
PROTOKÓŁ Nr VII/07 
z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia 2007 roku, godz. 11.00, 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. 

Cyt. „Wysoka Rado tak się dzisiaj składa, że w naszym gronie mamy dwóch 
solenizantów z Panem Prezydentem Wojciechem Bernatowiczem na czele. W związku z tym 
chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów osobistych, zawodowych,              
wielu sukcesów dla miasta, bo to jest najważniejsze i myślę, że wszelkiej, wszelkiej 
pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Również składam życzenia Panu Radnemu 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Jerzemu Perchelowi, który również dziś 
obchodzi imieniny. Wielu sukcesów tutaj na niwie samorządowej, na niwie działalności 
gospodarczej, wszystkiego, wszystkiego najlepszego.” 

 
Ad.2. 
Na sekretarza sesji Przewodniczący RM powołał Panią Radną D. Nowakowską - 

Boską. 
 
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 11.4 tj. projekt uchwały w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Starachowicach.” 
Dodała, iż na posiedzeniach Komisji został on negatywnie zaopiniowany. 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał tj.: 
- wniosek nr 1: w pkt 11.4 – projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta Starachowice na 2007 rok, 
- wniosek nr 2: w pkt 11.5 – projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia                 

w formie „weksla in blanco” ewentualnych roszczeń dotyczących środków                   
z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na „Przebudowę boiska sportowego 
dla Gimnazjum Nr 2”, 

- wniosek nr 3: w pkt 11.6 – projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
Konsorcjum w ramach projektu Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji                    
i Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, 

- wniosek nr 4: w pkt 11.7 – projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Statutowej Rady Miejskiej. 

 



Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Pani J. Główki o zdjęcie                 
z porządku obrad projektu uchwały zapisanego w pkt 11.4. 

 
Głosowanie: 
  18 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    3 głosy „wstrzymujące” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek nr 1 zgłoszony przez Prezydenta Miasta.    
  
Głosowanie: 
  21 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek nr 2 zgłoszony przez Prezydenta Miasta. 
 
Głosowanie: 
  22 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.. 
Następnie poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie kolejnego wniosku. 
 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Konsorcjum w ramach projektu 

Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Rozwój 
Polski Wschodniej. Ja tylko tutaj dodam, od razu sobie pozwolę przeczytać część 
uzasadnienia, że uchwała ma charakter intencyjny i pozwala na ewentualne uczestnictwo 
gminy Starachowice w w/w projekcie.”  

 
Pani L. Dziura 
Cyt. „Ponieważ ten projekt, projekt uchwały dostaliśmy dzisiaj w ostatniej chwili, 

nawet Komisja Finansów i Budżetu miała swoje posiedzenie w piątek i też nie było tego 
projektu tak, że po prostu zostaliśmy jak gdyby zaskoczeni i byśmy poprosili o takie bardziej 
szczegółowe wyjaśnienie i ewentualnie jak to się ma do tego, naszej zmiany w projekcie 
budżetu. Raczej już w budżecie, jeśli chodzi o ten fundusz miliona złotych przyznany właśnie 
na wspieranie drobnej przedsiębiorczości jako nowej spółki gminy. Czy to ma jakiś związek          
i w ogóle może bliżej byśmy poprosili o wyjaśnienie właśnie bardziej takie jak gdyby 
rzeczowe i wyczerpujące uzasadnienie tego projektu uchwały.” 

 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 

 Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Problem jest prosty a równocześnie 
skomplikowany, a mianowicie. W zeszłym tygodniu w czwartek dowiedzieliśmy się,                     
że Starachowice mogą aplikować do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej                 
o środki na Inkubator Technologiczny. Sytuacja w województwie jest taka, że Inkubatory 
Przedsiębiorczości do dzisiaj działają w województwie tylko w Starachowicach i quasi 
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Inkubator, który został utworzony z Programu PHARE w Ostrowcu, ale działa to raczej jako 
centrum biznesu niż Inkubator Przedsiębiorczości. Wykluczaliśmy siebie jakby apriorycznie             
z ewentualnej budowy inkubatora przedsiębiorczości przede wszystkim z tego powodu, że on 
już istnieje i działa. Jak Państwo wiecie Inkubator w Starachowicach działa od 96 roku, 
zmieniał formę prawną, kiedyś był wydziałem w urzędzie, szef Inkubatora był kierownikiem 
wydziału później to była spółka z o.o. ze względu na donatora środków, który żądał ażeby 
przekazać środki na spółkę prawa handlowego. Tak to jest do dzisiaj. Natomiast pojawił się 
nowy pomysł, aby w grupie kilku gmin, w tym przypadku w ośmiu i kilku organizacji 
pozarządowych wystąpić wspólnie z aplikacją do Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. Może kilka słów o tym Programie. Otóż po przystąpieniu Polski do Unii, kilka 
województw, chodzi głównie o województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie. W przypadku województwa świętokrzyskiego kwota, którą 
możemy zaabsorbować dla województwa to jest 367 mln euro. Sam projekt operacyjny 
Rozwój Polski Wschodniej wpisuje się w Program Rządowy pn. Solidarne Państwo i Rozwój 
Państwa na lata 2007 – 2015. a więc istota tego Programu jest tożsama z interesem państwa,   
z interesem szeroko pojmowanym interesem rządu i naszego kraju. Ponieważ nie możemy 
utworzyć Inkubatora Przedsiębiorczości, więc pomyśleliśmy, że na kanwie naszych rozmów, 
również w kwestii platformy cyfrowej, którą będziemy organizować w Starachowicach we 
współpracy z Politechniką Warszawską myśleliśmy o Inkubatorze Technologicznym,                  
ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań teleinformatycznych. Wydaje się to najprostsze, 
gdyż ten kontakt z Panem Prezydentem już nawiązaliśmy na Politechnice Warszawskiej                 
i moglibyśmy z niego próbować korzystać. Na Inkubatory Przedsiębiorczości, Inkubatory 
Technologiczne przeznaczono w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej ok. 100 
mln zł. A więc pewna część tych środków mogłaby zostać przyjęta w województwie 
świętokrzyskim. Tym nie mniej trudno aplikować do tak dużego programu jako pojedyncza 
gmina, jako pojedyncza instytucja. Jak wiadomo w Unii zwłaszcza w tym programie jest       
w bardzo wysokiej cenie i w kwestii samej oceny wniosku jest partnerstwo. Nawiązaliśmy 
kontakt z kilkoma gminami województwa świętokrzyskiego, które mają podobny pomysł              
z tym, że oni chcą utworzyć Inkubatory Przedsiębiorczości. Wspólne przedsięwzięcie tak jak 
tutaj napisano nazywałyby się Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji Przedsiębiorczości                 
i tylko w takiej formie można by utworzyć sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości                        
i Inkubatorów Technologicznych na terenie województwa świętokrzyskiego. Uważamy,                   
że nie sposób zrezygnować z takiej możliwości pozyskania środków do naszego miasta 
zwłaszcza jeśli te środki mają być kolejnym instrumentem wspierania mikro, małych                       
i średnich przedsiębiorców, którzy w Starachowicach korzystają już z kilku instrumentów 
charakterystycznych dla wspierania tej grupy zawodowej, czy tych grup zawodowych, tych 
przedsiębiorców. Natomiast Inkubator Technologiczny byłby czymś nowym, czymś co 
ożywiłoby naszą przedsiębiorczość w mieście w kierunku innowacji, informatyzacji, 
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych czy dalszego rozwoju przedsiębiorczości                 
w tym kierunku. Chodzi o udział w działalności gospodarczej wysokich technologii, które 
jedynie w ten sposób możemy tutaj absorbować. Żadnego przedsiębiorcę indywidualnie 
zwłaszcza z tych mikro i małych nie stać na to, aby próbować wdrożyć poważne programy 
zmieniające technologie produkcji, czy spojrzenia na rozwiązania technologiczne.                       
To z wyższej półki, z górnej półki europejskiej. Natomiast wszyscy w grupie tak gminy, jak                
i organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy moglibyśmy wspólnie taką aplikację wykonać i to 
wykonać skutecznie. Stąd pomysł, aby wystartować w tym programie wspólnie z tymi 
podmiotami, o których mówiłem wcześniej. Wydaje się, że jest to pomysł dobry, dlatego sam 
go wspierałem i uważam, że szanse na powodzenia tej aplikacji są duże. Odpowiem tutaj Pani 
Radnej Dziurze, że na tym etapie uchwała ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia środków   
w budżecie, ponieważ ma charakter intencyjny. Jest to ten etap w którym partnerzy układają 
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się, czy wspólnie będą aplikować do tego projektu. A więc chodzi o ewentualną aplikację po 
ustaleniu zasad, po ustaleniu regulaminów, po ustaleniu w umowie tego na czym zasadza się 
program o którym mówimy. A więc o środkach jeszcze nie mówimy, to jest rzecz dużo 
późniejsza, program jako taki będzie startował na przełomie roku. Natomiast jeśli chcemy 
serio aplikować i ubiegać się skutecznie no musimy już dziś myśleć, ponieważ ta uchwała 
intencyjna jest jakby warunkiem przystąpienia do tegoż programu. Bez tej uchwały nie 
jesteśmy w Konsorcjum, nie uczestniczymy, Prezydent nie może nas reprezentować w tym 
Konsorcjum, nie będzie mógł działać w ramach Konsorcjum, nie będzie mógł nic uzgadniać, 
nie będzie mógł rozmawiać z władzami województwa na ten temat itd. Tak, że chciałbym 
podkreślić, że jest to jedynie pewna intencja zdrowego działania na rzecz przedsiębiorczości 
w naszym mieście. Nie ma to związku z tym o czym Pani Radna Dziura mówiła, czyli z tym 
milionem złoty na fundusz pożyczkowy, to jest zupełnie inne przedsięwzięcie, również dla 
mikro i małych przedsiębiorców, ale mających charakter takowy, że chodzi o zewnętrzne 
finansowanie działalności gospodarczej, a więc tam oczywiście w działania na społeczeństwo 
przepraszam, na dotacje, na fundusze gwarancyjne, pożyczkowe chcielibyśmy aplikować ale 
ta fiszka gdzieś około sierpnia, września a sam wniosek jesienią tego roku. Jedno z drugim ma 
tylko tyle wspólnego, że jeden i drugi instrument wspiera mikro i małych przedsiębiorców, 
których jak podkreślę w Starachowicach jest ponad 4 tysiące. To jest cenne, że powstaje 
kolejny instrument. Natomiast bezpośrednio związku finansowego, związku budżetowego 
między oboma przedsiębiorcami nie ma.”  
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „A proszę mi powiedzieć, czy są jakieś tutaj ramy czasowe w których powinniśmy 

się jako miasto zmieścić, w tej inicjatywie?”  
 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Jeśli chodzi o ramy czasowe, no to jeśli o samą inicjatywę, no to ta intencja jest 

już niezbędna, ponieważ jak powiedziałem kilka gmin, które będą chciały otworzyć 
Inkubatory Przedsiębiorczości oni już są gotowi. My jesteśmy w sytuacji na swój sposób 
wyjątkowej, mianowicie mamy ten Inkubator, więc wspólnie aplikując bylibyśmy jedynym 
miastem, które aplikuje nie o Inkubator Przedsiębiorczości a o Inkubator Technologiczny.               
I tutaj ta możliwość wpisania się w to Konsorcjum, która się niedawno pojawiła, 
spowodowała, że no dzisiaj właśnie to staje a nie wcześniej, ponieważ mogliśmy to próbować 
dyskutować na Komisjach z tym, że właśnie tak z mojego punktu widzenia to nie wiem nad 
czym tu dyskutować. Mówimy ciągle o środkach unijnych, o pozyskiwaniu środków, pytamy 
się z jakich źródeł, no więc wskazujemy te źródła i staramy się skutecznie w tym kierunku 
działać. To jest jedna z możliwości przyciągnięcia tak środków jak i kapitału do Starachowic. 
Wiadomo co się z tym wiąże, że jeśli będzie mocny Inkubator Technologiczny powiązany              
z dużymi uczelniami, prężnymi uczelniami, osobami które są biegłe w tej tematyce otworzy 
to na pewno wiele nowych pól do działalności i wiele nowych ciekawych pomysłów dla 
przedsiębiorców z terenu naszego miasta. Oczywiście nastawiamy się głównie na mikro                 
i małych przedsiębiorców czyli na tych, którym jest de facto najtrudniej. Firmy średnie 
zwykle sobie już jakoś radzą. Natomiast, ale co do terminu Panie Przewodniczący, no jest to 
rzecz niecierpiąca zwłoki, po prostu.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. Niemniej jednak dobrym obyczajem jest to, żeby projekty 

uchwał spływały odpowiednio wcześniej, dla tutaj porządku pracy Rady Miejskiej dlatego, 
aby radni mogli naprawdę się zapoznać szczegółowo z projektami uchwał. Ja może sobie 
pozwolę zadać jeszcze jedno pytanie, ponieważ to nie było na Komisjach w związku z tym no 
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myślę, że możemy troszeczkę więcej na ten temat porozmawiać. Jeśli chodzi o Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, jest tu w uzasadnieniu wymieniona, jaka będzie 
rola Agencji Rozwoju Regionalnego w tym projekcie.” 

 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Agencja Rozwoju Regionalnego będzie w tym projekcie aplikować bez względu 

na to czy gmina Starachowice będzie w nim uczestniczyć czy nie. Agencja jako podmiot, jako 
organizacja pozarządowa, prawda posiada odrębne władze, zarząd który podjął decyzję,                 
że będzie w tym programie uczestniczył. Zasada w tym Konsorcjum jest taka, że jeśli istnieje 
jakaś prężna instytucja pozarządowa na terenie miasta, która aplikuje, aplikacja jest jakby 
podwójna. Mianowicie z jednej strony aplikuje gmina i reprezentowana jest przez Prezydenta 
Miasta, tak jest w przypadku Skarżyska, Pińczowa, Ożarowa, Bielin. Natomiast osobną 
ścieżką jest ten podmiot, który na tym terenie prowadzi działalność na rzecz mikro i małych 
przedsiębiorców. I tutaj jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Gmina Starachowice może nie 
aplikować do tego programu. Natomiast Agencja Rozwoju Regionalnego będzie aplikować 
niezależnie od tego. To są jakby dwie różne sprawy. Tym niemniej istnieje coś takiego jak 
partnerstwo polegające na tym, że partnerami są tak gminy jak i organizacje pozarządowe. 
Jest to bardzo dobrze widziane, jest to mile widziane w Unii Europejskiej, jest to standard 
pewien Unii Europejskiej, nie ma w tym nic dziwnego, ani nic wydumanego, wręcz 
odwrotnie dlatego tu nie ma między jedną sytuacją a drugą żadnego dysonansu. Tak jest        
w przypadku Końskich, gdzie Prezydent Końskich jest w tym Konsorcjum, ale jest też 
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jako najbardziej prężna organizacja 
na tym terenie prowadząca fundusz pożyczkowy.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Ja tak do końca nie czuje się, żebym był dobrze poinformowany i nie mam jakby 

jasności tej sprawy do końca z tego powodu, że no tutaj jest bardzo późno to przedstawione.” 
 
Pani L. Dziura 
Cyt. „Ja rozumiem, że to jest uchwała o charakterze intencyjnym, ale jeszcze bym 

poprosiła o wyjaśnienie czy Pan Prezydent orientuje się jaki byłby udział środków własnych. 
Czy na przykład ustalono procentowo, czy kwotowo udział środków własnych jeśli chodzi 
właśnie o to przedsięwzięcie?” 

 
 Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Tak orientuje się. Oczywiście gdyby udało nam się skutecznie zaaplikować, gdyby 

nasz wniosek został przyjęty, gdybyśmy wcześniej napisali dobrą fiszkę i ona byłaby wysoko 
rankingowana dotacja ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi 85% całości przedsięwzięcia. A więc gdybyśmy chcieli aplikować o 10, 
to znaczy inaczej powiedzmy. 10 mln zł składa się 1,5 mln środków własnych miasta              
i z 8,5 mln środków unijnych. Oczywiście w grę wchodzą zupełnie inne wartości.                        
Ja przykładowo daję, żeby to najlepiej pokazać, natomiast mogą to być w wielkości mniejsze, 
mogą być większe, ponieważ średnio na każdy podmiot wypada ok. 12 mln zł, a więc może 
się tak zdarzyć, że te miasta mniejsze będą aplikowały w mniejszym stopniu i o mniejsze 
wartości środków. Tym niemniej dyskusja nad tym to jest na przełom roku być może już 
nawet na kolejny budżet. W tym momencie to jest kwestia intencji Rady, czy chce pozyskać 
środki na Inkubator Technologiczny i upoważnia Prezydenta do działania w tym kierunku. 
Jeśli tak, proszę o głosowanie na „tak” jeśli nie, wiadomo.” 
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Pan J. Perchel 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja miałbym tutaj dwa pytania. 

