
 1 

RM.0052/2/06 
 

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

z dnia 1 grudnia 2006r. 
 
II Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1530 – 1730. 
Stan radnych 13. Obecnych na sesji 13 radnych.  
 

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

Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Zastępca 
Burmistrza Kamieńska – p. Paweł Ziemba, Sekretarz Gminy – p. Tomasz Łuczyk, Skarbnik 
Gminy – p. Maria Ozga, Radca Prawny – p. Urszula Kowalska – Smuga, Radna Rady Powiatu 
Radomszczańskiego – p. BoŜena Sewerynek, Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. 
Waldemar Zbierański. 
W obradach sesji w/z uczestniczyła p. BoŜena Mazurkiewicz - Radca Prawny. 
 

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 posiedzenia. 
2. Ślubowanie radnego Jarosława Piekarskiego. 
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      • powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia zakresu ich   
        działania, 
      • ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku, 
      • wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
      • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  
      • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia II Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady Jan 
Bartoszewski witając serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów. Poinformował, Ŝe 
dzisiejsza sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 13 radnych obecnych jest 13 radnych. Stanowi 
to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Następnie przeczytał porządek obrad i powiedział: „Proszę Państwa ze względu na to, Ŝe p. radny 
Jarosław Piekarski złoŜył w biurze Rady Miejskiej pismo o zrzeczeniu się mandatu radnego w 
związku z tym przystępujemy do punktu 3-ciego porządku obrad a mianowicie „Wnioski w 
sprawie zmiany porządku obrad.” 
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p u n k t  2 

 

Ślubowanie radnego Jarosława Piekarskiego. 
 
Ślubowanie radnego Jarosława Piekarskiego nie odbyło się, poniewaŜ p. J. Piekarski zrzekł się 
mandatu radnego. 
 

W załączeniu do protokołu – pismo p. J. Piekarskiego w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego. 
Załącznik Nr 5 

 

p u n k t  3 
 

Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski zapytał czy radni mają jakieś propozycje, co do 
wprowadzenia zmian w porządku obrad? 
 

Radny A. Kułak zgłosił wniosek: „O wykreślenie punktu 2. Ślubowanie radnego Jarosława 
Piekarskiego z porządku dziennego.” 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski powiedział, Ŝe punkt ten juŜ został zrealizowany, Ŝe 
ślubowanie się nie odbędzie, bo nie mamy radnego p. Jarosława Piekarskiego.  
 

Radny M.Ludwiczak: „Ja mam takie pytanie, bo mówił p. Przewodniczący, Ŝe na wniosek 
Burmistrza została zwołana sesja nadzwyczajna, czy to nie p. Przewodniczący powinien zwołać 
sesje o powołaniu komisji, o ustalenie składów osobowych, o wybór Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej? Czy to jest w gestii p. Burmistrza, czy teŜ Pana Przewodniczącego?” 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski odpowiedział: „Proszę szanownych Państwa radnych, jest 
to w gestii Przewodniczącego, ale uszanowałem wniosek p. Burmistrza i właśnie, dlatego tu 
dzisiaj jesteśmy i tą sesję będziemy kontynuować, jeśli Pan radny  pozwoli.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „Ja nie mam nic przeciwko temu, bardzo dobrze, Ŝe jest sesja zwołana 
tylko, Ŝe to powinien robić Przewodniczący. Nie wiem, czemu Burmistrz narzuca 
Przewodniczącemu a Przewodniczący Radzie, Ŝe p. Burmistrz decyduje, Ŝe dziś są wybory 
Komisji i Przewodniczącego. Troszeczkę to jest nie na miejscu. Ja rozumiem, Ŝe Burmistrzowi 
jest potrzebne dzisiaj zwołanie sesji na temat ustalenia stawek podatku, ustalenie stawek od 
środków transportu, to jest prawidłowe i zrozumiałe. Dlatego na wstępie p. Przewodniczący 
powinien powiedzieć, Ŝe wspólnie z Burmistrzem ustaliliście coś takiego.” 
 

