. „Tak.” 
 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Tak, to jest 10 hektarów. Ja rozumiem, że do przygotowania ewentualnie przez 

miasto. Z tego co wiem, przynajmniej bardzo dużo osób twierdzi, twierdzi, że na terenie 
Starachowic są działki no małe, średnie, duże. Rozumiem, że ta przy „ANIMEX-ie” jest to 
średnia – 10 hektarów i ileś tych działek jest, propozycje są. Natomiast myślę, że dobrze by 
było i tu by była prośba do Pana Prezydenta, aby jednak przegląd tych planów 
zagospodarowania i wolnych terenów jednak zrobić i zastanowić się. Zmierzam ku temu, że 
faktycznie sądzę wszystkim nam zależy na rozwoju Strefy, ale w kontekście wcześniejszej 
wypowiedzi Pana Prezesa. Konkurencja wymusi podwyżki płac, no zależy nam żeby jak 
największa konkurencja, jest to prawda. Oczywiście do tego powinny być działania również 
na szczeblu centralnym i ad vocem do wypowiedzi, że każdy może się zwrócić o podwyżkę 
płac. Otóż proszę Państwa, tydzień temu dwa, pracownicy bardzo dobrze zwrócili się                       
o podwyżkę płac, niekarani fachowcy. Cóż się stało? Wszyscy zostali zwolnieni – 23 osoby              
z „Cersanitu”. Wymieniam firmę dlatego, że to nie jest takie oczywiste, będą się sądzić, nie 
wiem czy wygrają, ale z mojego punktu widzenia rozmowa, czy wprost mówienie na różnych 
gremiach w Polsce o zbyt niskich płacach w Polsce ma sens i to głęboki. Reasumując, no 
bardzo dobrze by było, żebyśmy tereny pod strefę znaleźli, uzbroili, żeby ta konkurencja była 
i aby ludzie nie wyjeżdżali ze Starachowic.” 

 
Pan C. Tkaczyk 
Cyt. „Jeszcze tylko może jedna króciutka informacja. W tej chwili w Ministerstwie 

Gospodarki jest złożony wniosek o kolejną zmianę granic Strefy. Ta kolejna zmiana granic 
Strefy dotyczyła będzie głównie dwóch obszarów wynikających z nowej mapy podziału 
Polski pomiędzy wszystkie spółki zarządzające Strefami. Ku woli informacji dla Pań i Panów 
Radnych ten wniosek dotyczył będzie po pierwsze Puław i tam Zakłady Azotowe w Puławach 
złożyły wniosek o objęcie blisko 100 hektarów Specjalną Strefą Ekonomiczną. Ministerstwo 
zdecydowało, że jeżeli tam będzie utworzona podstrefa to będzie nią administrowała Strefa 
Starachowicka, to jest pierwsza informacja i druga informacja – wniosek o też bardzo duży 
areał złożyła gmina Mniszków to jest koło Opoczna woj. łódzkie, również akces do 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” zgłosiła i ten wniosek jest aktualnie na 
tapecie, mówiąc trywialnie, w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. My czekamy na 
jego rozpatrzenie. Mamy nadzieję, że do końca miesiąca kwietnia zostanie on rozpatrzony. 
Gdyby się udało zrealizować te wszystkie działania zaplanowane w tych wnioskach, które            
w tej chwili czekają, to blisko miliard dwieście milionów złotych, nowych inwestycji 
wpłynęłoby do SSE „Starachowice” i ponad 2 tysiące nowych miejsc pracy powstałoby 
docelowo oczywiście w tych właśnie nowych podstrefach. Dziękuję.” 

 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja wiem, że w porządku 

dzisiejszej sesji, właściwie był ten punkt jako 7, ale my jeszcze nie omawialiśmy go, bo chyba 
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źle by było, gdyby sygnałem z dzisiejszej sesji dla mieszkańców miasta, dla przedsiębiorców 
no było tylko to, że wysłuchaliśmy tu informacji Powiatowego Urzędu Pracy, jest to raczej 
statystyka. Państwo maja to w swoich statutowych zadaniach. Informacja Inkubatora w pkt 7 
jakby była wiodącą informacją w zakresie co miasto oferuje w zakresie pomocy 
przedsiębiorcom. Mnie osobiście brakuje. Wiem, że dzisiaj nie ma, może nie czas i miejsce, 
należałoby się zastanowić co gmina zamierza czynić, żeby wspomagać przedsiębiorców, żeby 
pomagać im tworzyć miejsca pracy, no bo w jakiś sposób już jakiś został ruch wykonany.              
W budżecie miasta została zapisana kwota 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.          
W przeszłości z dość, w moim przekonaniu, z dość dobrym skutkiem działały programy 
pomocowe. Wiem, że prace nad takimi programami w urzędzie trwają. Myślę, że jako Rada 
Miejska, że Pan Prezydent powinien się nad tym zastanowić, spróbować to zebrać w jakiś 
pakiet i powinniśmy dać wyraźny sygnał jako samorząd lokalny, że my ten problem 
postrzegamy, dostrzegamy i chcemy go rozwiązać w taki, w taki i w taki sposób. Natomiast, 
no zostawienie tego bez takiej puenty, co samorząd na to. No na pewno trzeba ocenić, że 
wszystkie te instrumenty działające z boku jakim jest Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Inkubator, Agencja Rozwoju, która na Komisjach prezentowała swoje działanie w tym 
zakresie, Powiatowego Urzędu Pracy są ważne, ale ważne również jest to, co my jako 
samorząd lokalny chcemy oferować. W przeszłości były ulgi, zwolnienia. Wiem, że mapa 
pomocy dla przedsiębiorców obowiązywała do określonego czasu wiem, że są jakieś zmiany 
w tym zakresie i nowe możliwości i ja zachęcałbym do pracy nad tym i wypowiedzenia się 
przez Pana Prezydenta co do tego kierunku, czy on będzie kontynuowany, czy nie będzie, czy 
tylko te milion złotych jest przewidziane czy też inne instrumenty. Chciałbym o to poprosić. 
Wiem, że dzisiaj nie ma tego w porządku, abyście Państwo się nad tym zastanowili. 
Dziękuję.” 