Czy, bo generalnie jestem jakby za tym, że należy każdą możliwość wykorzystać, żeby te 
pieniądze dla miasta ściągnąć i przeznaczyć na właściwy cel. Uważam, że ten cel jest 
właściwy, natomiast mam pytanie, czy to może być tylko Inkubator Technologiczny czy nie 
można by częściowo jakby jeszcze rozbudować naszego Inkubatora, ten tam powiedzmy te 
drogi nawet jakoś poprawić, bo mamy dwie ładne hale, trochę się gryzie to, ponieważ wiem, 
że są już wszystkie miejsca wypełnione w naszym Inkubatorze i są dalsi chętni. Strefa 
Ekonomiczna też za bardzo terenów nie ma. Tutaj na posiedzeniach Komisji również 
szukamy na terenie miasta jakichś takich terenów dla właśnie małych przedsiębiorców, bo 
Strefa jest jakby dla większych, prawda. Natomiast dla takich mikro i właśnie, gdzie są takie 
technologie wykorzystane to przydałoby się takie właśnie niewielkie, może by się udało tam 
nie wiem dokupić w sąsiedztwie Inkubatora, tam jest obiekt, ogrodzony obiekt, który kiedyś 
był sprzedany. Nie ma tam żadnej działalności. Wiem, że Dyrektor Skóra takie zamierzenia 
miał po cichu we własnym zakresie, może nie wiem część z tych łąk jeszcze dokupić, żeby po 
prostu jeszcze stworzyć trochę miejsc pracy zwłaszcza, że to idzie w zgodzie z tym, że mamy 
pewne zobowiązania z tytułu Programu PHARE ileś miejsc pracy mamy stworzyć. Czyli to 
by było też i pomocne. Myślę, że to się razem zazębia.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja się trochę dziwię, że my tak 

długo dyskutujemy nad uchwałą, która jest oczywista. To jest uchwała intencyjna jeszcze 
przyjdzie czas na rozmowę o jakichś konkretnych, że tak powiem już rozwiązaniach czy 
będziemy zmieniać na przykład budżet miasta pod kątem udziału środków własnych w tym 
programie. I dziwi mnie taka dyskusja kiedy właściwie w większości wszyscy jesteśmy za 
tym, żeby jak najwięcej tych środków Unii Europejskiej wykorzystywać a dzisiaj nagle tak 
jakby zastanawiamy się, czy przypadkiem nie zrobić kroku w tył. Dziwi mnie bo dzisiaj 
mamy program sesji dosyć obszerny a rozmawiamy o sprawach oczywistych.” 

 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Jeśli mogę odpowiedzieć. Otóż zgadzam się z Panem Radnym Perchlem, że droga 

w Inkubatorze to rzecz niezbędna. Świetnie znam Inkubator i wiem czego tam przedsiębiorcy 
potrzebują. Rzeczywiście to jest, to co jest najbardziej potrzebne. Natomiast problem polega 
na tym, że jak sądzę tę drogę zrobimy, jestem przekonany. Tym niemniej w tym programie 
priorytetem jest nowoczesna gospodarka, a obszarem, który nas interesuje – innowacyjność. 
Więc tutaj w tym miejscu akurat możemy z tym mieć problem. Natomiast, mieści się w tym 
Inkubator Technologiczny, gdyby powstała możliwość, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie 
co Pan powiedział Panie Jurku w tej chwili, gdyby powstała możliwość uczestnictwa naszego 
w formie rozwoju, rozbudowy istniejącego Inkubatora w jakiejś części to byłoby bardzo 
dobry uważam pomysł. Natomiast na ten moment w rozważaniach między gminami, dyskusja 
polega na tym, że no oni mówią, że wy macie ten Inkubator już, przyjeżdżają tu, oglądają.                
To są dwie piękne hale w tej chwili, prawda. Na warunki województwa, rzecz na swój sposób 
wyjątkowa jednak, jeśli chodzi o Inkubatory to nie jest powszechne i inkubatory tak jak 
powiedziałem do niedawna był jeden w Starachowicach. I na czym polega w tej chwili rzecz. 
Być może z innych programów, być może przy innych możliwościach uda się wesprzeć tę 
drogę w Inkubatorze, bardzo bym też chciał. Znam tych przedsiębiorców, często z nimi 
rozmawiam i wiem, że taka potrzeba zwłaszcza teraz istnieje, ponieważ istnieje pewien 
dysonans między wyglądem samej infrastruktury budynków, prawda a tym co jest na dole.    
No niestety tak to w tej chwili wygląda. Tym niemniej Panie Radny nie z tego programu,               
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z tego moglibyśmy próbować być może i Inkubator Przedsiębiorczości i na pewno 
Technologiczny.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Jeszcze mam pytanie. Proszę wyjaśnić Radnym tutaj taką rzecz, otóż w projekcie 

uchwały nie wspomina się o Agencji rozwoju Regionalnego a w uzasadnieniu tak.                     
Czy jeszcze można dwa słowa w tej kwestii?” 

 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „No więc oczywiście nie wspomina się z tego prostego powodu, że uchwała jako 

taka dotyczy intencji gminy. Jeśli gmina będzie miała intencję uposażyć Prezydenta w te 
pełnomocnictwa, które są niezbędne do funkcjonowania w tym Konsorcjum, to upoważni. 
Natomiast w uzasadnieniu mowa jest o Fundacji z tego powodu, żeby z kolei Radni mieli 
jasność, że jest podmiot, który prowadzi rozmowy w powiązaniu z Prezydentem. Pan 
Prezydent jest członkiem Rady Fundacji tak, że nie jest osobą z zewnątrz. Zna działania 
Fundacji, uczestniczy w posiedzeniach i jest tylko taki zbieg okoliczności, że istnieje 
możliwość jakby wspólnej aplikacji, czyli aplikacji instytucji pozarządowej, organizacji 
pozarządowej z gminą. Tylko chciałem jeszcze raz podkreślić naprawdę nie jest to nic 
wyjątkowego a nawet powiedziałbym, że ma to pewien walor w warunkach Unii 
Europejskiej, partnerstwo jest podstawą działania w Unii. Bez partnerstwa często nie można 
aplikować, często nie można złożyć wniosku, nie można złożyć fiszki. Ten partner jest 
wymagany w tak dużym programie jak Rozwój Polski Wschodniej. Rzecz polega na tym, że 
interesuje donatora środków sieć a nie jeden Inkubator. Tak samo nie jeden Inkubator 
Technologiczny, jak nie jeden Inkubator Przedsiębiorczości. Interesuje go od razu 
zbudowanie sieci, w tym przypadku ośmiu czy dziesięciu Inkubatorów. To jest pomysł na 
województwo a nie jedynie na miasto. Natomiast nasza rola w tym przypadku Pana 
Prezydenta Bernatowicza w tym Konsorcjum byłaby na pewno duża. Jesteśmy w warunkach 
województwa świętokrzyskiego dużym, trzecim co do wielkości miastem i tutaj wymiar tego 
przedsięwzięcia byłby duży, byłby właściwy.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Czyli rozumiem, że ten zapis w uzasadnieniu o Agencji Rozwoju Regionalnego 

nie musi się znaleźć, nie ma takiej potrzeby, żeby tam wspominać o tej Agencji, prawda? 
Skoro to jest jakby autonomiczna decyzja.” 

 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Tak, tutaj decyzję podejmuje gmina, Radni gminy decydują.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Rozumiem, czyli ten zapis jest po prostu niepotrzebny o Agencji Rozwoju 

Regionalnego bo może być inna instytucja pozarządowa.” 
 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Gdyby go nie było, nic by się nie działo.” 
 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Szanowni Państwo. Ja proponuję zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. Czy 

w takiej czy w innej formie uważam, że środki unijne są bardzo potrzebne naszemu miastu. 
Tak, że uważam, że zamknijmy tę dyskusję i głosujmy.” 
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Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM zamknął dyskusję o poddał 
pod głosowanie wniosek nr 3 zgłoszony przez Prezydenta Miasta. 

 
Głosowanie: 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek nr 4 zgłoszony przez Prezydenta Miasta.  
 
Głosowanie: 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie poddał pod głosowanie ustalony porządek obrad. 
 
Głosowanie: 
   22 głosy „za” 
     0 głosów „przeciw” 
     0 głosów „wstrzymujących” 

 
Przewodniczący RM stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Przedstawił informację Prezydenta Miasta z prac między sesjami: 
W/w informacja w załączeniu. 

Następnie przedstawił informację na temat sprzedaży nieruchomości tj.: 

• działka Nr 1889/9 o pow. 696 m2 położona przy ul. Jana Pawła II przeznaczona 
pod budowę domu jednorodzinnego, sprzedana w drodze przetargu, cena 
sprzedaży działki to 48.000 zł + VAT 22%, 

• działka Nr 1889/19 o pow. 809 m2 położona przy ul. Jana Pawła II przeznaczona 
pod budowę domu jednorodzinnego, sprzedana w drodze przetargu, cena 
sprzedaży działki to 9 58.500 zł + VAT 22%, 

Łączny dochód ze sprzedaży to 106.500 zł. Natomiast gmina nabyła jedną 
nieruchomość. Gmina przejęła z mocy prawa nieruchomość gruntową o pow. 953 m2 
położoną przy ul. Łącznej przeznaczoną pod projektowaną drogę osiedlową za cenę 
15.100 zł. 

Ad. 5  
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Pana Prezydenta o wręczenie przyznanego stypendium Pani Ewie Gielec. 
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Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Zgodnie z Uchwałą  Nr XII/4/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia                 

28 grudnia 2006 roku, biorąc pod uwagę wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym w 2006 roku przyznaję Pani stypendium sportowe na 2007 rok w wysokości 225 zł 
brutto miesięcznie w okresie styczeń – grudzień 2007. Życzę dalszych sukcesów i medali i to 
tych z najcenniejszego kruszca, osobistego szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Dodam,                
że jesteśmy dumni z Pani osiągnięć i życzę dalszych sukcesów.” 

 
Pani E. Gielec 
Cyt. „Chciałam w imieniu swoim, moich rodziców, działaczy Klubu Juventa KOBEX 

oraz wszystkich zawodników uprawiających sport podziękować władzom miasta 
Starachowice, Wysokiej Radzie za to, że potrafiliście Państwo docenić mój sukces i przyznać 
stypendium sportowe. Dla Państwa nie było ważne, że mieszkam w Lipiu, w gminie Brody. 
Istotna była natomiast moja praca, postawa i wyniki sportowe i za to jestem szczególnie 
wdzięczna Panu Prezydentowi Wojciechowi Bernatowiczowi, który okazała się wielkim 
przyjacielem sportowców i udowodnił, nie po raz pierwszy, że potrafi dotrzymać słowa. Chcę 
również podziękować mojemu trenerowi Adamowi Dzikowi za codzienny trud włożony                 
w nasze wychowanie na treningach. To on pokazuje nam właściwą drogę sportową. Pozwala 
nam uwierzyć, że to co jest niemożliwe jest w naszym zasięgu. Jest dla nas najlepszym 
wychowawcą, trenerem oraz przyjacielem. W bieżącym roku zdobyłam już podczas 
mistrzostw Polski Juniorów w biegach przełajowych srebrny medal i nie zamierzam na tym 
poprzestać. Ten medal chciałabym zadedykować Panu Prezydentowi Wojciechowi 
Bernatowiczowi oraz wszystkim Radnym Rady Miejskiej, którzy doprowadzili do nowelizacji 
uchwały Rady Miejskiej o zasadach przyznawania stypendiów sportowych, a tym którzy               
w 2006 roku mimo zdobytych medali pozbawili mnie stypendium chciałam powiedzieć jedno, 
wszędzie tam gdzie występuję staram się godnie reprezentować miasto Starachowice, na 
arenie krajowej oraz międzynarodowej. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wspaniałe 
wyróżnienie i mam jedną prośbę, pamiętajcie Państwo o sportowcach a my zrewanżujemy się 
Wam medalami. Dziękuję.” 

 
Ad. 6. 
Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Oświata, kultura, sport – trzy 

ogromne dziedziny, trzy dziedziny w których jest zaangażowanych bardzo w pracę, w pracę 
których jest zaangażowanych bardzo wiele ludzi, którzy wykonują bardzo dużo dla miasta. 
Proszę Państwa i problem dla mnie, dzisiaj przestawiającej stan oświaty, kultury i sportu               
w naszym mieście. Problem to z tego powodu, że co wybrać z tej ogromnej, z tych dziedzin, 
właściwie trzech dziedzin, żeby Państwu w krótkim czasie przedstawić, powiedzieć.                   
W związku z tym wybrałam to, co wydało mi się najistotniejsze dla radnych Rady Miasta 
uchwalających budżet i dla organu prowadzącego, który ma mieć zgodnie z przepisami, 
powinien dbać o bazę zarówno oświaty jak i sportu, jak i kultury. Dlatego głównie także 
skupię się na problemach, które są do rozwiązania i dlatego w szczególności skupię się na 
problemach. Żeby mieć ogólny pogląd na jednostki samorządowe działające w tych trzech 
działach, działalności publicznej. Tak, że przygotowałam dla Państwa wiele zdjęć, by każdy 
radny, mam nadzieję, chociaż sądzę, że rozpoznajecie Państwo na przykład szkoły, 
przedszkola, ale by przynajmniej na budynki, na tę substancję na którą możemy mieć wpływ, 
czyli budynki , wyposażenie, żeby była ona widoczna i żebyście Państwo dzisiaj mogli 
zerknąć całościowo na oświatę, kulturę i sport. Rozpocznę od kultury. Tak, więc pierwsza 
będzie omówiona kultura, drugie to stan oświaty, a trzecie to sport.” 

Następnie dokonała prezentacji multimedialnej w/w zagadnień. 
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Informacje dotyczące stanu oświaty, kultury i bazy sportowej w załączeniu. 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Radnych, czy mają pytanie do wystąpienia Pani Prezydent?  

