
RM.0052/1/2006

 P R O T O K Ó Ł NR I/06
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 27 listopada 2006r.

I sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 1000 – 1115.
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych. Nieobecny to p. Jarosław Piekarski.

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1 

Ponadto  na  sesję  zostali  zaproszeni:  Paweł  Ziemba  –  Z-ca  Burmistrza  Kamieńska,  Tomasz 
Łuczyk – Sekretarz Gminy, Maria Ozga – Skarbnik Gminy, Urszula Kowalska – Smuga – Radca 
Prawny.
W obradach sesji uczestniczył również Burmistrz Kamieńska p. Grzegorz Turlejski.

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 2

Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3

PORZĄDEK OBRAD:

   1.  Otwarcie sesji przez seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.

a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu głosowania,
d) prezentacja kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały.

5. Przekazanie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu głosowania,
d) prezentacja kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad.

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                      Załącznik Nr 4

Przed  rozpoczęciem  sesji  głos  zabrała  Przewodnicząca  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w 
Kamieńsku p. Elżbieta Matuszczyk. Pogratulowała radnym wyboru na następną kadencję Rady w 
Kamieńsku i wręczyła każdemu nowo wybranemu radnemu zaświadczenie na radnego.
Kolejno zaświadczenie o wyborze na radnego odebrali: p. Rożniatowska Zofia, p. Bartoszewski 
Jan,  p.  Jakubczyk Jan Michał,  p.  Turlejski Grzegorz,  p.  Maria  Bujacz,  p.  Gruchała Stanisław 
Marian, p. Stępień Franciszek Zdzisław, p. Ziemba Wojciech Marcin, p. Węgrzyńska – Krężlak 
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Halina, p. Ludwiczak Marek, p. Madej Jerzy, p. Matusiak Adam Ryszard, p. Ozga Jacek Piotr, 
p. Kułak Andrzej.
p. Jarosław Piekarski nie odebrał zaświadczenia, ponieważ był nieobecny na sesji.

Przewodnicząca Miejskiej  Komisji  Wyborczej  poinformowała,  że  najstarszym wiekiem wśród 
nowo wybranych  radnych  jest  p.  Gruchała  Stanisław,  więc  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie 
będzie przewodniczył obradom sesji do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze na 
Burmistrza  Kamieńska.  Wyjaśniła,  że  jest  już  po  drugiej  turze  wyborów  na  Burmistrza 
Kamieńska,  są  wyniki,  jest  protokół  wywieszony,  jest  już  ogłoszenie,  dlatego  pozwoli  sobie 
wręczyć również zaświadczenie o wyborze Burmistrza Kamieńska, którym został p. Turlejski 
Grzegorz.

p u n k t  1

Otwarcie sesji przez seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia inauguracyjnej, pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał radny 
Stanisław Gruchała witając radnych, Burmistrza Kamieńska, Zastępcę Burmistrza Kamieńska, p. 
Sekretarza, p. Skarbnik oraz pozostałych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 
stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada może obradować i 
podejmować uchwały.
Następnie zaprosił do stołu prezydialnego p. Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza.

p u n k t  2

Ślubowanie radnych.

Przewodniczący obrad S. Gruchała oznajmił, że przeczyta treść ślubowania, a następnie każdy z 
radnych powie „ślubuję”.

Radca Prawny p. Urszula Kowalska - Smuga dodała, że radny może jeszcze dopowiedzieć „tak mi 
dopomóż Bóg”, ale to już jest indywidualna sprawa każdego radnego.

Przewodniczący obrad przeczytał treść przysięgi:  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej  
Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
Następnie wyczytywał radnych w kolejności: J.Bartoszewski, M.Bujacz, S.Gruchała, J.Jakubczyk, 
A.Kułak, J.Madej, A.Matusiak, Z.Rożniatowska, F.Stępień, H.Węgrzyńska – Krężlak, W.Ziemba, 
którzy wypowiadali „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”
Radny M. Ludwiczak i radny J. Ozga złożyli ślubowanie wypowiadając „ślubuję”.
Burmistrz G. Turlejski powiedział, że w związku z wyborem na Burmistrza Kamieńska zrzeka się 
mandatu radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

W załączeniu do protokołu - pismo Burmistrza G. Turlejskiego o zrzeczeniu się mandatu radnego. 
Załącznik Nr 5

p u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący obrad S. Gruchała przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Radny W. Ziemba zgłosił wniosek: „O wykreślenie punktu 7 z porządku obrad.”
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Radny M. Ludwiczak powiedział, że jest to pierwsza sesja i to nie jest najlepszy pomysł, aby 
zdjąć  z  porządku  obrad  punkt  zapytania  i  interpelacje,  ponieważ  radni  sami  odbierają  sobie 
możliwości wnoszenia o coś, możliwość rozmowy, jeżeli mają jakieś niejasności.

Przewodniczący obrad zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje dotyczące porządku obrad?
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego W. Ziembę o 
wykreślenie z porządku obrad punktu 7 „Interpelacje i zapytania radnych.”.
Głosowało  13  radnych.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  8  radnych.  5  radnych  głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek przyjęto 8 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw”.