 
Pan T. J. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Jeśli można odpowiedzieć w kilku zdaniach, mianowicie Starachowice są i tak 

wyjątkowo w szczęśliwej sytuacji, mianowicie istnieje tutaj SSE „Starachowice”, istnieje 
Fundusz Poręczeń Kredytowych „FUNDSTAR”, który działa w ramach organizacyjnych 
Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego. Inkubator Przedsiębiorczości przypomnę, że jest to 
do niedawna jedyny inkubator na terenie województwa świętokrzyskiego. W tej chwili                  
w ramach projektu PHARE – Spójność Społeczno-Gospodarcza powstał również quasi 
inkubator w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast jest to dalej rzecz na terenie województwa 
nowa. I tutaj składając te wszystkie instrumenty powiększone o Fundusz Pożyczkowy,                   
o którym mówiliśmy i o aplikację jesienno-zimową, bo teraz już wiemy, że to nie będzie 
wcześniej, do RPO Województwa Świętokrzyskiego z miliona złotych spróbujemy 
spowodować, żeby mikro i mali, tak dokładnie mikro i mali przedsiębiorcy, żeby mogli 
uzyskać ten efekt w postaci ok. 5 mln zł na pożyczki dla nich, czyli na zewnętrzne źródła 
finansowania działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorców. Wydaje się, że tutaj 
to co powiedział Pan Radny Kwiecień jest celowe i kierunek ten jest rzeczywiście właściwy, 
aby myśleć o innych instrumentach, przy czym no chciałbym, podkreślić, że te, które do tej 
pory funkcjonują i te, które powstają na bazie pomysłów, które tutaj rodzą się głównie przez 
Pana Prezydenta tworzone, a przez nas opracowywane, że na pewno spowodują, że mikro                
i mali przedsiębiorcy, no w jakiś sposób odczują, że są bliscy władzom, że władze zabiegają  
o nich i że to instrumentarium, które jest, ono jest dosyć skuteczne, przy czym no radzę 
pamiętać, że na zachodzie kilkadziesiąt procent firm, które zatrudniają pracowników to są 
właśnie mikro i mali przedsiębiorcy i są mniej widoczni, aczkolwiek nie wiem, czy w efekcie 
nie tak samo istotni jak przedsiębiorstwa duże i średnie. Chciałbym tutaj powiedzieć, że ta 
sprawa leży nam na sercu i będziemy starali się, aby jak najdalej pójść w tej pomocy                        
i oczywiście nie można odkrywać wszystkich kart, bo to są pomysły związane często                     
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z programami unijnymi, tym niemniej myślę, że to instrumentarium będzie się rozszerzać              
i naprawdę leży nam to na sercu i myślę, że wszyscy to jakoś odczują spośród mikro i małych 
przedsiębiorców. Dziękuję bardzo.” 

 
Ad. 9 
Pani E. Kwaśniak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Przedstawiła „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Starachowice”. 
W/w raport w załączeniu. 
 
Pan Z. Rafalski 
Zapytał, czy w tym roku będzie się dokonywać na bieżąco koszenia trawy na grobli. 

Stwierdził, iż są z tym problemy, bo zarasta tam trawa, a ludzie chcą spacerować. 
 
Pani E. Kwaśniak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Powiedziała, że zbiornik „Pasternik” jest zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu 

Melioracji Urządzeń Wodnych. Dodała, że jeżeli chodzi o groblę, która dzieli zbiornik, to 
została  ona odbudowana             w ubiegłym roku. 

 
Pan Z. Rafalski 
Zapytał kto administruje groblą, kto powinien tam np. kosić trawę? 
 
Pani E. Kwaśniak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Powiedziała, że zgodnie z prawem wodnym wszystkie wody płynące są własnością 

Skarbu Państwa i Skarb Państwa wyznacza zarządców. Jeżeli chodzi o zbiornik „Pasternik” to 
jest to Świętokrzyski Zarząd Urządzeń i Melioracji Wodnych. Dodała, iż ma on swoją 
siedzibę na ul. Kościelnej. 