 
 Pan S. Kwiecień 

Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja się bardzo cieszę , że powstał 
taki materiał, żałuję że Pani Prezydent w niektórych punktach, przynajmniej w tym co 
napisano, rozumiem że Pani jest tu autorem, jak wynika tu z zapisu na ostatniej stronie, 
niektóre fragmenty działalności samorządu jak mniemam podsumowywać. Ja chętnie bym się 
zgodził, jak byśmy zrobili to kompleksowo. Natomiast tego typu wstawki wybiórczo, że to 
źle, to są proste rozwiązania, no za małe przedszkole na Południu – wybudować większe, źle 
zrobiono – pokazać jak to się robi lepiej w następnych termomodernizacjach - nie? To takie 
rady też mógłbym snuć. Szanowni Państwo, trzeba zwrócić uwagę w jakiej sytuacji 
finansowej był samorząd Miasta Starachowice, po zmianach jakie przechodził, transformację, 
co działo się  w sferze bezrobocia, jak to wszystko wpływało na budżet Miasta Starachowice. 
Dziś po 17 latach od 1990 roku, 15-stu od 1992 i tak dalej, oczywiście można by to wszystko 
w czambuł skrytykować. Ja gdybym był złośliwy to bym powiedział tak: Szanowni Państwo 
żałuję że nie zrobiliśmy zdjęć. Życie pokazało, że ta droga była niezbyt dobra. Kolejne 
działania, przecież stadion sportowy miasto przejęło od Fabryki Samochodów, następnie 
przekazało go Klubowi Sportowemu „STAR” i do 2001 roku, jak dobrze pamiętam tym 
stadionem zarządzał Klub Sportowy „STAR”. Miasto przejęło to w 2001. W 2002 zrobiło 
remont znacznej części płyty boiska. Kolejna sprawa, to sprawa strzelnicy. Przecież strzelnica 
została w IV kwartale ubiegłego roku przejęta od Klubu Sportowego „ŚWIT”, który 
dzierżawił ją, użyczał nie dzierżawił nawet, od miasta Starachowice. To wszystko trzeba 
powiedzieć społeczeństwu,  że no nie jest tak, że wszystko to w przeszłości nie miało żadnych 
tam uzasadnień, to wszystko było źle, bo Szanowni Państwo za 4 lata przyjdzie ktoś następny. 
Myślę, że macie Państwo świadomość, że to co Pani tu dziś przeczytała to wymaga 
ogromnych pieniędzy i takich pieniędzy na pewno nasz samorząd nie będzie miał, pomimo 
większych możliwości pozyskania środków z zewnątrz, niż miało to miejsce na początku lat 
90-tych. Dziś mamy większe możliwości jako samorząd. Są środki pomocowe, jesteśmy 
jednym z krajów Unii Europejskiej, możemy coś ugrać. Ale procedury mogą się okazać na 
tyle trudne, że nie przebrniemy tego, albo czasami inne uwarunkowania, chociażby skutek nie 
wiadomo jeszcze jaki będzie miała organizacja, dla takich samorządów jak nasz, organizacja 
Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Jak się to przełoży w Regionalnym Programie 
Operacyjnym, czy nie okaże się, że są rzeczy ważniejsze, które musimy wykonać. Dziś jest 
dużo pytań. Stąd ja sugerowałbym w przyszłości pewną wstrzemięźliwość w tego typu 
ocenach, dyskusjach. No bo Szanowni Państwo nie było tak, że wszystko w przeszłości było 
źle. Ja mam świadomość, że może nie wszystko było tak jak byście Państwo to zrobili, ale 
zawsze jest punkt siedzenia, punkt widzenia. To stare polskie przysłowie pokazuje, że to 
trochę zmienia spojrzenie na sprawę. Naprawdę wierzcie, że sytuacja budżetu nawet w 2002 
roku, jak Państwo wnikliwie patrzyliście, to deficyt 4 milionowy, dziś nadwyżka w wysokości                   
11 milionów. Ja wiem, że część z Państwa powie, że to trochę w tym jest zadań, które 
przeszły na rok 2007. Tak to prawda, ale sama sytuacja budżetu jest na pewno znacząco 
lepsza niż miało to miejsce w 2002 roku. Na pewno jest znacząco lepsza, gdyż miało to 
miejsce w 1990 roku, gdy samorząd dopiero zaczynał funkcjonować. I tak naprawdę to my 
jako samorząd podejmowaliśmy czasami trudne decyzje i być może czasami wybieraliśmy 
czy mniejsze zło czy rzeczy ważniejsze w mniemaniu. Ja akurat w samorządzie 
funkcjonowałem od 1994 roku. Wiele z tych rzeczy pamiętam. Stąd ja prosiłbym, żebyśmy 
dokonując tego typu ocen nie silili się na takie proste stwierdzenia i ocenę jednym zdaniem 
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czy jednym słowem, bo to w jakiś sposób na pewno nie sprawiedliwy dotyka ludzi, którzy 
podejmowali w tamtym czasie decyzje. I odniosę się jeszcze do jednej rzeczy o której Pani 
wspomniała. Ja chciałbym spojrzeć w oczy tym ludziom, którzy mówią o kartach i spytać 
dlaczego narobili zamieszania. Bo to nikt inny nie narobił tylko to środowisko narobiło 
zamieszania, to środowisko sprowokowało, że doszło do ogłoszenia przetargu na ten teren                
a następnie gdy wygrał, kto inny. Ci Panowie się sprytnie wycofali i teraz próbują to rozegrać 
w inny sposób. Nie było nic bez przyczyny. To był wniosek środowiska, które ma podobno 
złoty pomysł tylko potrzebuje jednego, własności tego terenu a gmina zbyć może tylko                  
w drodze przetargu. Więc gmina zorganizowała przetarg. Nie wiem czemu Panowie zmienili 
plany. A dziś próbują wszystkim w koło opowiadać, że to, to niedobra władza akurat, której ja 
przewodziłem doprowadziła do takiej sytuacji. Sami to sprowokowali i niech przyjdą, ja im to 
już kilkakrotnie w oczy mówiłem w obecności wielu osób. Tak, że ja mam prośbę Szanowni 
Państwo sytuacja jeszcze myślę, że powinna być dla radnych w jednym aspekcie pokazana, 
otóż jak wyglądają nakłady na oświatę w postaci kolejnych lat. Jaka jest tendencja w tym 
wypadku, co nas czeka, bo czytamy, że klasy mają być mniejsze, dzisiaj chyba wywiad                   
z Panią Prezydent był, no szkoły podstawowe no to oczywiście tą normę spełniamy, bo jak 
zauważyliśmy w materiałach jest to 23 i ułamek, tam bo niestety tu wyjdą ułamki, dzieci                     
w jednej klasie. W szkołach gimnazjalnych jest to 27, więc być może przy mniejszych, przy 
niżu demograficznym uda się osiągnąć te zamierzenia tj. 25 jak tam było zapisane.                        
Ale należałoby spojrzeć co nas czeka w przyszłości, przynajmniej na okres kadencji. Taką 
symulację można zrobić. Wiemy jakie są tendencje nakładów na oświatę. Na pewno też dane 
w urzędzie, bo taki materiał był przygotowywany, jak się kształtowały koszty                        
w poszczególnych szkołach w latach poprzedników. To by nam pozwoliło jakby 
zaprogramować i określić. Bo myślę, że jako Rada po tych wszystkich podsumowaniach 
musimy wreszcie zdecydować w którą stronę będziemy działać, chociażby z zakresie oświaty, 
kultury, sportu. Musimy mieć świadomość, że na wszystko na pewno nie starczy pieniędzy. 
Musimy mieć też szansę wybrania, czy też przedyskutowania spraw do, których podejdziemy. 
Tu jest pewna krytyka termomodernizacji. Być może tak, ale opracowując ten dokument nikt 
nie posiadał wiedzy, że Fundusz Norweski akurat tą ścieżkę dostępu zlikwiduje, że będą 
przeznaczone pieniądze z tego Funduszu na inne działania. Natomiast ta termomodernizacja 
nie będzie, ale jest przecież Fundusz Wojewódzki, Fundusz Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej i niekoniecznie te proporcje muszą tak wyglądać jak Państwo 
podaliście, tu w wyliczeniach. My robiąc niejako termomodernizację posunęliśmy się krok 
dalej. Starliśmy się zrobić kompleksową modernizację tych obiektów. Natomiast można się 
tylko ograniczyć do spraw związanych tylko z tym co jest punktowane w termomodernizacji        
i to jest dofinansowanie w wysokości 50%. Więc te okna o których tu Pani Prezydent 
wspomniała, oczywiście ich stan jest jaki jest w poszczególnych placówkach, ale być może 
nie tak do końca należałoby odkładać te projekty, spróbować je może zweryfikować co do 
zakresu potrzebnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jednak szukać tych pieniędzy zewnętrznych. Ja wiem, że w poprzednim roku tylko 
chyba my jako gmina tak naprawdę skorzystaliśmy z tych funduszy. Jest również jedna z, ale 
w ten sposób, jest również ścieżka finansowania termomodernizacji bodajże z Banku 
Handlowego, która pozwala też w części 25% później na umorzenie. Ja myślę,                       
że powinniśmy pomyśleć czy warto, przeanalizować te ścieżki, te możliwości. Myślę,                        
że Państwo żeście to uczynili, ale tu proszę też nie zaznaczać to w taki sposób, że jakoby tu 
był błąd, no mógłbym złośliwie powiedzieć, że trzeba było tego nie zdejmować z budżetu, 
pieniądze można było wziąć z nadwyżki budżetowej chociażby, która jest chociażby to jakieś 
4 mln z 11 to wcale nie uczyniłoby za wiele, to jest kwestia wyboru, Państwo żeście tak nie 
zrobili. Oponenci mogę też powiedzieć no czemu żeście Państwo tak nie zrobili, no ale myślę, 
że nie tędy droga. Tak, że ja mam prośbę, aby nie podejmować tak jednoznacznych ocen         
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i takich uszczypliwych uwag bo one na prawdę nie prowadzą do niczego a wręcz mogą 
sprowokować po 4 latach do podobnych zachowań naszych następców. Dziękuję.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. To był punkt dotyczący zapytań do informacji. Ja bym bardzo 

prosił o krótsze wystąpienia. Bardzo proszę Pan Radny Michał Sendecki.” 
 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja myślę, że tutaj co do jednej 

rzeczy musimy wszyscy mieć świadomość, że no ta kołdra to będzie zawsze trochę 
przykrótka, przynajmniej przy tych dziedzinach. Stoją przed nami teraz pewne wyzwania                
i zawsze będziemy stali przed jakimiś wyborami, których będziemy po portu musieli 
dokonać. Jest ten czas w którym są dzielone te środki z Unii Europejskiej i będzie tak,                   
że niektóre sprawy będziemy mieli szansę bardzo mocno poprawić a o niektóre będziemy 
musieli po porostu walczyć, żeby po prostu walczyć o przetrwanie. I rzeczywiście zgadzam 
się tutaj z przedmówcą co do tej wstrzemięźliwości bo jak mówię, pieniędzy nigdy nie 
będziemy mieli, znaczy może nigdy, no w najbliższej przyszłości pewnie nie będziemy mieli 
tyle ile byśmy chcieli mieć, ale myślę, że musimy wybierać, musimy wybierać to, co da nam 
największe korzyści z punktu widzenia miasta. Największe te sprawy, które pozwolą nam 
pomnażać pieniądze, nasze środki, którymi dysponujemy i dlatego myślę, że tutaj stoją przed 
nami pewne wyzwania związane właśnie z funduszami europejskimi. Może uda się 
wykorzystać wzrost gospodarczy, który na pewno przez najbliższe 5 lat mamy zapewniony    
w związku z organizacją EURO i myślę, że tutaj no powinniśmy bardzo się zastanowić i też 
wykazać dużą troskę i wstrzemięźliwość jeśli chodzi o ten stan bazy, bo jeśli chodzi                      
o oświatę, kulturę i sport tutaj wiadomo, że te zagadnienia są najmniej dofinansowane, bo 
ciągle coś mamy do zrobienia i zawsze coś możemy zrobić lepiej, zawsze można by coś 
zrobić pełniej. Musimy po prostu mieć świadomość tego jaka jest nasza sytuacja, gdzie 
jesteśmy i myśleć o tym jak tą sytuację poprawić. Dziękuję.” 

 
Pani J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo dziękuję Pani Prezydent za tak 

wspaniałe wystąpienie i pokazanie wszystkim nam tu obecnym radnym, że rzeczy o które tu 
walczyliśmy, o które sprzeczaliśmy się często były właściwe. Bo proszę Państwa jedna szkoła 
to jedna, ale proszę zobaczyć jak wyglądają inne i to nie jest to, że Pani Prezydent chciała 
komuś zrobić złośliwość, bo w moim odczuciu przedstawiła to bardzo realnie, prawdziwie. 
Tak wyglądają niestety Szkoła Nr 9, Gimnazjum i pozostałe. Uważam, że decyzję, którą 
podjęli teraz Prezydenci jest decyzją właściwą. Musimy zacząć od rzeczy najważniejszych, 
żeby później dojść do tych naprawdę, pewnie, że chcielibyśmy żeby wszystkie szkoły 
wyglądały pięknie, ale niestety decyzję, którą podjęli Prezydenci uważam, że jest decyzją 
słuszną. Bo najpierw musimy wymienić okna i to co najważniejsze a później zadbać o resztę. 
I to co było pokazane to nie była żadna złośliwość, tylko to była naga naprawdę prawda, tak 
wyglądają szkoły. Dziękuję bardzo.” 
 

Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Ja mam pytanie takie króciutkie, techniczne do Pani Prezydent. Tu jest taki zapis, 

chodzi mi o SP Nr 13, że dyrektor szkoły wycofuje się z organizacji klas sportowych. 
Chciałem bliżej jakieś informacje, jeżeli by Pani mogła.” 
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Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Dwa lata temu dyrektor powołał po jednej klasie, tak zwanej klasie sportowej. 

Mówię tak zwanej klasie, bo rzeczywiście nie spełniała ona warunków jeśli chodzi o przepisy 
prawne związane z klasami sportowymi. Po prostu doszło na klasę łącznie, bo z podziałem na 
grupy 20 godzin zajęć sportowych i opracowane zostały krótkie programy dotyczące, właśnie 
związane z tymi godzinami. Natomiast są wymagania związane z klasami sportowymi. Jeśli 
tworzyć klasy sportowe to przede wszystkim powinny to być klasy, których obwodem będzie 
całe miasto. Wybranie dzieci czy uczniów, bo to zależy czy w szkole podstawowej rozpocząć 
od czwartej klasy czy w gimnazjum to po prostu trzeba by było wybrać dzieci, młodzież, 
która spełnia określone warunki. Tam do tych klas uczęszczały i uczęszczają nadal dzieci 
tylko z obwodu „13”, chętnych z miasta nie ma, taki jest stan. I w związku z tym, że tak jak 
powiedziałam nie spełnia warunków rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, czas się 
wycofać. Już w ubiegłym roku dyrektor nie dokonywał naboru do klasy czwartej, bo miałby 
być to od czwartej do szóstej, nie dokonywał naboru i po prostu idziemy w kierunku 
wygaszania, no bo trudno powiedzieć już, jeśli rodzice zapisali dzieci do takiej klasy              
z nadzieją, że będą mieć więcej zajęć sportowych, żeby nie utrzymać, ale w przyszłym roku 
będzie to ostatnia klasa szósta. I to jest także po rozmowie decyzja dyrektora. Ja to wiem,               
że jeśli chodzi o klasy sportowe może warto się nad tym zastanowić, ale zachodzi pytanie czy 
nie na przykład na poziomie gimnazjum, kiedy to młodzież już może z miasta, prawda           
z całego miasta dojeżdżać, to już jest starsza młodzież. Natomiast no jak widać po prostu nie 
sprawdziły się te klasy i tak jak powiedziałam. A jeszcze dodam, że w subwencji oświatowej 
jest także waga dla klas sportowych, niestety u nas tej wagi nie dostajemy bo po prostu nie 
spełniają warunków te klasy, więc nie ma co dalej tego kontynuować.” 

 
Pan P. Rdzanek 
Cyt. „Ja ma pytanie, może dla Pani Prezydent jeszcze jedno. Chodzi o pozyskiwanie 

środków z zewnątrz w ramach różnych programów i projektów. Jak Pani Prezydent widzi, co 
do tej pory zostało w tym względzie ewentualnie zrobione? Chodzi tutaj głównie o remonty 
szkół, prawda.” 

 
Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Ja sądzę, że Pan Radny pyta o te na rok bieżący, prawda? Więc jeśli chodzi           

o remonty do końca kwietnia wystąpimy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mamy już 
przygotowany wniosek na to by w związku z tym, że w trzech szkołach mamy zalecenia 
Sanepidu, zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy. Tu chodzi o prace remontowe i to jest 
podstawą do tego, żeby ubiegać się do Ministra Edukacji Narodowej o dodatkowe środki na 
remonty. I tak jak powiedziałam mamy przygotowane. To jest, około kwota, którą 
wyliczyliśmy, to jest około 500 tys. Możemy liczyć na 50% mamy nadzieję, żeby zrealizować 
te zalecenia, że taką kwotę dostaniemy. To jest pierwsze co występujemy, to jest w ramach 
rezerwy ministerialnej 0,6%. Następnie otrzymaliśmy wiadomość, że jeśli chodzi o zajęcia 
sportowe, no jeszcze nie wiem czy do dzisiaj dotarło już pismo. Pan Włodek mówi, że jeszcze 
nie, bo czekamy pilnie na pismo z Ministerstwa Sportu, ponieważ mamy przyznane 30 tys. na 
zajęcia sportowe i 30 tys., które dołożymy z rezerwy, którą Państwo pamiętacie, 
uchwaliliśmy. Uchwaliliście Państwo w budżecie i te zajęcia, no tak jak powiedziałam, jeśli 
dostaniemy w tym tygodniu to od maja by ruszyły, ale głównie od września. Czekamy także 
na informację o programach tzw. wyrównania szans, bo zawsze w kwietniu się takie 
pojawiały i jesteśmy także przygotowani, że gdyby ten program ruszył, to także będziemy 
składać o to, by na inne zajęcia pozalekcyjne pozyskać pieniądze. Jeśli chodzi o te 
termomodernizacje, pozwolę sobie jeszcze odnieść się. Ja już dzwoniłam i do Banku 
Gospodarstwa Krajowego i do EKOFUNDUSZU. Próbowała się dowiedzieć, jak można by 
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pozyskać środki na termomodernizację i owszem Bank Gospodarstwa Krajowego można 
pobrać tam kredyt i 25% potem umorzenia, ale te 25% to jest podobnie jak ta granica, która 
związana jest na przykład z Funduszem Ochrony Środowiska pozyskać no bo to są i tak 
państwowe pieniądze, więc albo stąd albo stąd. Jest jeszcze taki projekt, konkurs ogłoszony 
przez EKOFUNDUSZ i można by było nawet uzyskać środki nawet z tego co się zrobiło, bo 
począwszy od 2004 roku, ale musielibyśmy tu na przykład z ZEC-em wejść w taką 
wspólnotę. Ja to nazywam spółka oświata z ZEC-em i wtedy można pozyskać, czyli wystąpić 
w ramach tego konkursu, bo jest konkurs, który musi być zarówno oszczędności na ciepłe 
zarówno w źródle, w tej przesyłaniu ciepła i już w odbiorze. Więc my jeśli chodzi                  
o termomodernizację placówek, moglibyśmy wykazać jako oświata, że mamy oszczędności 
na już potem w odbiorze. Natomiast no ZEC jeśli robi inwestycje to mógłby wykazać i tak 
można by było połączyć, ale rozmawiałem z Panem Prezesem mówi, że nie, że dla niego, dla 
ZEC-u to jest lepsza inna, skąd będą korzystać z innej formy tutaj dofinansowania. Jeśli 
chodzi o inwestycje ZEC-u no czyli powiem tak na początek tam Pan Prezes uznał, że to 
nieopłacalne byłoby dla jak rozumiem, dla ZEC-u. Tak, że. Ale nie pozostajemy dalej 
wyszukiwania tych możliwości, bo tak jak powiedziałam na początku, mam nadzieję,                  
że dotarłam tym co powiedziałam na początku, że chciałam Państwu pokazać problemy, które 
są do rozwiązania i te także związane z termomodernizacją nie oceniając już, bo już oceny to 
już wcześniej mówiliśmy różnie emocjami także kierując się z obydwu stron. Nie ma co, 
tylko po prostu trzeba sobie uświadomić to, co jest do rozwiązania. Tak, że Panie Radny jeśli 
chodzi o to pozyskiwanie, cały czas także z Wydziałem Edukacji analizujemy. Tak, że jeśli 
chodzi o Pałacyk, który przecież proszę Państwa, także o nim cały czas myślimy. Też 
szukamy możliwości pozyskiwania środków ostatnio kapitału ludzkiego, więc cały czas 
właściwie szperamy po internecie i szukamy tych możliwości, co tylko się pojawi to my 
będziemy oczywiście pisać programy i próbować występować, żeby jak najwięcej środków 
pozyskać.” 