Po wprowadzeniu zmiany, porządek obrad przedstawia się następująco:
   1.  Otwarcie sesji przez seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Ślubowanie radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Rady.

a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu głosowania,
d) prezentacja kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały.

4. Przekazanie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu głosowania,
d) prezentacja kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania tajnego,
f) podjęcie uchwały.

6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w porządek obrad. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem w/w porządku obrad głosowało 9 radnych, 4 radnych głosowało „przeciw”. W 
wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw”. 

p u n k t  4
Wybór Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący obrad S. Gruchała oznajmił o przystąpieniu Rady do wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku.

a) zgłaszanie kandydatów

Przewodniczący obrad S.  Gruchała zgłosił  kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej  w 
Kamieńsku radnego Jana Bartoszewskiego.
Radny Jan Bartoszewski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.
Radny Marek Ludwiczak zgłosił kandydatkę na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kamieńsku 
radną Marię Bujacz.
Radna Maria Bujacz wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.
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b) powołanie komisji skrutacyjnej

Przewodniczący  obrad  S.  Gruchała  poprosił  radnych  o  zgłaszanie  kandydatów  do  Komisji 
Skrutacyjnej.
Radny Wojciech Ziemba zgłosił radną Zofię Rożniatowską i radnego Franciszka Stępnia.
Radna Zofia Rożniatowska zgłosiła radnego Jerzego Madeja do Komisji Skrutacyjnej.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w w/w 
komisji.
Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: 
Z. Rożniatowska – przewodnicząca komisji,
J. Madej – członek komisji,
F. Stępień – członek komisji.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w skład Komisji Skrutacyjnej.  Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem w/w składu komisji głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w 
skład komisji przyjęto jednogłośnie.

 c) przyjęcie Regulaminu głosowania;

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Z. Rożniatowska przedstawiła regulamin głosowania. 
Przewodniczący obrad S. Gruchała poddał pod głosowanie w/w regulamin. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem w/w regulaminu głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania regulamin 
głosowania przyjęto jednogłośnie.

      d) prezentacja kandydatów;

Przewodniczący obrad S.Gruchała poprosił kandydatów o prezentację. 
Jako pierwszy do prezentacji przystąpił radny J. Bartoszewski i powiedział: „Szanowni Państwo 
radni, nazywam się Bartoszewski Jan Józef, lat 59. Obecnie pracuję w Firmie PPHU DEMETER, 
w której pracuję już 16 lat. Od 1 lipca 1966 r. moje losy związane są z Kamieńskiem i Gminą 
Kamieńsk, bo tutaj podjąłem (po skończeniu Technikum Rolniczego w Dobryszycach) swoją 
pierwszą pracę. Ta gmina nie jest mi obca, nie są mi obcy ludzie ani problemy i wyraziłem zgodę 
na kandydowanie do Rady Miejskiej. Chcę Państwa zapewnić, że widzę tą Radę jako Radę nas 
wszystkich i zapewniam, że jeśli zostanę wybrany, będę przewodniczącym całej Rady. Nie są mi 
obce i znane mi są hasła, które zostały poruszane przez kandydatów na Burmistrzów: czas na 
zgodę, odpowiedzialność i porozumienie. Dlatego myślę, że ta Rada powinna być ponad 
podziałami, Rada wszystkich i dla wszystkich. Chcę jeszcze powiedzieć, że do dnia dzisiejszego 
pracuje i myślę pracować dalej w Firmie Demeter. A w firmie sprawowałem różne funkcje. Przez 
7 lat byłem Kierownikiem zmianowym i każdą złotówkę, którą włożyli właściciele (a było ich 
czterech) pomnażałem i dzięki mnie i mojej osobie i pracy, którą włożyłem firma ta się rozrosła i 
ta firma działa nie tylko na terenie Kamieńska, ale działa na terenie Powiatu, Województwa i 
nawet Województw ościennych. Dziękuję uprzejmie.”
Następnie głos zabrała radna M. Bujacz, powiedziała: „Ja obecnie pracuję w Firmie PAMAR w 
Barczkowicach (od roku). Wcześniej pracowałam przez 21 lat w Urzędzie Miejskim w 
Kamieńsku. Obecnie kwalifikacje moje do pełnienia Przewodniczącej Rady uważam za 
odpowiednie, ponieważ w tym roku ukończyłam licencjat, ukończyłam studia, na Wydziale Prawa 
i Administracji kierunek administracja. Obecnie kontynuuję studia magisterskie na kierunku 
zarządzanie w administracji publicznej. Myślę, że Państwo mnie tutaj znają, bo pracowałam tyle 
lat w Kamieńsku. Mieszkam w Kamieńsku od urodzenia i tak zamiaruję dalej. Dziękuje bardzo.”