 
Pan Z. Rafalski 
Zapytał czy wszelkie interwencje należy kierować do tej instytucji? 
 
Pani E. Kwaśniak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Cyt. „Znaczy, tam są, szereg obowiązków jest nałożonych, bo jeżeli chodzi                        

o wędkarzy, którzy mają pozwolenia na to, żeby tam mieli, mogli ryby łowić to maja 
określone obowiązki. Akurat jeżeli chodzi o koszenie grobli to obowiązek jest nałożony na 
wędkarzy.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Krótko mówiąc, do wędkarzy należałoby się zwrócić, no bo jeśli jest problem no 

to rozumiem, że ktoś jest odpowiedzialny. No ja rozumiem, że nie, nie np. nie urząd ale ktoś, 
czy wędkarze, czy…?” 

 
Pani E. Kwaśniak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Cyt. „Znaczy się, ten kto wydał decyzję, pozwolenie dla wędkarzy, znaczy jeżeli 

będzie coś zgłoszonego, to ja, my prześlemy to tam, gdzie powinno być, czy do Starosty, 
który wydał taki obowiązek, nałożył na wędkarzy, czy do zarządcy.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Powiedział, iż rozumie, że jak pojawi się taki problem, to należy go kierować do Pani 

E. Kwaśniak. 
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Pani E. Kwaśniak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Potwierdziła, że tak. 
 
Pan J. Perchel 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Taki obowiązek złożenia 

takiego sprawozdania jest co roku i z tego sprawozdania należałoby wyciągnąć jakieś 
wnioski, więc tak. Ja myślę, że są dwa – pierwsze – to należy pochwalić takie działania, które 
służą poprawie, czyli tam usuwanie azbestu, nasadzenia nowych drzew, kanalizację sanitarną, 
oczyszczalnie, ścieków i to dobrze, i to trzeba…czy ewentualnie firmy, które do tej rzeki 
odprowadzają ścieki i płacą za to jakieś kary, czy należałoby w jakiś sposób to poprawić.                 
I drugie – np. do mnie zwracali się mieszkańcy. Jest nadmierny hałas jeśli chodzi o, no 
sąsiedztwo w pobliżu trasy Kardynała Wyszyńskiego czyli ten popularny tzw. wiadukt. 
Motocykle tak hałasują ponad 100 decybeli, że nie da się nieraz w promieniu gdzieś 100, 150 
metrów w ogóle nic usłyszeć. To jest jeden problem, który należałoby w przyszłości jakoś 
rozwiązać i drugi, tu nawet Pan, nieobecny Radny Pan Tuz też zgłaszał hałas w nocy 
prawdopodobnie z Odlewni Polskich, który tam nie wiem, dwie czy ileś godzin w nocy jest 
dosyć intensywny, że też, no dużej części mieszkańców dokucza i czy w tym kierunku coś 
podjęłaby gmina, jakieś działania?” 

 
Pani E. Kwaśniak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Cyt. „Więc tak, jeżeli chodzi o badanie wody. Jak ja pracuję 17 lat to 2 razy była tylko 

woda w zbiorniku „Lubianka” nie spełniała wymogów jeżeli chodzi o wodę do kąpania, więc 
to było zawsze w takich jak ostatni 2006 rok, kiedy były bardzo wysokie temperatury i bardzo 
długo nie było deszczu, bo jeżeli chodzi o lata poprzednie i pozostałe badania to te zbiorniki 
spełniają wymogi dla wody do kąpania. Sprawa rzeki Kamiennej, to jest dwa punkty 
kontrolno-pomiarowe i my sprawdzamy to, co się dzieje w Wąchocku i to, co się dzieje                
w Michałowie przy dopływie i to „miano coli” już jest przekroczone właśnie w Wąchocku 
tak, że tutaj no nasze miasto na pewno ma wpływ na jakość wody. Ale jeżeli chodzi o to, co 
już do nas dopływa to już nie jest takie, i to jest sprawa cały czas budowy kanalizacji. Bo to 
najważniejsze to, jest to, żeby ścieki wszystkie były tak oczyszczone, do takiego stopnia, żeby 
mogły być odprowadzone, bo po prostu na zasadach biologicznego oczyszczania rzeka sama 
sobie nie poradzi. 

A jeżeli chodzi o wiadukt i o hałas, ja po prostu pierwszy raz słyszę ta informację, że 
chodzi o hutę. To sprawa tego hałasu była zgłaszana już na hucie i tam jest Pani, która się 
zajmuje ochroną środowiska. Ja jestem z nią w kontakcie i cały czas staramy się ustalić co 
powoduje ten hałas.” 