 
Pan A. Krupa 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja również chciałem się przyłączyć do 

podziękowań tutaj Pani Prezydent za przygotowany materiał i myślę, że też i trzeba chyba       
i dyrektorom jednostek podziękować za zebranie informacji i przygotowanie tak 
szczegółowo, bo chyba po raz pierwszy mamy taki materiał do oceny i przeanalizowania.              
Ja już jestem czwartą kadencję radnym tak, że do tej pory tak nie było. No taka jest 
rzeczywistość, tak to widzimy, tak to jest tak, że tutaj do Radnego Sylwka się zwracam, że tu 
nikt nikogo nie krytykuje, ale mówię łatwo jest krytykować gorzej jest przyjmować krytykę, 
ale to wszystko zależy od punktu siedzenia. Dzisiaj jest odwrotnie, ale dobrze, że tak jest        
i zdajemy sobie tylko sprawę, że mamy wiele do zrobienia. Tutaj na sali właśnie żebyśmy te 
priorytety wybierali właściwie, nie kłócili się o jakieś tam za przeproszeniem pierdoły, tylko 
faktycznie pomagali. Tutaj czy oświacie, czy sportowi, czy innym dziedzinom życia, czy 
gospodarce. Ale mam taki jeden wniosek na zakończenie, bo wiadomo, że brakuje zawsze 
pieniędzy i będzie brakowało w budżecie, podejrzewam, a jest wiele do zrobienia nie tylko            
w tym zakresie i mam taką tutaj propozycję do Pana Prezydenta, żeby jak najszybciej, a to już 
nawet było mówione chyba na Komisjach też, przynajmniej na naszej Gospodarczej, że trzeba 
jak najszybciej stworzenia takiej komórki specjalistycznej właśnie do opracowywania 
projektów, żeby pozyskiwać te pieniądze z Unii. Bo to nie można dyrektorom dać i zalecić, 
żeby dyrektorzy to robili bo wiadomo, że jest ingerencja ze strony i Prezydenta i Rady Miasta. 
Tak, że trudno, lepiej by, aby tu była komórka i to kompleksowo jakoś rozwiązywała. Takie 
mam zalecenie na przyszłość i przemyślenie. Dziękuję.” 
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Pan M. Adamus 
Cyt. „Jeszcze chciałbym prosić Panią Prezydent, żeby rozwinęła ten temat, który tu      

w opracowaniu był na temat nauczania indywidualnego.” 
 
Pani W. Balcerzak – Judasz – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Szanowni Państwo. Rzeczywiście nauczanie indywidualne to nasz olbrzymi 

problem. Zresztą chyba nie tylko problem naszego miasta, podejrzewam, że większości gmin, 
chociażby dlatego, że w wagach kiedyś to nauczanie indywidualne było jakoś dotowane, 
dopłacane. W tej chwili jeśli chodzi o subwencje nie ma nauczania indywidualnego. Jest to 
problem olbrzymi. I ja mogę powiedzieć tylko tak, tu Państwo macie wskazane 52, w tej 
chwili już mamy 66 osób. Jeśli chodzi o gimnazja, bo większość to jest z gimnazjów to jest 10 
godzin na 1 dziecko, to co przyznajemy. Także z Poradni mamy informację takie, że no 
okazuje się, że różnymi sposobami rodzice chcą pozyskać nauczanie indywidualne, jeśli 
dziecko ma problemy uznają, że się stresuje, że nie chce chodzić do szkoły a więc trzeba mu 
pomóc w inny sposób i próbują szukać tych możliwości między innymi poprzez nauczanie 
indywidualne. Tak, że olbrzymi problem. My z orzeczeniami lekarskimi, z orzeczeniami 
poradni, no nie możemy dyskutować musimy przyjąć, przydzielić godziny i muszą one być 
realizowane, ale to jest olbrzymi wypływ pieniędzy i tak jak powiedziałam okazuje się, że na 
przykład jeśli chodzi o gimnazja to najwięcej nauczania indywidualnego mamy w Gimnazjum 
Nr 3, chociaż tam jest kształcenie integracyjne. Więc po to, to stworzyliśmy, żeby pozbyć się 
nauczań indywidualnych, ale okazuje się, że jest tych nauczań coraz więcej. W ubiegłym roku 
było ponad 80. To jest olbrzymia kwota dodatkowych środków pieniężnych, które trzeba 
przeznaczyć i jedyne co możliwe, bo ja już się z tym zamiarem naprawdę powiem,                        
że zamierzam, nawet już kiedyś stwierdziłam do osoby organizującej konferencję, że chyba 
do samego Ministra się wybiorę, żeby wreszcie coś z tym nauczaniem indywidualnym robić, 
żeby przekonywać, żeby troszeczkę jeśli chodzi o przepisy prawne, zostały one wzmocnione, 
żeby były te możliwości. No bo jeśli miesiąc, i też musimy organizować no to, kiedyś 
pamiętam, bo już tyle lat pracuję w oświacie, że minimum na 3 miesiące musiało być dziecko 
na przykład chore, czyli powyżej trzech miesięcy żeby organizować nauczanie. Teraz jest to 
po prostu nagminne i tak jak powiedziałem przerażające jest to, że często powodem są fobie 
szkolne, są stresy, które są wskazywane przez lekarzy. Tak jest na przykład jeśli chodzi          
o gimnazja. Tak, że jest to dla nas olbrzymi problem i kwota w ubiegłym roku liczyliśmy,              
że to około miliona złotych, a teraz mówimy, że to około 700, 800 tys., koszt właśnie nauczań 
indywidualnych.” 

 
Pan P. Rdzanek 
Zgłosił wniosek o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu obrad. 
 
Ad. 7 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Pana J. Kateusza – Prezesa MZK o omówienie sytuacji MZK. 
 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Przedstawił informację na temat sytuacji w MZK. 
W/w informacja w załączeniu. 
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Ad. 7a 
Pani D. Nowakowska – Boska  
Cyt. „Proszę Pana w papierach mamy, że aktywa obrotowe mamy tu 893.464,18 a Pan 

podał kwotę milion z jakimś tam hakiem i plus jeszcze stratę za dwa miesiące czyli, że po 
prostu nic się zmieniło pomimo, że sprawozdanie Pan daje miesiąc później. Podał Pan 300 
ileś a w papierach mamy 150.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Tak ja te papiery, które tutaj Państwo dostaliście to były, ta dokumentacja była na 

tamto posiedzenie Rady. A te informacje, które podałem, ja je uzupełniłem już na po prostu 
już na koniec marca.” 
 

Pan W. Ziółkowski 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam do Pana Prezesa takie pytanie. 

Główna działalność spółki to przewóz osób i będę operował okrągłymi cyframi: 2 mln 
wozokilometrów, 8 mln przewiezionych pasażerów, czyli gdzieś czterech na kilometr, ale nie 
to. Jest 6 mln wpływów ze sprzedaży biletów. No to wygląda z tego, że z tych 8 mln, 4 mln 
jeździło tylko za bilety ulgowe a pozostałe 4 jeździło, albo za bezpłatne ulgi, albo po prostu 
na gapę. Wygląda na to, że ani jeden bilet normalny za 2 zł nie został kupiony. Następne 
pytanko, Pan Prezes mówi, że udało się dokonać zakupu paliwa o 10 gr. taniej za litr.                  
Ja wiem, że benzyna, nie wiem jak olej napędowy, od dnia kiedy Pan Prezes to pisał do 
dzisiaj zdrożało ok. 50 gr. Co będzie jeżeli paliwo będzie drożeć? Bo rozumiem, że te 
wzrosty, czy tam oszczędności na kosztach są pod wszystkie inne wskaźniki sprzed lat 
ubiegłych. Jeżeli się nie uda osiągnąć zakupu po niższych cenach niż kupował to poprzedni 
Zarząd, co będzie ze Spółką? I ostatnie pytanie pod te linie, które obecnie mamy. Ile 
autobusów powinno być na chodzie a iloma dysponuje MZK zarejestrowanymi? Chodzi mi            
o koszty ubezpieczenia. Dziękuję.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, tam mówiliśmy o tych ilościach przewożonych 

pasażerów i tutaj Pan Radny bardzo słusznie zauważył. My też, raczej ja, zleciłem badania 
takie. Jeżeli chodzi o przewóz tych osób, no niestety wynikało to najprawdopodobniej z tego, 
że było brak kontroli biletów w spółce i to dlatego, bo jeżeli 20 osób wchodzi do autobusu na 
danym przystanku z tego 8 osób kasuje bilety a reszta to tak albo ma część biletów 
bezpłatnych, albo część po prostu jeździ na gapę lub no nie wiem, innego wytłumaczenia nie 
ma. I to najprawdopodobniej z tego wynika, i to chcemy przeciąć poprzez zwiększenie służb 
kontrolnych jeżeli chodzi o bilety tutaj na terenie miasta Starachowic. Jeżeli chodzi o paliwo, 
to ja podałem dziesięć groszy na litrze. O cenie paliwa na terenie kraju decydują dwie spółki 
Firma Lotos i Orlen. My tutaj musimy się odnosić do cen, które się ukazują na stronach 
internetowych każdego dnia tych spółek i dzisiaj gdybym ja tych 10 groszy nie zszedł poniżej, 
ja się ustosunkowuje do ceny jaka jest w cenie orlenowskiej. Gdybym dzisiaj nie zszedł z tej 
ceny o te 10 groszy to spółka by, jeżeli paliwo idzie orlenowskie do góry to i my kupujemy 
też oczywiście drożej, ale mamy przynajmniej te widełki, że kupujemy to w cenie 
orlenowskiej, na dzień zakupu były droższe o te 10 groszy w stosunku do ceny orlenowskiej. 
Jeżeli idzie do góry paliwo no to idzie, to na to nie ma wpływu, ale to jest tak, że ono raz idzie 
a raz spada, to tak po prostu jest.” 
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Pani D. Nowakowska – Boska 
Cyt. „Tutaj w papierach mamy podane, wynajem autobusów 44.960 zł, to jest naprawdę 

bardzo mała kwota jak na wynajem autobusów. Czy ta kwota wynika z tego, że te autobusy są 
praktycznie nie do wynajmowania, bo są w bardzo złym stanie technicznym?” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Proszę Państwa. Ja jeszcze odpowiem na to trzecie pytanie, bo jeżeli chodzi o te 

autobusy. My mamy w ruchu dzisiaj 34 wozy, 44 mamy w ogóle na stanie inwentarzowym, 
czyli mamy na stanie tyle wozów – 44, to znaczy 34 wyjeżdża na linię dzień w dzień. Tutaj 
trzeba wziąć tak, dwa samochody na rezerwę, dwa samochody, które są no muszą być 
codziennie na przeglądzie technicznym i reszta jest na tak zwanym zapasie. Z tym, że no 
przypominam, że samochody mają średnią wieku 15,5 roku. Tutaj to i to po prostu, dlatego 
tych samochodów, no 10 na zapasie to jest takie minimum, gdyby średnia wieku samochodów 
była około 10 lat to moglibyśmy zejść powiedzmy, że do 5 samochodów na rezerwie, żeby 
były w stosunku do tego co po prostu wyjeżdżają. A jeżeli chodzi o te 44 tys. zł za wynajem 
autobusów no cóż, to był proszę Pani no 2006 r. Ja, ciężko mi jest tutaj powiedzieć z jakich 
przyczyn to było. Stawka za wynajem samochodu jest na stronie naszej internetowej podana. 
My tutaj staramy się pozyskiwać tych klientów, tutaj cały czas jest to robione, no ale jest po 
prostu konkurencja duża. Tu przeważnie mówimy o usługach takich jak pogrzeby czy wesela, 
wycieczki szkolne też są, z tym, że mówię no ta stawka jest dość po prostu wysoka, bo koszty 
jednak są dość znaczne.” 

 
Pani D. Nowakowska - Boska 
Cyt. „ Taka suma to wypada na wypożyczenie jednego autobusu w ciągu roku. No to 

coś tu, bo to jest naprawdę niska cena.” 
 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „No mówię, mnie jest ciężko, za rok jak się spotkamy no to ja wtedy będę może 

odpowiadał na te pytania tak naprawdę.” 
 
Pan K. Różycki 
Cyt. „Panie Prezesie. Przedstawione przez Pana dane statystyczne są bardzo istotne dla 

firmy, niemniej jednak, niemniej ważne są sprawy estetyczne. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że pojazdy w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym są pojazdami nie pierwszej młodości, są 
to kilkunastoletnie autobusy i do tego co, to już nie ma co z tym dyskutować. Niemniej jednak 
chciałbym nawiązać do estetyki wnętrza tych pojazdów. Mieszkańcy naszego miasta 
starachowiczanie, którzy korzystają z miejskiej komunikacji twierdzą, że wygląd jeśli chodzi 
o czystość pojazdów budzi wiele do życzenia. Brudne szyby, wyświchtane siedziska foteli, 
ogólny nieład. I myślę, że kierownictwo Zakładu no z wielką, że tak powiem, no powinno się 
zainteresować tym, czy nie służby odpowiedzialne za ten stan nie powinny, no bardziej się 
zainteresować tą sprawą. Ponadto chciałbym nawiązać także do wiat przystankowych. Wiaty 
przystankowe na terenie naszego miasta również są w nienajlepszym stanie. Już nie mówię 
technicznym ale estetycznym. Na niektórych powyklejane są stare rozkłady jazdy, a te wiaty 
przyozdobione są twórczości starachowickich graficiarzy, i to robi taki no niezbyt przyjemny 
wygląd i źle świadczy o firmie. I dlatego bardzo bym prosił, aby Pan uwzględnił tą moją 
uwagę. A kolejny temat jest taki, bo starachowiczanie pytają czy w bieżącym roku rozważa 
się zmianę cen biletów na terenie miasta.” 
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Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Ja może zacznę od tych wiat. Znaczy tak, że jeżeli chodzi o te bilety to na terenie 

miasta nie, bo to jest na wniosek Zarządu. Tutaj Rada, to ona musiałaby zadecydować tak, że 
tutaj na pewno nie. Jeżeli chodzi o wiaty ja Panu przedstawię taką może informację, ponieważ 
wiem, że artykuły w gazecie się ukazały, tej ostatniej, i już trochę po prostu przygotowałem, 
znaczy przygotowałem no spisałem sobie to co było w 2006 roku. My przystanków mamy 
łącznie 209, jeżeli chodzi o utrzymanie z tego jest tak, wiat przystankowych zadaszonych jest 
113 i słupków przystankowych jest 96. W tamtym roku spółka wydała 7.668,72 zł. na 
utrzymanie, znaczy na prace związane z utrzymaniem tych przystanków. Z tym, że mam tutaj 
na myśli tak – wymieniono 50 koszy na odpady, dokonano renowacji 20 szt. przystanków, 
wykonano bieżących napraw ławek, wymieniono słupki przystankowe i zmywano graffiti      
z przystanków. Tu oczywiście oprócz tego mamy podpisaną umowę z firmą „Lidwen”, który 
w tamtym roku wykonał 27 przystanków, znaczy po prostu no wyremontował ich, znaczy na 
zasadzie takiej, że po prostu umył te graffiti no pomalował. Koszt takiego jednego remontu to 
jest 500 zł., znaczy koszt utrzymania tego przystanku jak gdyby rocznie. Od 15 kwietnia 2007 
roku znaczy do 15 kwietnia 2007 roku, czyli od początku tego roku na remont przystanków 
wydano 2.786,65 zł i już wymieniono w tym roku 20 sztuk koszy, dokonano bieżących 
napraw ławek i dwie sztuki dachów znaczy wiat przystankowych. Zostało to wyremontowane. 
Ja powiem tak, że no jest problem po prostu chuligaństwa, to jest tak, że jest oczywiście, jest 
jakiś tam, te znaczy koszty, my nawet i żebyśmy nie wiem jakie my pieniądze tutaj w to 
wszystko włożyli to jeżeli nie będą te przystanki pilnowane, czy w ogóle w jakiś sposób to 
będzie przez inne służby dozorowane to my sobie z tym tak do końca nie poradzimy. Dlatego, 
że można zobaczyć jak są nowe wiaty, które są nowe i plastikowe i w jakim stanie one są. I to 
nie jest to tak, że bo my dzisiaj pójdziemy umyć to, za dwa, trzy dni jest taka sama sytuacja.  
Z tego co słyszałem to podobno ma być monitoring robiony na terenie Starachowic tak, że to 
może akurat pewne rzeczy też ukróci.” 