Następnie Przewodniczący obrad Stanisław Gruchała poprosił Komisję Skrutacyjną o 
przeprowadzenie głosowania.
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     e) przeprowadzenie głosowania tajnego;

Głosowanie  nad  wyborem  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  było  tajne.  Po  zakończeniu 
głosowania  Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  liczenia  głosów oddanych na poszczególnych 
kandydatów.
Komisja  stwierdziła,  że  w wyniku głosowania  tajnego kandydaci  uzyskali  następującą  liczbę 
głosów: 
- radny Jan Bartoszewski głosów 8,
- radna Maria Bujacz głosów 5.
Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wybrano radnego Jana Bartoszewskiego.

W załączeniu do protokołu – protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji 
Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  w  dniu  27.11.2006  r.  w  celu  przeprowadzenia  wyborów  na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania oraz regulamin 
głosowania.                                                                                                                Załącznik Nr 6

    f) podjęcie uchwały;

Przewodniczący obrad Stanisław Gruchała przeczytał uchwałę stwierdzającą wybór 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.

W  załączeniu  do  protokołu  -  Uchwała  Nr  I/1/2006  Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  z  dnia 
27.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 7

p u n k t  5

Przekazanie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu Rady.

Radny S. Gruchała przekazał prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. 
Przewodniczącego  Rady  Jan  Bartoszewski  podziękował  radnym  za  wybór  na  tak  zaszczytną 
funkcję, jaką jest funkcja Przewodniczącego Rady Miejskiej. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z 
tego,  że ogrom zadań i  problemów przyjdzie  Radzie  rozwiązywać jednak wierzy w to,  że  ta 
współpraca będzie  układała  się  jak najlepiej.  Ponadto zapewnił  (tak jak powiedział  w swojej 
prezentacji), że będzie Przewodniczącym całej Rady. 
Następnie ogłosił 5 minut przerwy
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i przystąpił do kontynuacji porządku 
obrad.

p u n k t  6
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku.

a) zgłaszanie kandydatów;
Radna  Zofia  Rożniatowska  zgłosiła  kandydaturę  radnego  Wojciecha  Ziemby  na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Radny W. Ziemba wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.
Radny Marek Ludwiczak zgłosił kandydaturę radnej Marii Bujacz na Wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej w Kamieńsku.
Radna Maria Bujacz wyraziła zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.
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Więcej kandydatur nie zgłoszono.
b) powołanie komisji skrutacyjnej;

Radny M. Ludwiczak zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał taki sam.
Przewodniczący Rady zapytał czy wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrażają zgodę na 
dalszą pracę w komisji.
Wszyscy  członkowie  Komisji  Skrutacyjnej  wyrazili  zgodę  na  dalszą  pracę  w  Komisji 
Skrutacyjnej.
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  skład  Komisji  Skrutacyjnej  w  niezmienionym 
składzie tj. r. Z. Rożniatowska,  r. J. Madej, r. F. Stępień. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w składu głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
w/w skład komisji przyjęto jednogłośnie.

c) przyjęcie Regulaminu głosowania;

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Z. Rożniatowska przedstawiła regulamin głosowania. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie regulamin głosowania na Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w regulaminu głosowało 13 radnych. W 
wyniku głosowania regulamin głosowania przyjęto jednogłośnie.

d) prezentacja kandydatów;

Przewodniczący Rady J. Bartoszewski poprosił kandydatów o prezentacje w kolejności:
1) radny W. Ziemba, 
2) radna M.Bujacz.

Ad. 1) „Nazywam się Wojciech Ziemba. Mieszkam w Ochocicach.  Mam 31 lat,  żonę, córkę. 
Ukończyłem  Akademię  Górniczo-Hutniczą  w  Krakowie.  Prowadzę  20-to  hektarowe 
gospodarstwo rolne. Dziękuję.”

Ad. 2) „Ja już się prezentowałam, przedstawiałam, tak, że Państwo chyba zapamiętaliście. 
Dziękuję.”

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

e) przeprowadzenie głosowania tajnego;

Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  było tajne.  Po zakończeniu 
głosowania  Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  liczenia  głosów oddanych na poszczególnych 
kandydatów.
Komisja  stwierdziła,  że  w wyniku głosowania  tajnego kandydaci  uzyskali  następującą  liczbę 
głosów: 
- radny W.Ziemba głosów 8,
- radna M. Bujacz głosów 5.

Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wybrano radnego Wojciecha Ziembę.

W załączeniu do protokołu – protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji 
Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  w  dniu  27.11.2006  r.  w  celu  przeprowadzenia  wyborów  na 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  wraz  z  kartami  do  głosowania  oraz 
regulamin głosowania.   

                                                                                           Załącznik Nr 8
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f) podjęcie uchwały;

Przewodniczący Rady przeczytał uchwałę stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kamieńsku.

W  załączeniu  do  protokołu  -  Uchwała  Nr  I/2/2006  Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  z  dnia 
27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 9

p u n k t  7

Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartoszewski  podziękował  radnym  i  zaproszonym  gościom  za 
przybycie  i  udział  w  sesji.  Poinformował,  że  dnia  1  grudnia  o  godz.  1530  odbędzie  się 
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej,  na którą zaproszenia radni i sołtysi otrzymają. Następnie 
zakończył  obrady wypowiadając  formułę  „zamykam I  sesję  Rady Miejskiej  w Kamieńsku V 
kadencji.”
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