 
Ad. 10 
Interpelacje na piśmie złożyli: 
 
Pani J. Główka 
Pan K. Różycki 
Pan M. Adamus 
Pan T. Walendziak 
 
Interpelację ustną złożył: 
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Pan K. Różycki 
Cyt. „Przy ulicy, przy Rondzie „Solidarności” jak widzieliśmy, kto tamtędy 

przechodzi, są nasadzone na klombie tulipany, ale wokół tego paliki, słupki metalowe                    
z łańcuchami, od strony szczególnie SP Nr 12 są w nienajlepszym stanie technicznym, a już 
będąc przy SP Nr 12 od strony, przy ogrodzeniu od strony ul. Armii Krajowej w stronę 
Słonecznej jak się jedzie przy bloku 24, no jest naprawdę bardzo zaniedbany teren, jest 
brudno i dziwię się, że dyrekcja szkoły nie wykorzysta nawet może młodzież, żeby tam 
uporządkować ten teren.” 

 
Ad. 11.1 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na            

2007 rok. 
Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 

stałych RM i uzyskał akceptację. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/1/07 w załączeniu. 
           
Ad. 11.2 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2007 

rok. 
Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 

stałych RM i uzyskał akceptację. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/2/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.3 
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Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2007 

rok. 
Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 

stałych RM i uzyskał akceptację. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/3/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.4 
Pani E. Łaganowska – Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki                      

i Ochrony Środowiska 
Przedstawiła projekt uchwały korygującej w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, Wrzosowej, zachodniej 
granicy miasta, ulic: Południowej, Podlesie, Smugowej, Moniuszki – na obszarze miasta 
Starachowice, zwanego umownie jednostką E8 – PODLESIE . 

Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
stałych RM i uzyskał akceptację. 

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

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  20 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/4/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.5 
Pani E. Łaganowska – Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i 

Ochrony Środowiska 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na 
obszarze miasta Starachowice .  

Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
stałych RM i uzyskał akceptację. 
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Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 
go pod głosowanie. 

 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr VI/5/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.6 
Pani J. Adamus – p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego 
punktu dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Finansowo – Księgowej                       
w Starachowicach.  

Dodała, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
stałych RM i uzyskał akceptację. 

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

go pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie: 
  20 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr VI/6/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.7 
Pan W. Piekarz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

  Przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania w formie aportu do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach własności 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Iglastej, oznaczonej 
numerem działki 18/4.  

Dodał, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
stałych RM i uzyskał akceptację. 

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

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
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Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 
„za” 

Uchwała Nr VI/7/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.8 
Pan W. Jedynak – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie realizacji w latach 2007 – 2011 projektu pn. 
„Przeciwdziałanie statycznemu trybowi życia młodzieży Starachowickiej poprzez działania 
kształtujące zdrowy styl życia”.  

Dodał, że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji 
stałych RM i uzyskał akceptację. 

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

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/8/07 w załączeniu. 
 
 
Ad. 11.9 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie :  zmiany uchwały Nr XI/7/06 Rady  
Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2006  r. w sprawie: ustalenia składu 
osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Dodała, że w/w projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniach wszystkich 
Komisji stałych RM i uzyskał akceptację. 

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

go pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie: 
  19 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr VI/9/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.10 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miejskiej do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie o ujawnieniu 
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informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści 
tych dokumentów. 

Dodała, że w/w projekt uchwały był prezentowany na posiedzeniach wszystkich 
Komisji stałych RM i uzyskał akceptację. 

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

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
  0 głosów „przeciw” 
  0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/10/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.11 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały                   
Nr VII/3/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie: powołania 
Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Papieża Jana Pawła II. 
  
 Pani L. Dziura 
 Cyt. „Ja chciałabym powiedzieć, że jak tutaj czytam w uzasadnieniu jest to Komitet 
Uczczenia Pamięci Papieża Jana Pawła II i mnie tutaj wyraźnie brakuje przedstawicieli 
młodzieży, tym bardziej, że mamy Młodzieżową Radę Miasta. Wydaje mi się, że jeśli dorośli 
oferują młodzieży chociażby udział w obchodach rocznicowych to młodzież do tego 
podchodzi z rezerwą, natomiast jeśli angażuje się młodzież i sama się czuje jakby 
współorganizatorem wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Tak, że to jest taka moja uwaga. 
Dziękuję.” 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Cyt. „Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest cenna uwaga. Myślę, że w przyszłości może 
być ten Komitet poszerzony o przedstawicieli młodzieży, jak najbardziej.” 

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

poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/11/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.12 
 

 24



Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2007 

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

go pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/12/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.13 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Starachowice na 

2007 rok. 
 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag Przewodniczący RM poddał 

go pod głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w uchwała została podjęta wszystkimi głosami 

„za”. 
Uchwała Nr VI/13/07 w załączeniu. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Ogłosił 20 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Ad. 12 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Poinformował, iż odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnej. 
 