 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Panie Prezesie. Ja mam tutaj takie krótkie pytanko do Pana. Wiem, że od 

niedługiego czasu jest Pan Prezesem, ale pewnie Pan orientuje się w kwestii, ponieważ na 
początku roku mówiliśmy o bardzo trudnej sytuacji finansowej w MZK. Poruszaliśmy tutaj 
taką kwestię, zresztą taki był pomysł, że będą trwały rozmowy z PKS-em, aby niejako te dwie 
firmy zaczęły ze sobą kooperować i współpracować. Wiemy, że PKS Starachowicki ma się    
w całkiem niezłej formie. W tej chwili zarządza i przejął PKS Skarżyski tak, że czy te 
rozmowy są kontynuowane, czy były jakieś rozmowy na ten temat. Bardzo bym prosił           
o odpowiedź.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „ Nie, żadnych rozmów nie było, ja z dyrektorem Panem Gościńskim, dostałem 

tylko list gratulacyjny, że zostałem Prezesem i tyle. Nawet z nim telefonicznie ani nie 
rozmawiałem nic, w tej sprawie nie są przeprowadzane żadne rozmowy.” 

 
Pan W. Ziółkowski 
Cyt. „Panie Prezesie, mnie jednak interesują sprawy finansowe, ponieważ 

zastanawiałem się na jakie dofinansowanie MZK będę musiał głosować w roku przyszłym.    
I dlatego wracam do tego paliwa, to znaczy, że 10 gr. Pan wynegocjuje taniej od obecnie 
panujących cen na rynku, a nie taniej do cen po jakich były zakupywane, więc mimo tańszego 
zakupu koszty i tak wzrosną do okresu analogicznego roku ubiegłego. Tak to mam 
rozumieć?” 
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Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „To znaczy nie. 10 groszy paliwo będzie tańsze, znaczy jest już wynegocjowane 

teraz, my jesteśmy w trakcie przetargu. No jaka będzie cena w przetargu no to jest 
niewiadomo, ale na dzień dzisiejszy jest to 10 groszy taniej niż to co było kupowane zaczym 
zostałem powołany Prezesem.” 

 
Pani J. Główka 
Cyt. „Panie Przewodniczący , Wysoka Rado. Ja mam do Pana krótkie pytanie. Czy 

przewidziane są nowe linie autobusowe, bo tam niektórzy ludzie zwracali się z prośbą, 
szczególnie Kielecka i Składowa, tam o dojazd.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Jeżeli chodzi o rozkłady jazdy to jest taka sytuacja, że my tak no właściwie do 

końca czerwca musimy ten stan przytrzymać taki jaki jest. W okresie letnim są cięte linie, bo 
nie ma po prostu kursów już szkolnych i dopiero od pierwszego września będą zmieniane 
rozkłady jazdy, tak naprawdę z tego tytułu, że potrzebne są pozwolenia itd. Jest bardzo duża 
procedura, żeby uzyskać, znaczy żeby otworzyć nowe linie i potrzeba po prostu zrobić badań 
też, czy nam się to tam będzie opłacało czy nie, jeździć.” 

 
Pani L. Dziura 
Cyt. „Panie i Panowie Radni. Chciałam zapytać Pana Prezesa czy firma zewnętrzna        

o której Pan mówił, która będzie zajmować się kontrolą biletów, czy Pan już wie jaka to 
będzie firma? Czy Pan ma sporządzoną umowę i czy według Pana będzie to korzystne dla 
waszej firmy? Bo doświadczenie uczy, że właśnie firmy zewnętrzne, które zajmują się 
kontrolą biletów, raczej ta macierzysta spółka, w tym przypadku Pana firma, raczej na tym nie 
wychodzi korzystnie. Myślę, że Pan wie o czym mówię. Poza tym chciałam spytać Pana czy 
te przedsięwzięcia, które Pan teraz proponuje, uzdrowią sytuację firmy przynajmniej             
w znacznym stopniu. Czy raczej będzie konieczny taki bardziej radykalny program 
naprawczy.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Jeżeli chodzi o firmę zewnętrzną to umowa w tym tygodniu będzie podpisana. My 

zbieraliśmy oferty z różnych firm i tutaj jest firma „Asen” z Łodzi. Jeżeli chodzi o to co Pani 
mówi, czyli, bo wiem, że podobno dwa lata temu była chyba taka sytuacja, że oni sobie robili 
tutaj na zasadzie jakieś takie, takie po prostu jakieś spółdzielnie tak, że po prostu tam 
kasowane te bilety były, znaczy ta firma po prostu swoje jak gdyby wprowadzała bilety. My 
zachowujemy kontrolerów własnych i bierzemy firmę zewnętrzną czyli ta kontrola będzie 
wzajemna, czyli nasi kontrolerzy, będzie trzy osoby ciągłe, które będą też kontrolować, 
oprócz tego będzie firma zewnętrzna. Bo trzech kontrolerów na tak duże miasto znaczy no na 
powiat jest po prostu, to jest za mało.” 

 
Pani L. Dziura 
Cyt. „Ja jeszcze chciałam spytać, bo tak analizując te materiały to wydaje się,                       

że zatrudnienie jest dość spore i chciałam spytać właśnie, czy w ramach zatrudnionych 
pracowników nie dałoby się wygospodarować właśnie więcej osób kontrolujących. Tylko czy 
konieczne jest posiłkowanie się firmą zewnętrzną.” 
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Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Znaczy my, jeśli chodzi o nasze tutaj koszty związane z kontrolą biletów to spółka 

nie poniesie żadnych. Jeszcze nam firma będzie dopłacała za wynajem powierzchni, 
pomieszczenia.” 

 
Pan J. Perchel 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja bym tu trochę chciał się 

wypowiedzieć w innym tonie, bo krytykować jest bardzo łatwo, natomiast coś dobrego zrobić 
w trudnej sytuacji już nie tak bardzo. Z pozycji przedsiębiorcy chciałbym tutaj parę słów 
takich ciepłych pod adresem Pana powiedzieć, że w ciągu miesiąca no wyłapał parę rzeczy 
takich finansowych i nie tylko, że pewne rzeczy już do przodu są pokazane. Myślę,                       
że ważnym osiągnięciem było również to, że jak jestem radnym już 9 rok, zawsze ze 
związkami były problemy. Były na komisjach, czasem słuchali, czasem nie. Jeżeli w tej 
chwili już się zgodzili może nie protestować, przyłączyć się do tych zmian, to już jest duży 
sukces. Jeżeli tak będzie to dobrze. Tu oszczędności jakie, no menażer  taki niezły mógłby 
poczynić to szybko Pan wyłapał. Myślę, że największym problemem będzie zakup 
autobusów, bo mamy stare autobusy. Jeżeli tu by się dało dobre pomysły, nie wiem leasingi, 
czy jakieś jeszcze inne sprawy wykorzystać, bo wiemy, że z kasy gminnej będzie trudno                  
o jakieś większe środki. Tu MZK by miało szanse, tak mi się wydaje. Ja nie chciałbym , żeby 
tu zniechęcać nowego szefa krytyką, bo trochę dobrego już jest zrobione, żeby złapał wiatr              
w żagle i dalej ciągnął, żeby to nasze MZK wyprowadzić na prostą. Dziękuję.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Pana Prezesa, kiedy zostanie opracowany program naprawczy spółki z którym 

będą mogli zapoznać się Radni. 
 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Prezydent tutaj zobligował prezesów spółek komunalnych i między innymi tak 

samo i naszą spółkę do czerwca opracować plan do 2010 roku.” 
 
Pan A. Sałata 
Cyt. „Panie Prezesie. Ja chciałbym Pana zapytać, pytaliśmy już poprzedników Pana, 

prezesów, ja też tu radnym jestem już parę lat. Czy nie uważa Pan, że ta liczba ludzi na 
warsztacie, mechaników przy ilości czynnych autobusów, jeden do jeden to jest taka 
adekwatna?” 

 
 Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Powiem tak, proszę Państwa. Jeżeli zakupimy 10 samochodów nowych, to tych 

ludzi będzie za dużo na warsztacie. Trzeba będzie około 10 wtedy ludzi przekształcić, znaczy 
i zatrudnić ich jako kierowców. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jest problem z kierowcami.” 

 
Pan A. Sałata 
Cyt. „Chciałem Pana zapytać. Niedawno Pan w Ostrowcu pracował, w podobnej spółce. 

Jak to się tam ma albo w sąsiednim Skarżysku, jakby Pan teraz te liczby mógł nam 
przybliżyć.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „No ja mogę powiedzieć na temat Ostrowca. Jest dokładnie tak samo. Jest tam            

51 autobusów, znaczy jest chyba 50 teraz jest i jest proszę Państwa 38 osób zatrudnionych na 
warsztacie.” 
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Pan A. Sałata 
Cyt. „Chciałem jeszcze Pana zapytać – wiaty przystankowe. Kolega Radny Różycki, 

problem na pewno jest, nieestetyczne, ale czy te 500 zł x 200 wiat właśnie z tego zasobu 
ludzkiego mechaników, ludzi którzy tam, no pracują na trzy zmiany. Czy to by nie było 
sensowne, żeby kolejne 100 tys., w tym Pana planie oszczędnościowym zaoszczędzić, a nie 
zlecać spółce, która w przetargu, chyba to wygrała, o ile się nie mylę.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Ja tu zaraz powiem, bo my znaczy my te 500 tys., znaczy te 500 zł za tę ilość wiat, 

to my nie płacimy fizycznie, ale my mamy tak podpisaną umowę, że oni po prostu za to, że 
wyklejają reklamy na tych wiatach to oni nam utrzymują te wiaty, ale wartość tych napraw 
jaka jest to tak jak powiedziałem. Jest to w granicach 500 zł.” 

 
Pan A. Sałata 
Cyt. „Jeszcze może jedno pytanie, Panie Przewodniczący. Chciałem Pana zapytać,             

bo wiadomo, że przewoźnik PKS korzysta z naszych przystanków. Jest to na terenie miasta. 
Czy jakaś odpłatność za to, czy partycypowanie nawet w kosztach utrzymania estetyki tych 
przystanków. Czy Pan z Prezesem Gościńskim rozmawiał, bo wiemy, my też jeździmy do 
innych miast i tam są też pewne zobowiązania, nawet naszego PKS-u w stosunku do np. 
miasta Warszawy, gdzie w niedługim czasie linia przez ulicę jedną już nie będzie dla nas 
udostępniona, duże natężenie ruchu. Czy Pan o takim czymś myślał? Dziękuję, to są moje 
wszystkie pytania.” 

 
Pan J. Kateusz – Prezes MZK 
Cyt. „Oczywiście. Takie rozmowy, znaczy ja z Panem Gościńskim tak jak mówię to 

jeszcze nie rozmawiałem w ogóle, ale to Pan bardzo słusznie zauważył, że to tak ma być,             
że my albo oni będą utrzymywać część naszych przystanków albo po prostu nam będą płacić 
za to. Czy tak, czy tak sprzątali. W taki sposób to musimy się wymienić.” 

 
Ad. 8a 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła „Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                      

w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 
2006 rok”. 

W/w uchwała w załączeniu. 
 
Ad. 8b 
Pani L. Dziura – Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu 
Przedstawiła „Informację Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej                        

w Starachowicach z dnia 10.04.2007r. o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 
Starachowice za 2006 r.”  

W/w informacja w załączeniu. 
 
Ad. 8c 
Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przedstawił „Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia            

10 kwietnia 2007 r. o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice za 2006 r. 
wraz z opinią z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2006 r.” 

W/w wniosek wraz z opinią w załączeniu.  
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Ad. 8d 
Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przedstawił „Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w Kielcach w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r.” 

W/w uchwała w załączeniu. 
 
Ad. 8e 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan S. Kwiecień 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. No już dawno nie usłyszałem tyle 