Ad. 13 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja znowu w sprawie oczyszczania 

miasta.  Szanowni Państwo, sami wiecie jak wygląda sytuacja, zalegający piach. Tak, że ja 
będę się nadal upierał o to, aby to miasto nasze zostało posprzątane. Ja cieszę się bardzo, że 
120 tys. z „Akcji zima” będzie przeznaczone na zatrudnienie nowych osób do pracy 
interwencyjnej, ale póki co jeszcze to nie funkcjonuje. Tak, że prosiłbym o intensyfikację 
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tych wszystkich prac porządkowych. To jest jedno. Drugie to jest moja prośba o to, aby 
posprzątać park miejski. Szanowni Państwo – brud, zalegające liście one cały czas gniją          
i śmierdzą. Tak, że bardzo bym prosił o posprzątanie parku miejskiego, zalegających liści, 
butelek oraz toreb foliowych. Następna sprawa – wspólnoty mieszkaniowe przy                    
ul. Żeromskiego 6 i 4 proszą o podcięcie lip, które wychodzą na ulicę. Z tego co wiem 
stosowne pisma zostały skierowane do wydziału lokalowego i wydział lokalowy 
prawdopodobnie przekazał to Panu Piekarzowi. Tak, że bardzo bym prosił o zajęcie się tą 
sprawą. Następna sprawa to jest taka, w lokalnej prasie i mediach w tym tygodniu wyszły 
artykuły o tym, iż no stało się nieszczęście. Jedna z rodzin w Starachowicach została 
doszczętnie spalona, tzn. jej majątek, jej mieszkanie. Chodzi tutaj, nie wiem czy mogę 
powiedzieć personalnie, nie będę tego mówił wszyscy wiemy – miało to miejsce przy           
ul. Harcerskiej. Ja tu kieruję swoje zapytanie, czy my ze strony miasta, Pan Prezydent 
jesteśmy w stanie pomóc tej rodzinie.” 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Poinformował, iż gmina już pomogła tej rodzinie. 
 
Pan K. Różycki 
Poinformował, iż w naszym mieście nagminne stało się przyklejanie ogłoszeń na 

słupach, pniach drzew, elewacjach budynków, na drzwiach wejściowych do klatek 
schodowych. Według niego jest to bardzo nieprzyjemny zwyczaj, ponieważ nieestetycznie to 
wygląda. Dlatego prosi, aby odpowiednie służby zainteresowały się tą sprawą. 

Następnie zwrócił uwagę na stan techniczny przystanków autobusowych MZK. 
Szczególnie przy ul. M. Piłsudskiego przed pawilonem „Media Markt” te przystanki są         
w opłakanym stanie, uszkodzone są ławki. Dodał, iż zdaje sobie sprawę z tego, że dewastacje 
są niesamowicie duże, ale prosi, aby Dyrektor MZK zajął się tym. 

 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. nN niestety, mimo Wielkiego 

Tygodnia, myślałem, że dzisiejsza sesja przebiegnie spokojnie jak wszystko na to 
wskazywało. Jednak Pani Radna Główka Przewodnicząca Klubu PiS jak zwykle nie 
wytrzymała i jej osobista wycieczka pod moim adresem, rozdawanie jakiś anonimów. No 
Pani Radna, myślę, że ten czas Świąt Wielkanocnych powinien dla Pani być inspiracją, żeby 
Pani wstrzymała się przed takimi wycieczkami osobistymi. Po pierwsze jakim prawem Pani 
rozdaje anonimy. Ja rozumiem, że jest pismo, które powinno być przez kogoś podpisane, 
niech się Pani nie wstydzi jak Pani ma takie zdanie, takie pismo otrzymałem.” 

 
Pani J. Główka 
Cyt. „Lista osób jest u Pana Prezydenta i to szeroka.” 
 
Pan S. Kwiecień 

  Cyt. „No to w takim razie, bardzo bym prosił, żeby to uzupełnić, bo część materiałów 
jakie mamy otrzymać to jest chyba nie dobry zwyczaj. Skoro przekazujemy już 
korespondencję skierowaną do Radnych Rady Miejskiej. I tak na marginesie 
proponowałbym spojrzeć na formę w zapisie do wiadomości, na przyszłość. Trochę 
jednak zasada inna obowiązuje przy tego typu pisowni. Tak, że chciałbym Panią poprosić, 
żeby Pani jako osoba publiczna, dziś Radna Rady Miejskiej nie powtarzała pewnych 
plotek dotyczących, bo proszę udowodnić, że ja nie dbałem o zdrowie mieszkańców. 
Więc to jest przez Panią powtarzane, coś obraźliwego pod moim adresem, ja zastanawiam 
się czy z tego nie zrobię jakiegokolwiek jeszcze użytku. Bo, żeby mówić publicznie trzeba 
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mieć po prostu na to dowody. Druga sprawa, postawiła Pani również zarzut dlaczego nie 
była robiona żadna konsultacja przez 6 lat, to było w Pani wystąpieniu wcześniejszy. Też 
proszę zorientować się kto jest inwestorem w tym akurat przedsięwzięciu i kto do takich 
typów działań jest z mocy prawa zobowiązany. Na pewno nie jest to samorząd miasta 
Starachowice. I trzecia sprawa, proszę spojrzeć na studium uwarunkowań, które dzisiaj 
mieliśmy zmieniać. Spojrzeć na datę, kiedy zostało to uchwalone i proszę zauważyć jak 
tam jest sytuowana droga. To jest kolejna informacja. I kolejna jeszcze sprawa to proszę 
spojrzeć w którym roku samorządy przy trasie drogi 42 podjęły wspólną inicjatywę, aby 
taką drogę budować. Na pewno nie był to czas w którym ja byłem Prezydentem miasta 
Starachowice. Tak, że myślę, że ta wiedza pozwoli Pani w przyszłości w sposób właściwy 
kierować przekazem publicznym i nie stawiać obraźliwych zarzutów pod niczyim 
adresem”. 
 
 Pani J. Główka 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ani jednego słowa, które tu jest 
kierowane, to nie było pismo pisane przeze mnie, to było pismo pisane przez 
mieszkańców a, że mieszkańcy mówili na ten temat to mogą powiedzieć to media, mogą 
to powiedzieć ludzie, było ich około 200 albo 300 osób w Gimnazjum Nr 1. Mieli 
pretensje, szkoda, że Pana nie było, bo również mieli się do Pana zwrócić. Nie są to 
pomówienia, jeszcze raz powtarzam nie są to pomówienia. Lista osób, nie wiedziałam, że 
Pan będzie sobie życzył, więc lista tych osób zostanie skserowana i przekazana. Tam jest 
około 150 podpisów. I podpisy są dalej prowadzone. Ludzie przychodzili do mnie jako do 
Radnej, to nie jest mój wymysł, ale ludzie przychodzili do mnie jako do Radnej z prośbą, 
żebym przekazała to na sesji. Dziwię się, że nie ma dlatego, że zobligowali mnie, że jeśli 
tego nie powiem to będą mieć do mnie pretensje. Stwierdzili, że niestety przez 6 lat nie 
było ani jednej konsultacji społecznej i to powtarzam raz jeszcze. To nie ja mówiłam, to 
mówili do mnie ludzie a tych osób jest około 300 albo więcej. Tak, że żadnym pomówień, 
ani żadnych pod Pana adresem podtekstów proszę mi uwierzyć, to nie ja wystąpiłam            
z interpelacją to wystąpili mieszkańcy, a listę Panu skseruję i pokażę nazwiska ok. 150 
osób. Zresztą obecny Pan, który znajduje się na tej sali również był na spotkaniu                        
w Gimnazjum Nr 1 i szkoda, że nie było tam radnych, szkoda że nie było Pana, szkoda, że 
wspólnie nie mogliśmy tych zarzutów oddalić. A tak to wszystko skupiło się na mnie,                 
w gazetach i w mediach. Dziękuję. To nie jest pod Pana adresem, po prostu brak 
konsultacji o to jest problem.” 
 
 Pan A. Krukowicz 
 Poinformował, iż w ubiegłym roku był wniosek dotyczący wycięcia dwóch drzew na 
ul. 9-go Maja, które rosną między pięknymi iglakami. Poprosił o zajęcie się tym tematem. 
 
 Pan T. Walendziak 
 Podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, a w szczególności Pani Prezydent za 
pomoc okazaną w realizacji projektu „Okno życia”, którego zadaniem będzie pomoc                 
w ratowaniu nowonarodzonych niechcianych dzieci. Poinformował, że w dniu jutrzejszym 
w budynku szpitala nastąpi odsłonięcie tego wspólnego projektu. Dodał, iż Patronką 
Starachowickiego Okna Życia będzie Św. Zofia, która jak głosi legenda była wdową 
samotnie wychowująca trzy córki i której te trzy córki zostały zabrane na zawsze za to, że 
nie chciały zrzec się swojej religii i swoich poglądów. 
 
 Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
 Zapytał, o której godzinie zostanie otwarte to „Okno życia”. 
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 Pan T. Walendziak 
 Poinformował, iż otwarcie „Okna życia” nastąpi o godz. 10.00. Następnie zaprosił 
wszystkich Radnych. 
 
 Pan J. Perchel 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja tu z dbałości o finanse 
gminy chciałbym zwrócić uwagę na dwa fakty. Pierwszy to jest taki, że „Rzeczpospolita” 
opublikowała artykuł, że w tym roku spora część materiałów budowlanych drożeje nawet 
o 100% i chodzi mi o jak najwcześniejsze zlecenia przetargów, żeby jak najszybciej zlecić 
to wykonawstwo bo im później tym będzie drożej. I załóżmy zlecenie na 10 mln za               
3 miesiące później już będzie kosztować 12 albo więcej. Tak, że za te pieniądze 
budżetowe możemy zrobić sporo mniej jeżeli będziemy się ociągać. I druga uwaga, to 
raczej może do wodociągów, bo doszły mnie słuchy od mieszkańców Działki, 
Radoszewskiego, że dopiero ta kanalizacja w ich rejonie będzie jakby za 2 lata. No byłem 
zdziwiony i okazuje się, że dokumentacja techniczna podobno straciła ważność                        
w pozwoleniu. Myślę, że i do tej pory nie został ogłoszony przetarg na jej aktualizację. 
Trzeba by chyba szybciutko postarać się nadrobić, być może skorzystać z takiego 
pomysłu jak STBS, żeby, bo wiadomo jest to zadanie duże, że będą startować duże firmy 
do tego przetargu. Może zrobić tak, że od razu, żeby aktualizacja dokumentacji była                 
i wykonawstwo. Tak jak ten blok przy Radoszewskiego, że firma wygrała i robi projekt               
i od razu wykonawstwo, żeby po prostu no te pieniądze, za jak najmniejsze pieniądze 
wykonać to zadanie po prostu.” 
 