dobrego za pracę, którą z nas najczęściej wykonałem w tamtym roku. To się rzadko zdarza, to 
chyba paradoks w samorządzie, gdzie na zmianie kadencji samorządowej jedna grupa 
przejmuje i musi wykonać dyspozycje wynikające z ustawy tzn. uchwalić absolutorium dla 
organu wykonawczego jakim jest Prezydent Miasta. Tak, że myślę tu wspólnie                        
z Prezydentem Bernatowiczem będziemy mieli okazję dziękować, bo nie wątpię, że po takich 
ocenach to absolutorium Pan Prezydent Bernatowicz otrzyma. Szanowni Państwo, ale tak do 
rzeczy to  myślę, że rok 2006 był dobrym rokiem dla samorządu miasta Starachowice. Był 
kolejnym rokiem, w którym udało się uporządkować sprawy finansowe. Jak Państwo 
zauważycie w sprawozdaniu, startowaliśmy z dość niskiego pułapu, z trudnej sytuacji 
finansowej miasta. Tam po stronie nadwyżki operacyjnej był deficyt ponad 4 mln zł, sprawa 
zadłużenia miasta 43% i można by tu też wytykać, że to odziedziczyliśmy po poprzednikach, 
że nie, to była jakby sukcesja po demokratycznie podjętych decyzjach w zakresie publikacji 
komunalnych, w zakresie określonych zadań. My w roku, w kadencji 2002-2006 wiedząc,                        
że Polska wejdzie do Unii, że pojawią się szanse na pieniądze pomocowe, wiedząc, że tak 
naprawdę to Polska będzie uczestnikiem podziału tych pieniędzy w latach 2006-2010, gdzie 
już jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej wchodzimy na cały sześcioletni okres 
budżetowania Unii. Ta kadencja akurat przypada na znaczną część tego okresu, no źle się 
tylko składa, że tak naprawdę fizyczne korzystanie z pieniędzy pomocowych z tej transzy się 
oddala z uwagi na brak ustaleń. Z tego co wiem na linii no władze jakby polskie, centralne               
z Komisją Europejską. Ostatnio z niepokojem przeczytałem w którejś z lokalnych tutaj gazet, 
że pieniądze tak naprawdę dostępne będą wiosną przyszłego roku. To myślę, że nie jest dobra 
informacja dla samorządowców, szczególnie dla nas, dla miasta, które ma gotowe określone 
projekty. Będziemy dziś podejmować decyzje o możliwości aplikowania o te środki,                     
o zabezpieczenia udziału własnego. Tak, że myślę, że to trochę źle, ale generalnie jest to duża 
szansa dla samorządu, ale naszego samorządu również, żeby zrobić ważne zadania 
inwestycyjne dla miasta Starachowice. I Szanowni Państwo spotykając się z ludźmi często 
słucham takich zarzutów, że kadencja poprzednia była taką kadencją trochę może ludzi nie 
myślących o sobie, powiem dlaczego. Otóż, dlatego, że pozostawiliśmy wielką nadwyżkę 
budżetową, że ludzie tacy z boku, którzy nie znają samorządu podszeptują, że trzeba było 
wydawać te pieniądze na drogi, dróżki – nie zostawiać następcom. Ja myślę, że takie myślenie 
jest błędne, bowiem łatwo się wydaje pieniądze, tu trzeba by wydać swoje pieniądze i tylko 
swoje, bo już nie było szans na środki pomocowe, bo wiele tych programów było w różnych 
okresach czasu uruchamiane. Miasto było zaangażowane w projekt PHARE-owski. Miasto 
cały czas mocno angażowało się w „Projekt Spójności”, przecież cała praca związana                     
z aplikacją była przygotowana w Urzędzie Miejskim. Formuła, jaką wybraliśmy beneficjant, 
któregośmy tak zaproponowali, no był niejako efekt pewnego porozumienia, a głównym 
darczyńcą, z Ministerstwem Ochrony Środowiska i Szanowni Państwo, to że została tak 
wielka nadwyżka to myślę, że bardzo dobrze. Te pieniądze można będzie nawet przy tych 
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zmieniających się zasadach dofinansowania, bo tu już różne się pojawiają opcje. Z tego co 
wiem, to jeszcze samorząd województwa nie podjął ostatecznej decyzji czy to będzie  70, 75, 
80, 65%. Cały czas tam są targi. Jak zwykle w sytuacji, gdzie pojawiają się pieniądze, 
pojawiają się różne spojrzenia. Te biedniejsze gminy chciałyby, żeby dla nich więcej zostało 
to znaczy, żeby te bogatsze czy ciut bogatsze, czy w danej chwili mające trochę lepszą 
koniunkturę dostały mniej, to wszystko się rozgrywa. Ja myślę, że no tam należy czynić 
mocne starania, żebyśmy my jako samorząd miasta Starachowice na tym nie stracili, bo to,               
że dziś akurat w mieście Starachowice sytuacja się lekko finansowo poprawiła,                        
że zmniejszyło się bezrobocie, że są większe wpływy chociażby w udziale w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, że jest lepsza ściągalność podatku, to nie wzięło się tak 
samo z siebie. To był efekt ciężkiej pracy, pacy którą wykonali pracownicy Urzędu 
Miejskiego, pracy, którą wykonali ludzie pracujący w spółkach, agendach miejskich. Ja mam 
świadomość, że nigdy nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, że nie wszystkie może 
zadania udało się zrealizować, bo mili Państwo oprócz pieniędzy to w samorządzie jest 
czasami ten jakby trochę nadmiar uwarunkowań związanych z prawem zamówień 
publicznych, z taka pewną mobilnością samorządu. Bo dziś, żeby przeprowadzić określoną 
inwestycję trzeba przejść szereg skomplikowanych działań przygotowawczych. Często te 
działania są bardzo długie. Nawet mając gotówkę czasami trudno jest przebrnąć przez gąszcz 
tych, tych różnego rodzaju zasieków prawnych, a dojdzie jeszcze jedna, myślę trudna sprawa 
do pokonywania w najbliższym czasie, tj. sprawa związana ze wzrostem cen, jakie pojawią 
się na rynku usług. To będzie dla samorządu w tej kadencji, myślę sporym wyzwaniem                     
i zagrożeniem. Obawiam się, że te nasze założenia, jakie są w budżecie miasta na rok 2007 
uda się zrealizować. Czy poziom cen jaki będzie na poszczególnych przetargach nie będzie 
znacznie wyższy i nie będzie trzeba tutaj dokonywać szeregu zmian, no ale to czas pokaże. 
Myślę, że przetargi, które będą rozgrywane w najbliższym czasie w mieście dadzą na to 
odpowiedź. Ja Szanowni Państwo kończąc swoją wypowiedź chciałem powiedzieć i życzyć 
Prezydentowi Bernatowiczowi, żeby również kończąc, kiedyś może będąc w takiej sytuacji 
jak ja dziś, miał okazję również powiedzieć kilka zdań pozytywnych o finansach miasta i oby 
ta koniunktura w Starachowicach dalej trwała.” 

 
Pan M. Sendecki 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja powiem krótko, że właśnie ta 

pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i w ogóle stan finansów naszego miasta, 
możemy powiedzieć jedną rzecz, że mamy bardzo dużą szansę na to, żeby ten 2007 rok był 
rokiem jeszcze lepszym i żebyśmy w dalszym ciągu mogli, na nas spoczywa pewien, pewne 
wyznanie, które mamy szansę, żeby mu podołać, żeby każde kolejne lata, żeby mogły być 
latami lepszymi i przyczyniały się do rozwoju naszego miasta.” 

 
Ad. 8f 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2006 roku. 
 
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” 
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Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/1/07 w załączeniu. 
 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chcę serdecznie podziękować za 

udzielenie absolutorium, w sumie też i pogratulować Panu Prezydentowi Kwietniowi za 
realizację tego budżetu. My go zastaliśmy, natomiast gro tego budżetu było realizowane przez 
Pana Kwietnia. Cóż, z naszej strony też zobowiązujemy się do jak najbardziej intensywnej 
pracy w celu pozyskiwania tych środków unijnych, których tutaj Pan Kwiecień wspominał. 
Słuszna uwaga, że na pewno nie będą to łatwe prace, ale pukamy do wszelkich możliwych 
drzwi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo.” 

 
Ad. 9 
Interpelacje na piśmie złożyli: 

- Pan D. Nowak 
Następnie podziękował za reakcję na interpelację złożoną na początku roku w sprawie 

remontu i modernizacji Rynku. Dodał, że w ostatnim tygodniu odbyła się prezentacja                     
i spotkanie w Urzędzie Miejskim z mieszkańcami w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego tego obszaru. Powiedział, iż ma nadzieję, że prace w tej kwestii będą 
prowadzone szybko i sprawnie z uwzględnieniem sugestii mieszkańców tej dzielnicy. Dodał, 
że ze swojej strony nadal będzie monitorował przebieg tych prac. 

 
- Pan P. Nowaczek 
- Pan M. Adamus 
- Pan K. Różycki 
- Pan J. Klepacz 
- Pan A. Krukowicz 
 
Interpelację ustną złożyła: 
 
Pani D. Nowakowska – Boska 
Cyt. „Ja chciałabym zgłosić, to znaczy prosić Pana Prezydenta, żeby stworzył 

możliwości, czy w ogóle rozpatrzył, czy jest możliwość połączenia Orłowa poprzez Strefę 
Ekonomiczną do ul. Radomskiej, bo to jest po prostu przy niewydolności skrzyżowania              
1-go Maja, Radomskiej i Krzosa jest po prostu bardzo dużą uciążliwością dla mieszkańców 
Orłowa, bo tam jest poprzez, obok Poligrafii jest połączenie, ale ono jest dużo, po prostu             
z naddatkiem kilometrów, a jeżeli tak byłoby połączenie z taką obok Cersanitu, taką starą 
drogą, która była kiedyś czy…Czy mam to zgłaszać na piśmie? Dobrze. Dziękuję.” 

 
Ad. 10a 
Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przedstawił „Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach po 

analizie przetargu pod nazwą „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych 
powstających w gospodarstwach domowych z terenu Miasta Starachowice” oraz procedury 
zawierania umowy z firmą ALMAX.” 

W/w stanowisko w załączeniu. 
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Ad. 10b 
Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przedstawił pkt 1, „Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                        

19 marca  2007 r.” 
W/w protokół w załączeniu. 
 
Ad. 10c 
Pan A. Sałata – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przedstawił pkt 2, „Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                        

19 marca  2007 r.” 
W/w protokół w załączeniu. 
 
Pan K. Różycki 
Cyt. „Szanowni Państwo. Jestem w obowiązku przekazać Państwu taką informację               

w nawiązaniu do przedstawionych materiałów przez Pana Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Mianowicie w miesiącu kwietniu od 11 do 20 w Starachowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbywały się zebrania grup członkowskich. Na tych zebraniach poza 
różnymi sprawami dotyczącymi „Spółdzielczości Mieszkaniowej” i nie tylko poruszono 
sprawę jakości świadczonej usługi przez firmę „ALMAX” i zobowiązany zostałem do 
przekazania na sesji RM o tym problemie, który się nasila. Mianowicie mieszkańcy 
uczestniczący w zebraniach nie kwestionują ceny, o której dużo się pisze, ceny wywozu 
śmieci, natomiast kwestionują realizację harmonogramu, który został zatwierdzony przez 
władze miejskie. W związku z tym chciałbym tu na ręce Panów Prezydentów przekazać to 
niezadowolenie. Były także takie wnioski, aby władze spółdzielni doprowadziły do 
spotkania z władzami gminy. W związku z tym, że jest okres wiosenny, są porządki 
wiosenne przeprowadzane, a jeśli chodzi o wywóz, no sytuacja nie zmienia się. Jest totalny 
bałagan w altanach śmietnikowych. Były takie sygnały, że bodajże dwa miesiące temu 
chyba zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, mieszkańcami, 
firmą „ALMAX”. Na posiedzeniu, na tym spotkaniu uczestniczył przedstawiciel lokalnej 
prasy, konkretnie gazety „Echo Dnia”. Ukazał się artykuł taki – „Wojna o śmieci” i wprost 
mówią ludzie, że proszę Państwa miesiąc, półtora miesiąca po ukazaniu się artykułu                   
i odbytym zebraniu sytuacja uległa poprawie. Natomiast nadal pogarsza się stan i to jest 
niepokojące. Spółdzielczość niemałe pieniądze przekazuje, co prawda nie jest stroną jeśli 
chodzi o umowę, ale no niestety, mieszkańcy upominają się, mówią, że 3,20 od pierwszego, 
teraz będziemy płacić od osoby, no to też niebagatelna kwota. Społeczeństwo Starachowic 
jest ubogie i powiadam, nie życzę sobie, żeby nadal taki stan istniał i dlatego po raz kolejny 
zwracam się z prośbą o bardzo poważne potraktowanie tego problemu.” 

 
Ad. 11.1 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich     

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji. 

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

Cyt. „W dniu dzisiejszym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
ukazały się informacje co do których no zobowiązani jesteśmy zareagować i uchwałę 
przedstawioną Państwu wcześniej na Komisjach w pewien sposób postanowiliśmy 
przebudować. Ta przebudowa idzie w kierunku, w zasadzie rozluźnienia zapisów tej uchwały. 
Ja przypomnę, że jest to uchwała tylko intencyjna i to rozluźnienie polega na tym,                       
że nieaktualna wg Urzędu Marszałkowskiego jest ta tzw. mapa pomocy, którą ogłosił Urząd 
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na swoich stronach internetowych i która mówiła, że w zależności od wysokości dochodu na 
mieszkańca poszczególnych gmin będzie pomoc wahać się i w przypadku gmin                        
o największych dochodach, a to dotyczy gmin największych w województwie 
świętokrzyskim. Ono nie przekroczy 65% kosztów kwalifikowalnych. W tej chwili wiadomo 
jest, że tego rodzaju poziom wsparcia będzie jeszcze negocjowany, ale dla fiszek, jakie w tej 
chwili się składa jest zalecenie, ażeby przyjąć poziom dofinansowania uśredniony dla 
wszystkich 75% i oczekuje Urząd Marszałkowski uchwały, która będzie uniwersalnie 
zapewniała o dofinansowanie zadań, jakie gminy będą kierować jako beneficjenci do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, dlatego taką 
uchwałę żeśmy sporządzili. Ona została Państwu rozdana i tak naprawdę wprowadza bardzo 
niewielkie zmiany do treści uchwały przedstawionej i zaaprobowanej. Mianowicie w § 2 
wypada nam tu liczba 65%, w trzecim wierszu i treść paragrafu otrzymuje brzmienie: 
„Obecna szacowana wartość zadań realizowanych przez Gminę Starachowice, wymienionych 
w § 1 wynosi 40 300 000 PLN, w tym dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego do kosztów kwalifikowanych zadań”, czyli nie mówimy, że to będzie tam 65%. 
Zmienia się również treść § 3 w kierunku takiego właśnie rozluźnienia i § 3 przyjmuje 
brzmienie: „W przypadku zatwierdzenia współfinansowania z RPO WŚ Rada Miejska 
zabezpiecza wkład własny na koszty niekwalifikowalne oraz wymagany współudział do 
kosztów kwalifikowalnych”. Dalej nie ma już zmian. Zmiany pojawiają się jeszcze tylko              
w uzasadnieniu, a mianowicie w pierwszym akapicie uzasadnienia wypada nam zdanie 
„Nabór fiszek do dnia 16.05.2007 r.”, bo z informacji jakie ogłoszone zostały na stronie 
internetowej wynika, że on został przedłużony do 31 maja. W drugim akapicie ostatnie zdanie 
również wypada „Gmina Starachowice może otrzymać 65% kosztów kwalifikowalnych  
inwestycji” – tego nie ma.” 

Następnie odczytał brzmienie całego drugiego akapitu tj. : „W związku z dużym 
zapotrzebowaniem gmin na  środki z funduszy strukturalnych, przekraczających możliwości 
wsparcia w ramach RPO 2007-2013, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może 
zdecydować się na zróżnicowanie poziomu dofinansowania uzależniające je np. od dochodów 
własnych budżetów gmin na 1 mieszkańca.” 

Cyt. „Informacje prasowe na temat no takich zastrzeżeń ze strony Prezydentów tych 
największych gmin, jak Państwo mieliście okazję tam gdzieś doczytać np. w dodatku do 
„Gazety Wyborczej”, kieleckim, pojawiły się bodaj w piątek czy w czwartek i no jak widać 
znajduje to odzwierciedlenie w obecnym układzie komunikatów na stronie oficjalnej Urzędu. 
Tak wygląda uchwała i z tymi zmianami bardzo prosiłbym o przegłosowanie.” 

 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan A. Krukowicz 
Cyt. „Jakby Pan Naczelnik był uprzejmy spojrzeć na zapis i Państwo. W poprzedniej tej 

uchwale, która była doręczona przedtem był zapis 65 % i w § 3 zapis 35%. No nie wiem, czy 
mam rację, czy ewentualnie nie rozumiem. Jest zapis w tym dotacja, mówię o § 2 w obecnym 
projekcie uchwały. Druga część paragrafu – w tym dotacja z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego do kosztów kwalifikowalnych zadań. Jakoś mi tak to nie bardzo 
brzmi. Czy to tak to musi być, czy ewentualnie „na koszty zadań kwalifikowalnych”, czy                   
„w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych”, bo to by było tak jakoś bardziej po polsku, tak 
jakby czegoś brakowało tutaj, bo poprzedni zapis „do 60% kosztów kwalifikowalnych” miał 
sens, a tutaj jest tak jakoś, no wypada w ogóle. I później w 2, 3  § „W przypadku 
zatwierdzenia współfinansowania z RPO WŚ Rada Miejska zabezpieczy wkład własny na 
koszty niekwalifikowalne oraz wymagany współudział do kosztów kwalifikowalnych”. Czy 
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nie lepiej „w kosztach kwalifikowalnych”? Czy to ma jakieś znaczenie, czy to tak to musi 
być, bo gdzieś tam, taki zapis powinien być.” 

 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich     
Cyt. „Ma to znaczenie. Już postaram się wyjaśnić. Ma to znaczenie ze względu na to,             

że na koszt jakiejś inwestycji, każdej, składają się koszty, które zostają uznane za 
kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne. RPO dofinansowuje wyłącznie koszty 
kwalifikowalne i dofinansowuje je w określonym procencie. Dotychczas to było 65…” 

 
Pan A. Krukowicz 
Cyt. „Chodzi mi o sam zapis. Nie chodzi mi o to, że nie ma tego 65.” 
 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich     
Cyt. „Rozumiem.” 
 
Pan A. Krukowicz 
Cyt. „Sam zapis, czy logiczny jest?” 
 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich     
Cyt. „Moim zdaniem, tak. To wracając do § 2 „Obecna szacowana wartość zadań 

realizowanych przez Gminę Starachowice, wymienionych w § 1 wynosi 40 300 000, a więc 
wszystko razem kwalifikowalne i niekwalifikowalne tyle, prawda? W tym dotacja                        
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kosztów kwalifikowalnych zadań, czyli 
w tej kwocie 40 300 000 na jaką szacujemy całkowitą wartość tych zadań zawiera się również 
dotacja. Ta dotacja będzie jakąś częścią tej kwoty. No to zależy powiedzmy od tego jakiej 
wysokości dofinansowanie uda się uzyskać, czyli w tych 40 300 000 mieści się również ta 
potencjalna dotacja, którą zamierzamy uzyskać po aplikacji, no miejmy nadzieję                        
z powodzeniem i w następnym paragrafie „W przypadku zatwierdzenia współfinansowania              
z RPO WŚ”, to się w jakiś sposób decyzyjny stać musi, prawda? „Rada Miejska zabezpiecza 
wkład własny na koszty niekwalifikowalne, no więc to co zawsze musimy ponieść, prawda, 
oraz wymagany współudział do kosztów kwalifikowalnych, czyli ta różnica pomiędzy 
całością kosztów kwalifikowalnych, a poziomem dofinansowania ponoszonym przez RPO 
WŚ czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Znaczy, ja 
myślę, że to jest czytelne. Nie wiem jeżeli ktoś ma inne zdanie to możemy to przeredagować, 
nie mniej jednak zdaje się, że chyba ma to sens i ręce i nogi.”  