 Pan A. Krupa 
 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem tutaj skorzystać i taki wniosek 
do Pana Komendanta Straży Miejskiej zgłosić. Jak wiemy zaczęła się już wiosna, 
wychodzą smakosze, są takie stałe miejsca gdzie przebywają. Ja tylko podam dwa takie 
punkty – pierwszy Giermek na Żeromskiego, nie ten na Majówce, tylko na Żeromskiego 
na ławkach i przy ul. Kościelnej, taka komórka stoi naprzeciwko akurat placu zabaw 
dzieci, między blokami. I tam dość często i gęsto się przelewa „oranżada”. I bym prosił, 
żeby tam przy okazji Straż Miejska zajechała i jakąś interwencję podjęła.” 
 
 Pan Z. Rafalski 
 Cyt. „Mam pewną wątpliwość prawną. Otóż proszę Państwa zgodnie z ustawą 
lustracyjną wezwanie do złożenia oświadczeń składa kierownik jednostki. W związku            
z powyższym, że tu nam składa wojewoda, no to moja wątpliwość, kierownikiem 
jednostki zgodnie z ustawą, jeśli ja tu dobrze czytam, jest Pan Przewodniczący, ale to 
proszę o wyjaśnienie. To jeszcze może dokończę. Czyli rozumiem, że wojewoda będzie 
zbierał od wszystkich samorządów, tak? I osobiście, w ustawie jest osobiście za 
potwierdzeniem i to jest w dokumentach. Jeszcze mam jedną rzecz, nie wiem czy, otóż           
w dokumentach jest art. 3a w internecie go nie ma, to jest w tym oświadczeniu. Może Pan 
Przewodniczący lub Pani Sekretarz wiedzą co to znaczy?” 
 
 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Cyt. „Jeśli chodzi o powiadomienia o składaniu oświadczeń lustracyjnych, to ustawa 
ta, która tutaj taka, tak zwana lustracyjna, określa art. 4, określa szereg osób, które są 
zobowiązane do złożenia tych oświadczeń lustracyjnych. Jeżeli chodzi o radnych, to radni 
są zobowiązani do złożenia oświadczeń lustracyjnych wojewodzie i odbywa się to tylko  
w tej chwili, bo przy następnych wyborach samorządowych kandydat będzie musiał 
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złożyć takie oświadczenia lustracyjne do Komisji Wyborczej. Tak, że jeżeli te osoby, 
które zostały wybrane na radnych przed 14 marca 2007 roku składają do wojewody takie 
oświadczenia lustracyjne. I oświadczenia te są składane na podstawie powiadomień. 
Organ, który jest zobowiązany do przyjęcia tego oświadczenia lustracyjnego wysyła do 
osoby zobowiązanej powiadomienie i osoba, która otrzyma takie powiadomienie ma 
miesiąc czasu na złożenie organowi, który go powiadomił, złożenia takiego oświadczenia 
lustracyjnego. Tak, że do Państwa takie powiadomienie przysyła wojewoda i zostało to 
tutaj przekazane za naszym pośrednictwem, ponieważ Urząd Wojewódzki nie dysponował 
Państwa adresami. Takie powiadomienia odebraliśmy z Urzędu Wojewódzkiego i za 
naszym pośrednictwem wojewoda je Państwu przekazuje. I to już od Państwa będzie 
zależało, tam są podpięte koperty do tych oświadczeń i jeżeli Państwo uznacie że chcecie 
wysłać osobiście wówczas na tej podstawie możecie wysłać to, a jeżeli nie to proszę 
składać w Biurze Rady Miejskiej i my już komplet dokumentów wyślemy. Z tym, że 
proszę pamiętać, że macie miesiąc czasu do wysłania do wojewody. I gdybyście chcieli to 
wysłać za pośrednictwem Biura Rady to znacznie wcześniej trzeba te dokumenty do nas 
przynieść. Jeżeli chodzi o oświadczenie, o które Pan pyta, druk oświadczenia, zostało ono 
spisane z Gazety Prawnej i na tej podstawie te oświadczenia lustracyjne zostały dla 
Państwa przygotowane tak, że przyznam, że nie konfrontowałam tego wprost z ustawą.” 
 