 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Może dodajmy, że to jest pewnego rodzaju gotowiec stosowany w tego typu 

przypadkach, natomiast rzeczywiście Pan Radny ma rację, że w kosztach kwalifikowalnych             
i w kosztach kwalifikowalnych zadań mogłoby być gramatycznie również poprawne i no 
może lepiej by to brzmiało faktycznie. Natomiast to jest zastosowany pewien taki model, 
używając sformułowań idealnie ze specyfikacji, dlatego, że to też jest ważne.                        
Nie najszczęśliwsze to sformułowanie, przyznaję.” 

 
Pan Z. Bernaciak 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam następujący wniosek jeśli chodzi o tą 

uchwałę. Dotychczasowy, czy projektowany zapis § 1 „Rada Miejska wyraża zgodę na 
starania Gminy Starachowice o współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego poniższych inwestycji” jest po prostu nierzeczowy. Na czym 
ta nierzeczowość polega? Otóż proszę Państwa Gmina Starachowice, czy gmina w ogóle to 

 27



jest teren i ludzie, czy mieszkańcy go zamieszkujący, a w związku z tym kto będzie się starał 
o to dofinansowanie, teren czy ludzie? Są podmioty, które w imieniu gminy działają i wydaje 
mi się, że powinien być tu ujęty podmiot, który będzie czynił w imieniu gminy te starania,                  
a w związku z tym mam następujący wniosek, aby w § 1 umieścić zapis „Wyraża się zgodę 
na podjęcie przez Prezydenta Miasta Starachowice działań mających na celu 
współfinansowanie” i dalej pozostawić tak jak jest. Dziękuję.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest wniosek formalny do przegłosowania, czy 

propozycja?” 
 
Pan Z. Bernaciak 
Cyt. „Wniosek formalny.” 
 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „To jest sytuacja taka, że oczywiście wnioskuje gmina, natomiast organem w tym 

momencie jest Prezydent. Więc wydaje mi się naturalne, że to gmina zabiega o te środki, a nie 
Prezydent, bo gdyby zabiegał Prezydent, no to byłaby sytuacja zupełnie jakościowo inna niż 
kiedy zabiega gmina, prawda? My wszyscy razem jako pewna wspólnota samorządowa 
zabiegamy o te środki, a organem jest Prezydent. Oczywiście on występuje.” 

 
Pan Z. Bernaciak 
Cyt. „Ale gmina wybrała Pana Prezydenta, żeby ją reprezentował w określonych 

sytuacjach.” 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Radnego Z. Bernaciaka, czy podtrzymuje zgłoszony wniosek formalny? 
 
Pan Z. Bernaciak 
Powiedział, że podtrzymuje. 
 
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Może spróbujemy pożenić te dwa i może tu Prezydent występowałby w imieniu 

Gminy Starachowice i byłby jako organ występujący, natomiast no gmina gdzieś w tle musi 
być, bo, no bo musi po prostu, bo jest tym beneficjentem, prawda? Donator środków nie 
przyjmuje do wiadomości, że to Prezydent, owszem reprezentuje, ale nie jest beneficjentem 
tego programu.”  

  
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM  

 Cyt. „No wydaje mi się to zasadne. Nie wiem jak Pan wnioskodawca tej poprawki?” 
  
 Pan Z. Bernaciak 

Powiedział, że na sali obrad jest Radca Prawny, a następnie poprosił go o opinię                
w w/w sprawie. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poprosił Radcę Prawnego o wyrażenie opinii w w/w sprawie, aby była jasność co do 

prawidłowości tych sformułowań.  
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Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
Cyt. „Jeśli można Panie Przewodniczący, bo no oczywiście w toku dyskusji plenarnej 

wynikła taka uwaga, to dotychczas nie było wskazywane jako wada podczas obrad Komisji. 
Ten paragraf, chcę powiedzieć, nie ulega żadnej zmianie no i oczywiście uchwała, uchwała 
obowiązkowo posiada akcept od strony formalnej Radcy Prawnego.” 

  
Pan J. Boral – Radca Prawny 
Cyt. „Z tą uchwałą nie miałem kontaktu. Po raz pierwszy. Sądzę, że jest ona do 

przyjęcia bez zmian, dlatego, że w pierwszym zdaniu, o ile dobrze zapamiętałem chodzi o to, 
że Rada Miejska wyraża zgodę na pewien kierunek działania i to jest wystarczające, 
natomiast w końcowym paragrafie jest zawsze, że powierza wykonanie Prezydentowi Miasta. 
Dokonywanie zmian, tak z minuty na minutę to zawsze prowadzi do jakiś nieszczęśliwych 
wypadków. Lepiej nie zmieniać, tym bardziej, że jest to sensowna uchwała.” 

  
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
Powiedział, że § 4 tego projektu uchwały brzmi następująco: „Wykonanie uchwały 

powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.” 
  
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Pana Z. Bernaciaka, czy podtrzymuje swój wniosek formalny. 
  
Pan Z. Bernaciak 
Powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, gdyż uważa, że jest to błędny zapis. 
  
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Pana Z. Bernaciaka. 
  
Głosowanie: 
  3 głosy „za” 
  4 głosy „przeciw” 
           12 głosów „wstrzymujących” 
  
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
  
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Proszę Państwa. W tej uchwale jest zapis, który mówi bardzo wyraźnie,                    

w uzasadnieniu, że to są programy przewidziane na lata 2007 – 2013. Jest termin podany,            
16 maja, fiszki i teraz moje pytanie. Czy to są jedynie programy na te lata? Bo mogę założyć, 
że gminy wszystkie złożą programy, no więcej programów, inne gminy i będą one 
rozpatrywane w terminach ustalonych, ale w każdym bądź razie w tym roku. Czy nie 
zamykamy sobie drogi do zgłaszania innych programów? Chciałbym mieć tu jasność dlatego, 
że w zasadzie nie zaczęliśmy jeszcze dyskusji na temat innych programów poza tymi tu 
wymienionymi. Tak, że proszę o odpowiedź.” 

  
Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „Ja mogę spróbować odpowiedzieć Panu Radnemu. Sytuacja jest mniej więcej 

taka, że część działań będzie uruchomiona już niebawem i fiszki będą przyjmowane, 
wstępnie, do dzisiaj myśleliśmy, że do 16 maja. Okazuje się, że od dzisiaj od godz. 1000 
wiemy, że do 30 maja. Dzisiaj to ogłoszono. Alokacja środków miała wynosić 30%, czyli 
30% środków miało być przeznaczonych na tą pierwszą część, która obejmuje lata 2007 – 
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2008. Natomiast czy to jest do końca prawda skoro tu się zmienia wszystko jak                       
w kalejdoskopie, co chwila. Informacje pojawiają się nagle, stąd ten problem Inkubatora 
Technologicznego się pojawił na początku sesji, bo to wiadomość z czwartku, z wieczora,               
z godziny 2100. Stąd te informacje dzisiaj, które tak wiele zmieniają. Należałoby w tej sytuacji 
chyba zasadnie przypuszczać, że jednak do 30 maja należy składać wnioski szerzej niż na rok 
2007 i 2008. Myślę, że należy objąć tymi wnioskami okres czasu do roku 2010 i tutaj 
oczywiście pojawiają się wtedy inne, inne możliwości, z tym, że ograniczenie polega na tym, 
że niektóre z działań będą realizowane w sensie fiszki dopiero w sierpniu, wrześniu. Wnioski 
będą składane dopiero późną jesienią. Tu możemy mówić o rozszerzeniu tylko w tych trzech 
działaniach: trzecim, czwartym i piątym, prawda? Tam moglibyśmy spróbować spojrzeć 
szerzej, ale czym jesteśmy ograniczeni? Ograniczeni w tym momencie jesteśmy, po prostu 
dokumentacją. Te cztery przypadki to jest dokumentacja, która nadaje się, po pierwsze do 
złożenia jako fiszki, która może być rankingowana, bo jeszcze musimy tam jakąś pozycję 
zająć, która nam pozwoli na złożenie wniosku i zasadne przypuszczenie, że wygramy ten 
konkurs. Jeśli chodzi o inne, nie są na tym etapie, żeby je można było w tym momencie 
realizować. To co będzie możliwe do napisania jesienią czy na przełomie roku, pewnie 
jeszcze coś zdążymy przygotować, ale ten moment, żeby mieć absolutną pewność to są te 
cztery przypadki. Tutaj dołożyliśmy od zeszłego tygodnia również po rozmowach, rondo 
ponieważ okazało się, że nie ma chęci finansowania przez Świętokrzyski Zarząd ronda. 
Możemy ułożyć się z powiatem, możemy ułożyć się z nimi na jakieś udziały, ale najpierw 
musimy aplikować, bo wszystko wskazuje na to, że jak to tam powiedziano, że Prezydent 
Kwiecień się nie mógł dogadać, my też się nie możemy dogadać, więc się prawdopodobnie 
nie dogadamy w tej sprawie. I jeśli chcemy rzeczywiście to rondo mieć to chyba musimy                
z nim jednak wystartować do RPO Województwa Świętokrzyskiego. To jest jedyna droga jak 
się okazuje. Oczywiście z kolejnych, które na pewno pójdą do RPO to jest platforma cyfrowa 
za społeczeństwa informacyjnego i kolejny tj. Fundusz Pożyczkowy, ale to jest kwestia 
jesieni. Być może fiszki sierpień, wrzesień. Wszystko ulega pewnemu rozciągnięciu w czasie. 
Przecież samo to fiszkowanie to jest nic innego jak zajęcie gmin i zajęcie przedsiębiorców 
tym, aby po prostu nie podnosili głośno głosu, że to trwa trochę za długo. Gmina jest w tej 
szczęśliwej sytuacji, że właściwie zobowiązanie dopiero będzie zaciągać, podczas gdy 
przedsiębiorcy często przygotowując się do aplikacji do programu zaciągali już kredyty, 
pożyczki, przygotowywali wkład własny, a raczej udział własny. Tam nawet bliżej byłoby               
w tej uchwale udział własny do aplikacji, dlatego ulegnie to na pewno rozszerzeniu, ale na ten 
moment te cztery projekty możemy zasadnie sądzić, że przejdą, że mają szansę być 
realizowane. Oczywiście etap jest bardzo wstępny, to jest etap fiszki więc też za dużo jeszcze 
nie możemy powiedzieć, ale bez dobrej fiszki, bez dobrej dokumentacji formalno – prawnej 
nie możemy myśleć o wniosku, bo on po prostu nie przejdzie, nie będzie skuteczny. 
Natomiast pytanie, czy można rozszerzyć? Można.” 

  
Pan Z. Rafalski 
Cyt. „Otóż załóżmy sytuację taką, że do 30 maja nie zgłosimy na przykład programu            

z 2004 „Łazy” z RPO i nie zdążyliśmy i na przykład przez kolejne te 4 lata nie będziemy nic 
mogli zrobić. Mówię przykładowo, ale to może dotyczyć innych programów, dlatego 
miałbym wniosek. Ponieważ do 30 maja jest troszkę czasu, żeby jednak do końca to 
sprawdzić, do końca i spróbować jednak zastanowić się nad zwiększeniem ilości tychże 
programów. Jest cztery z tym, że Pan Prezydent był uprzejmy powiedzieć, że 1 już tu zdaje 
się wypadnie i nie wiemy jakie procedury i jakie pieniądze, na jakie konkretne zadania będą 
w RPO. Dlatego myślę, że zwiększenie ilości propozycji ze strony Gminy Starachowice 
byłoby celowe.” 
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Pan W. Bernatowicz – Prezydent miasta 
Cyt. „Nie wiem o czym Pan Radny mówi, co ma tutaj wypadać z tej listy. Absolutnie 

takiej możliwości nie ma, natomiast w miarę możliwości na pewno będziemy chcieli do tej 
listy, która jest stworzona, czyli obejmująca te cztery punkty dopisywać kolejne, które się 
będą pojawiały, szanse. Ponieważ te szanse będą się pojawiały w trakcie pracy, więc najpierw 
po prostu zajmujemy się tymi, które mają szansę w ogóle wejść jako takie. Jesteśmy po 
rozmowach z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, po rozmowie w Ministerstwach, 
po prostu te mają największą realną szansę, żeby się znalazły w RPO.” 
 

Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta 
Cyt. „Ja jeszcze chciałbym tylko dać taki przykład, który zobrazuje sytuację naszą. 

Mianowicie fiszki mogliśmy składać między 16 kwietnia, a 16 maja, prawda? I teraz 
gdybyśmy te fiszki złożyli w formie takiej jak wiedza nasza na dzień, powiedzmy na piątek      
w zeszłym tygodniu, czy na 16 kwietnia, to prawdopodobnie już byśmy zgubili te 10%, które 
uzyskamy ponieważ nie wiem, czy dano by nam te fiszki podmienić. Prawdopodobnie nie. 
Ma to charakter dokumentu, który został złożony, ubiegamy się o konkretną kwotę dotacji,            
o konkretny procent, więc 65 byśmy napisali i przyśpieszając z kolei zanadto byśmy sami się 
wpakowali w pułapkę, dlatego, że tak jak powiedziałem, ta materia bardzo żyje. Ona                    
w warunkach polskich jest nadmiernie żywa, bym powiedział. Coś co jest aktualne kilka dni 
temu już jest nieaktualne. Są nowe wytyczne. Wystarczy jedno spotkanie Sekretarza Ortyla na 
przykład w Kielcach 10 kwietnia i się wszystko zmienia i pewne zasady, które zostały już  
wcześniej ustalone i uznane za obowiązujące prawo. Okazuje się, że ulegają pewnym 
modyfikacjom i dlatego radziłbym na to patrzeć bardzo ostrożnie. To jest chyba podstawa, 
natomiast intencję rozumiem. Chcielibyśmy jak najwięcej projektów złożyć, chcielibyśmy jak 
najwięcej środków  z nich uzyskać, chociaż przyznam, że ta wartość o której tu mówimy czyli 
40 300 000, ona kiedy patrzymy na 2 lata to rozbijamy, nie jest mała, nie jest mała. To byłoby 
coś interesującego, gdyby nam się udało to zrealizować. Oczywiście ja wiem o czym Radny 
chce mówić, bo często dyskutujemy na temat, w tym przypadku „Łazów” prawda, i paru 
innych pomysłów. One nie są apriorycznie eliminowane natomiast, no musimy też pewne 
rzeczy ważyć i pewne sprawy no póki co rozwiązywać dla naszego dobra, tak jak to jest 
możliwe. Tam, gdzie są przygotowane dokumenty, gdzie są gotowe, gotowa pełna 
dokumentacja, no bo też nie możemy spowodować, że składamy coś co nie przejdzie i mamy 
tego pełną świadomość.” 

 
Pan J. Ambroży – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
Cyt. „Jeszcze słowo. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na taką kategorię sprawy. 

Otóż obowiązkowym załącznikiem do fiszki jest uchwała intencyjna o zabezpieczeniu 
środków na realizację projektu i tą uchwałą chcemy ażeby Rada zobowiązała się,                       
że w przypadku powodzenia aplikacji to środki na realizację tych zadań po prostu zapewni. 
My oczywiście stale monitorujemy stronę internetową i jesteśmy w kontakcie ze służbami 
Marszałka i o ile sytuacja zmieni się i umożliwi podejmowanie kolejnych działań,                        
no w kierunku zwiększania ilości projektów, które tutaj można by do Regionalnego Programu 
Operacyjnego kierować to takie działania Pan Prezydent na pewno zechce podjąć                        
i Radę Miejską o tym powiadomi i wtedy analogiczna uchwała dotycząca jakiś ewentualnych 
innych projektów byłaby podejmowana na sesji majowej, bo tak jak jeszcze raz mówię 
obowiązkowym jest, ażeby do fiszy załączyć zapewnienie sfinansowania, taką deklarację 
Rady Miejskiej w postaci uchwały intencyjnej, że o ile aplikacja będzie udana to wtedy 
będzie gmina przewidywać w swoim budżecie środki na ten cel.” 
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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 uchwała została podjęta jednogłośnie.  
Uchwała Nr VII/2/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.2 
Pan Sz. Jarosz – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki            

i Ochrony Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice. 
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: 
  18 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr VII/3/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.3 
Pan W. Piekarz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie : oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, 
położonej w Starachowicach u zbiegu ulic Ostrowieckiej i Lenartowskiej dla Pani Łodej 
Teresy zam. Starachowice ulica Lenartowska nr 26. 