  

Pan Z. Rafalski 
 Cyt. „Dobrze by było, abyśmy mieli jasność. Otóż przy naszych przepięknych 
doświadczeniach w tej Radzie. W ustawie pisze wprost, że składa się na ręce, czyli na 
ręce wojewody, czyli  Biura Rady niekoniecznie, bo jest pośrednie. Czyli trzeba wyraźnie 
powiedzieć, w Biurze nie składamy, tylko wysyłamy, rozumiem poleconym lub osobiście 
wojewodzie, tak Pani Sekretarz? No bo jest informacja, że można, w ustawie tego nie 
powiedziano, no po prostu chcę wyjaśnić, żebyśmy wiedzieli.” 
 
 Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
 Cyt. „Możecie Państwo złożyć do Biura Rady, my oczywiście za odpowiednim 
poświadczeniem przekażemy te dokumenty do wojewody w określonym terminie tak, 
żeby przed tym upływem miesiąca czasu wszystkie dokumenty do wojewody dotarły. Tak 
samo jak wojewoda za naszym pośrednictwem. My oczywiście odbierając te dokumenty, 
powiadomienie dla Państwa z Urzędu Wojewódzkiego też dokonaliśmy wojewodzie 
stosownego poświadczenia, że w tej chwili to my ponosimy odpowiedzialność za 
powiadomienie Państwa o złożeniu tych zaświadczeń lustracyjnych.” 
 
 Pan Z. Rafalski 

Cyt. „Czyli rozumiem, że jest porozumienie z wojewodą mówiące o tym, że nasze 
Biuro Rady przekaże oświadczenie złożone w Radzie, tak?”  

 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
Cyt. „Tak, złożone w Radzie tylko tak, jak mówię, że musicie Państwo stosunkowo 

wcześniej te oświadczenia do Biura Rady złożyć tak, żebyśmy się przed tym miesiącem 
czasu zmieścili.” 

 
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Czyli rozumiem, mamy jasność, możemy skorzystać. Natomiast sądzę, że Pan 

Przewodniczący no czytał ustawę i ten 3a mnie tak interesuje, czemu go nie ma                       
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w internecie. No bo, no jutro, bo jutro będę wypełniał i nie ma. Czy może ma Pan 
ustawę?” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „No nie czytałem tej informacji w internecie. Internet jest bardzo taką szeroką 

dziedziną, więc tam są, jest wiele różnych informacji i no można także, no trudno żeby 
każdy znał to co jest zapisane w internecie, bo to jest niemożliwe.” 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja w sumie miałem trzy sprawy, ale                  

z jedną mnie ubiegł Pan Radny Walendziak. Też chciałem Państwa zaprosić jutro na to 
otwarcie „Okna życia”,  ale to już Państwo wiecie. Kolejna sprawa to jest taka, że 
chciałem podziękować serdecznie wszystkim, którzy brali udział we wspólnym złożeniu 
kwiatów przy tablicy Ojca Świętego. A kolejna już rzecz to taka, że w związku                       
z nadchodzącymi świętami pragnę Państwu wszystkim i Państwa rodzinom też 
szczególnie złożyć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych 
świąt, odpoczynku też przede wszystkim, regeneracji sił. Jeszcze raz wszystkiego 
najlepszego.” 

 
 
 
Ad. 14 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Ja tutaj przyłączam się do informacji Pani Sekretarz Miasta o złożeniu 

stosownych oświadczeń w terminie 30 dni od dnia dzisiejszego. Przypominam również            
o złożeniu oświadczeń majątkowych. Informuję również, że kolejna sesja Rady Miejskiej 
w Starachowicach na 23 kwietnia tj. poniedziałek na godzinę 1100. Tematy sesji:  
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, 
- sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2006 rok, 
- udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2006 

rok, 
- strategia rozwoju kultury w Starachowicach.”  

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o podanie terminów posiedzeń. 
 
 
 
Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Poinformował, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 10.04.2007 r.                    

o godzinie 1300. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał, czy jest już gotowy raport w sprawie ALMAX-u? 
 
Pan A. Sałata 
Poinformował, iż raport ten jest gotowy. Cyt. „Ale Pan nie ujął tego w programie. 

Dzisiejszy dzień uważam, że chcielibyśmy wszyscy. Jeżeli jest taka potrzeba bardzo 
proszę w którymś punkcie ująć, będziemy to referowali.” 

 
Pani L. Dziura – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu 
Poinformowała, iż posiedzenie Komisji odbędzie się 12.04.2007 r. o godzinie 1530. 
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Pan J. Nowak – Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
Poinformował, iż o terminie posiedzenia Komisji radni zostaną powiadomieni przez 

Biuro Obsługi Rady Miejskiej. 
 
Pan P. Rdzanek – Przewodniczący komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Poinformował, iż o terminie posiedzenia Komisji radni zostaną powiadomieni przez 

Biuro Obsługi Rady Miejskiej. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął 

obrady. 
 
Sesja RM trwała od godziny 1200  do godziny 1535. 
 
 
Protokolanci:                          Sekretarz sesji:                       Przewodniczący RM: 
A. Grudniewska                    P. Nowaczek                          D. Nowak 
K. Margas 
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