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: 
  19 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/4/07 w załączeniu. 
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Ad. 11.4 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 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: 
  18 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/5/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.5 
Pani H. Piwnik – Skarbnik Miasta 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” 

ewentualnych roszczeń dotyczących środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
„Przebudowę boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 2”. 

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: 
  18 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/6/07 w załączeniu. 
 
Ad. 11.6 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Przestawił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do Konsorcjum w ramach 

projektu Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości w Programie 
Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 

 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Pan Z. Bernaciak 
Wniósł o wykreślenie z uzasadnienie pierwszej części zdania, tj. „Agencja Rozwoju 

Regionalnego w Starachowicach w porozumieniu z”. 
Według niego w ten sposób uzasadnienie zostanie dostosowane do projektu uchwały, 

gdyż my upoważniamy do działania Pana Prezydenta, a nie Agencję Rozwoju Regionalnego. 
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Stwierdził, że nie ma potrzeby, aby w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały była 
umieszczana Agencja Rozwoju Regionalnego. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Powiedział, że rzeczywiście w uzasadnieniu pojawia się Agencja Rozwoju 

Regionalnego. Dodał, że w w/w projekcie uchwały nie ma o niej mowy. Stwierdził, iż nie jest 
konieczne, aby w uzasadnieniu była ona wymieniona. Uznał, iż z uzasadnienia do w/w 
projektu uchwały powinno zostać wykreślone w całości pierwsze zdanie. Powiedział,                  
że uzasadnienie rozpoczynałoby się od słowa „Tworzone jest” i brzmiałoby następująco: 
„Tworzone jest Konsorcjum składające się z gmin oraz organizacji pozarządowych, które 
będzie beneficjentem środków na tworzenie inkubatorów i inkubatorów technologicznych                 
w województwie świętokrzyskim. Uchwała ma charakter intencyjny, pozwala na ewentualne 
uczestnictwo gminy Starachowice w w/w projekcie.” Według niego to jedno zdanie jest 
kwintesencją tej uchwały. Dodał, że Pan T. J. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta może by 
rzeczywiście poparł jego zdanie w tej kwestii. 
    

Pan T. Capała – Zastępca Prezydenta Miasta 
Cyt. „To znaczy, na początku już sesji mówiliśmy, że nie ma przeszkody, żeby nie 

używać Agencja Rozwoju Regionalnego. Ona się znalazła tylko w opisie dla wiedzy 
Radnych. Nie ma potrzeby, to rzeczywiście Prezydent udziela się tego pełnomocnictwa jakby 
Prezydentowi do działania. No można z tego zrezygnować.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dobrze. Zatem jeżeli tutaj jest również ze strony wnioskodawcy uchwały wola, 

abyśmy zdanie pominęli myślę, że celowym jest, aby tak rzeczywiście było. Zatem może jako 
mój wniosek dalej idący przystąpimy do głosowania mojego wniosku formalnego.” 

Poddał pod głosowanie swój wniosek formalny polegający na usunięciu pierwszego 
zdania z uzasadnienia do w/w projektu uchwały.   

 
Głosowanie: 
  16 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    1 głos „wstrzymujący” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że wniosek został przyjęty i uzasadnienie brzmi 

następująco: 
„Tworzone jest Konsorcjum składające się z gmin oraz organizacji pozarządowych, 

które będzie beneficjentem środków na tworzenie inkubatorów i inkubatorów 
technologicznych w województwie świętokrzyskim. Uchwała ma charakter intencyjny, 
pozwala na ewentualne uczestnictwo gminy Starachowice w w/w projekcie.” 

Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.   
 
 Głosowanie: 
  19 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/7/07 w załączeniu. 
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Ad. 11.7 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
W związku z zmieniającymi się przepisami prawa samorządowego jak również                  

z dezaktualizacją załączników znajdujących się w Statucie Miasta Starachowice oraz nowymi 
propozycjami wpływającymi do Pana Prezydenta, przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej. 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zgłosił chęć pracy w w/w Komisji. 
  
Pan M. Sendecki 
W imieniu Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” i „Samorządu 2002” zgłosił 

kandydaturę Pana W. Tuza. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Pana W. tuza czy wyraża zgodę na pracę w tej Komisji? 
 
Pan W. Tuz 
Wyraził zgodę. 
 
Pan J. Perchel 
Zgłosił kandydaturę Pana Z. Bernaciaka. Dodał, iż poprzednio pracował on w takiej 

Komisji, więc ma doświadczenie. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Pana Z. Bernaciaka, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Statutowej ? 
 
Pan Z. Bernaciak 
Wyraził zgodę. 
 
Pani M. Pruś – Sekretarz Miasta 
Zapytała, czy ktoś z Radnych chciałby jeszcze pracować w Komisji Statutowej? 
Następnie odczytała § 1 w/w projektu uchwały tj.: 
„Powołuje się Komisję Statutową a składzie: 
1. Lidia Dziura – Przewodnicząca Komisji; 
2. Dariusz Nowak; 
3. Waldemar Tuz; 
4. Zygmunt Bernaciak. 
celem opracowania projektu Statutu Miasta Starachowice” oraz § 2 tj. : „Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
Pan T. Klepacz 
Powiedział, że nie ma propozycji odnośnie składu w/w Komisji, ale co do brzmienia          

§ 1 – ostatniego akapitu tj. celem opracowania projektu Statutu Miasta Starachowice. 
Uznał, że projekt Statutu Miasta Starachowice jest opracowany i należałoby wykreślić 

słowo „projekt” zastępując go zapisem „celem opracowania zmian w Statucie Miasta 
Starachowice.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Pana T. Klepacza tj. aby ostatni 

akapit § 1 brzmiał następująco: „celem opracowania zmian w Statucie Miasta Starachowice.” 
 
 Głosowanie: 
  20 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Zapytał Panią Lidię Dziurę czy wyraża zgodę na kandydowanie do w/w Komisji. 

Następnie odczytał nazwiska pozostałych członków Komisji. 
 
Pani L. Dziura 
Wyraziła zgodę. 
Ponieważ do w/w projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag Przewodniczący RM 

poddał go pod głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  20 głosów „za” 
    0 głosów „przeciw” 
    0 głosów „wstrzymujących” 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/8/07 w załączeniu. 
 
Ad. 12 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Powiedział, że jeżeli chodzi o interpelację Pani D. Nowakowskiej – Boskiej, to ta 

droga jest planowana. Dodał, że planujemy ją tam zrobić z wielu powodów. 
Cyt. „Panie Przewodniczący, już od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy o przekazanie 
terenów pod dworcem kolejowym. Rozmowy te są dosyć ciężkie, ale jak najbardziej tak, 
jestem też po rozmowie z przedstawicielami powiatu, więc one będą dalej kontynuowane; to 
spotkanie o którym mówił Pan Przewodniczący jest jak najbardziej zasadne. Natomiast jeżeli 
chodzi o resztę interpelacji, to pozwolicie Państwo że odpowiem Państwu na piśmie. 
Dziękuję.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję. Jeszcze nie kończymy sesji. Dziękuję bardzo.  

Panie Prezydencie, w tej interpelacji w której ja mówiłem, tam chodzi o teren, tam nie chodzi 
o dworzec kolejowy, tylko chodzi o teren kolejowy który znajduje się, tutaj mniej więcej jak 
dawniej był postój taksówek bagażowych w stronę wiaduktu.” 
 

Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja rozumiem tak, tak, m.in. to jest też to, bo to dotyczy terenów przy dworcu 

Zachodnim, ale też dotyczy tych terenów gdzie jest zajezdnia autobusów, bo to cały czas jest 
teren PKP.” 
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Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dobrze, bardzo dobrze. Ja też rozmawiałem w tej sprawie właśnie z tym 

wydziałem gospodarowania nieruchomościami PKP, no i tam oni twierdzą, że szybko to chcą 
sprzedać, tak że na ten temat musimy się jeszcze spotkać i porozmawiać.” 
 
 Ad. 13 

Pan K. Różycki 
Cyt. „Proszę Państwa, bo ja tutaj mam prośbę do Prezydenta Capały. Przy Rondzie 

Solidarności obok budynku w którym mieści się Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU, jest 
zlokalizowany kiosk. Kiosk jest od dłuższego czasu nieczynny i tam jest dewastowany            
i malowany. Jest to prywatny kiosk, ale w atrakcyjnym miejscu i szpeci tylko. 
 Druga sprawa, przy ulicy Słowackiego, między posesją przy Słowackiego nr 5                  
a piekarnią Pani Wacławy Przepiórowej jest teren gminny, tj. miejsce w zasadzie w centrum 
miasta, bardzo zaniedbane, chaszcze rosną, trawa wysoka, nieładnie to wygląda tak                     
w pobliżu garaży. Myślę że należałoby się tym zainteresować.” 
 

Pan Z. Bernaciak 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przechodząc dzisiaj 

obok Pomnika Niepodległości, zauważyłem że na placu utwardzonym, przed tym pomnikiem, 
spomiędzy kostki brukowej wyrasta trawa i chwasty. Bardzo bym prosił, zbliżają się święta, 
żeby to uporządkować, żeby ten plac naprawdę wyglądał tak jak na to zasługuje. Dziękuję.” 
 

Pan J. Perchel 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja bym tu miał wniosek, żeby może 

dokończyć z powodzeniem moją interpelację, która dotyczyła wyłączonego oświetlenia         
w części ulicy Rogowskiego i prostopadłej do niej, która była zasilana z Odlewni Polskich. 
Gdyby Pan Prezydent odpowiedział mi szybko i sprawnie, bo z tego co wiem jest jakby 
odmownie, aby światła te były zasilane z ich źródła. Myślę że teraz jest tam ten budynek 
komunalny wykonywany i trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie i z tego ogólnego miejskiego 
oświetlenia włączyć tą linię; żeby tylko po prostu o tym nie zapomnieć, bo to bieg był już 
nadany. Dziękuję.” 
 

Pani L. Dziura 
Cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam taką uwagę – w ślubowaniu 

radnych widnieje błąd taki zasadniczy, tam powinno być Rzeczypospolitej, także proszę                        
o spowodowanie poprawki tego błędu.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Rozumiem, rozumiem że w ustawie jest Rzeczypospolitej. Jest to jak najbardziej 

zasadna poprawka i myślę że służby miejskie jak najszybciej to poprawią. 
Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Szanowni Państwo ja bym 
chciał zapytać przedstawicieli klubu Platformy Obywatelskiej bo tam były zmiany, czy jest 
formalnie przewodniczący tego klubu, czy jest już to ustalone. To tak dla porządku 
organizacji pracy. 
 

Pan M. Sendecki 
Cyt. „Jest pełniący obowiązki przewodniczącego klubu.” 

 
Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Michał Sendecki?” 
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Pan M. Sendecki 
Cyt. „Tak”. 

 
Ad. 14 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Ja już tak na zakończenie, taki mam komunikat. W związku z obchodami święta 

majowego mam do wszystkich Państwa radnych taki komunikat, że 3 maja o godzinie 17.00 
będzie rozegrany mecz piłkarski na stadionie naszym miejskim, musimy wystawić swoją 
drużynę, będziemy grać przeciwko powiatowi”. 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „A ilu brakuje?” 

 
Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „I wygrać. Musimy im po prostu wlać i to ostro, żeby nie było żadnych 

wątpliwości. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą w takim meczu zagrać. Od razu 
powiem, że to jest 2 razy 20 minut, była propozycja żeby grać w poprzek, ale czy było by 
śmieszne? Tak że tak to wygląda. Zapraszam serdecznie do udziału. Z Panem Radnym 
Orkiszem już rozmawialiśmy, tak już jest na ten mecz przekabacony. Serdeczne raz jeszcze 
zapraszam do uczestnictwa w uroczystościach majowych. Dziękuję.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. Ja chciałem wesprzeć tutaj Pana Prezydenta w tej prośbie, żeby 

Panie i Panowie radni wzięli udział w tym meczu. Ja myślę, że punktem honoru każdego 
klubu radnych powinno być to, żeby przynajmniej jeden, dwóch przedstawicieli z każdego 
klub w tej drużynie naszej był. Bardzo proszę o ciszę! Proszę jeszcze przewodniczących 
komisji o podanie komunikatów co do terminów posiedzeń ich komisji.” 
 

Pani L. Dziura - Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu 
Cyt. „Komisja Finansów i Budżetu najprawdopodobniej posiedzenie będzie miała 

najprawdopodobniej w poniedziałek, ale nie w ten najbliższy, bo jest taka wola żeby zrobić 
dłuższą przerwę, taka była ostatnio mowa. W każdym razie zawiadamianie będzie 
telefoniczne. Dziękuję.” 
 

Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Ja mam jeszcze taką prośbę. Szanowni Państwo ja chciałbym zabrać głos na 

temat powiadamiania nas o sesjach i komisjach. Powiem to ze swojego przykładu. Ostatnio 
przyjechałem do domu o godz. 18.00. Kobieta dzwoni do mnie trzeci raz, mówi ze już trzy 
razy była, dzwoni – mówi że ma do mnie bardzo ważne pismo, gdzie byłem dzień wcześniej 
powiadomiony, o tym że jest Komisja Finansów i Budżetu, bo wiedzieliśmy o tym. Kobita 
przylatuje do mnie, ostemplowane pismo, czytam.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Ale to chyba dobrze, że jesteście powiadamiani.” 

 
Pan P. Nowaczek 
Cyt. „Tak, jak najbardziej. W tej chwili było znowu opóźnienie, nie odebrałem 

korespondencji ze względu że znów przyjechałem późno i trzy dni, słuchajcie, zeszło żebym 
mógł odebrać materiały, które zostały dostarczone do mnie pocztą. Tak że ja nie wiem, czy 
ktoś inny. Myślę, że mówię tutaj w imieniu własnego klubu, że bardzo prosimy dzwonić do 

 38



nas telefonicznie, w każdej chwili możemy sobie podjechać i odebrać materiały. Dziękuję 
bardzo.” 
 

Pan D. Nowak – Przewodniczący RM 
Cyt. „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze przewodniczący komisji, którzy chcieliby 

ogłosić swoje terminy komisji? Ja chciałbym poinformować Państwa radnych że do 30 
kwietnia 2007 r. należy złożyć oświadczenie majątkowe. Do czwartku do 26 kwietnia 2007 
do godz. 12.00 należy składać oświadczenia lustracyjne.  
Tutaj dostaliśmy zaproszenia od Panów Prezydenta Miasta i Starosty Starachowickiego, co do 
uroczystości majowych. Panie Prezydencie – może Pan by jeszcze zaprosił i przedstawił 
program tych uroczystości majowych. Bardzo proszę.” 
 

Pan W. Bernatowicz – Prezydent Miasta 
Cyt. „Bardzo mi będzie miło, więc w imieniu Pana Starosty i swoim własnym, 

zapraszam serdecznie wszystkich Państwa na uroczyste obchody 216 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Program uroczystości w dniu 3 Maja wygląda następująco: o 12.15 
zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem p.w. Wszystkich Świętych przy ul. 
Radomskiej, o 12.30 jest uroczysta msza święta za ojczyznę, o 13.40 uroczysty przemarsz pod 
Pomnik Niepodległości, 13.45 – uroczystości pod pomnikiem Niepodległości, o godz. 14.30 
uroczyste odebranie roty   i zakończenie oficjalnych uroczystości. Od godz. 16.00 zaczynamy 
festyn na stadionie. Serdecznie raz jeszcze Państwa zapraszam.” 
 

Ad. 15 
Cyt. „Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę –             

w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji… Acha, przepraszam bardzo, 
prawdopodobnie 7 Maja będzie wspólna sesja połączonych Rad Miasta i Powiatu, o tym będą 
Państwo jeszcze powiadomieni. Jeszcze Pan Radny Orkisz – proszę bardzo. 
 

Pan W. Orkisz 
Cyt. „Mam taką prośbę, 4 i 7 Maja, jesteśmy zobowiązani być w czasie matur; nie 

wiem czy ja, czy mój kolega Pan Ludwiński będziemy mogli wtedy uczestniczyć. Ja nie wiem 
jak mamy z tego wybrnąć. Bardzo mi przykro, ale zgłaszam ten problem.” 
 

W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący RM zamknął obrady.  
 
 Sesja RM trwała od godz. 1100 do godz. 1615. 
 
 
Protokolanci:   Sekretarz sesji:   Przewodniczący RM: 
 
Piotr Ambroszczyk  Dorota Nowakowska-Boska  Dariusz Nowak 
Anna Grudniewska 
Katarzyna Margas 
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