Radny J. Madej: „Panie radny Ludwiczak to po prostu było przejęzyczenie, Ŝe p. Przewodniczący 
nie wspomniał, Ŝe wspólnie z Burmistrzem zwołali sesję. To są pierwsze sesje i tu nie moŜemy od 
Przewodniczącego nie wiadomo, czego wymagać.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „Mam tu uchwały i w tych uchwałach jest uchwała w sprawie stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich zakresu działania, nie ma Komisji 
Rewizyjnej... 
 

Przewodniczący Rady J. Bartoszewski przerwał wypowiedź radnego M. Ludwiczaka. Poprosił 
aby się wczytać, i wszystko jest, i będzie to kontynuowane na dzisiejszej sesji. 
 

W dalszej kolejności Radny M.Ludwiczak zgłosił następujące wnioski:  
WNIOSEK: „O wprowadzenie punktu Zapytania i wolne wnioski.”  
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WNIOSEK: „Aby p. Przewodniczący skserował i przekazał wszystkim radnym Statut Gminy, 
Regulamin Urzędu i ustawę samorządową.” Dodał, Ŝe na pewno będzie to pomocne wszystkim 
radnym w dalszej pracy i na pewno to pomoŜe wszystkim radnym w poglądzie na samorząd. 
 

Przewodniczący Rady J. Bartoszewski zwrócił uwagę, o zgłaszanie wniosków do porządku obrad. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek r. A.Kułaka w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 2. 
Ślubowanie radnego J.Piekarskiego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych. Przeciw głosowało 7 
radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 

Radny A.Kułak: „Ja się zwracam z apelem do całej Rady, bo wiadomo, Ŝe fizycznie nie jest to 
moŜliwe, Ŝeby p. Piekarski złoŜył ślubowanie, bo go nie ma, bo zrzekł się mandatu. Naprawdę 
przegłosujcie i po co kopie kruszyć.” 
 

Burmistrz G.Turlejski zapytał czy moŜe słuŜyć głosem pomocniczym. Następnie za 
przyzwoleniem Przewodniczącego Rady wyjaśnił: „Proszę Państwa, kwestia techniczna polega na 
tym, Ŝe był przygotowany porządek obrad przed zrzeczeniem się mandatu przez p. Piekarskiego. 
Państwo przerobili punkt pierwszy i punkt drugi. Pana Piekarskiego nie ma i ślubowania nie 
będzie składał. W protokole zostanie zapisane, Ŝe w skutek zrzeczenia się mandatu ślubowania 
ten Pan nie złoŜył, i jesteśmy w punkcie trzecim wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Ten 
drugi juŜ przeszedł i Państwo się zastanawiają czy do tej drugiej części coś dołoŜyć czy nie 
dołoŜyć i Ŝeby wniosek przeszedł musi mieć bezwzględną większość głosów, czyli 8. Wniosek 
radnego A.Kułaka otrzymał 5 głosów i odpadł.”  
 

Radny M. Ludwiczak zwrócił uwagę, Ŝe punkt trzeci powinien być na miejscu punktu drugiego. 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana, niepotrzebnie Pan robi zamieszanie, porządek obrad był 
prawidłowo zrobiony Ŝeby r. Piekarski, gdyby był, miał udział w dalszych punktach musiał 
najpierw złoŜyć ślubowanie, Ŝeby nie był pozbawiony wpływu na dalszą część sesji i dlatego 
punkt był w punkcie drugim. Nie moŜna inaczej tego robić. Przeszliśmy do punktu trzeciego, 
zostanie zapisane w protokole, Ŝe jest nieobecny, Ŝe się zrzekł i ślubowanie nie moŜe się odbyć i 
to jest wszystko. Prawo jest tutaj zachowane jak najbardziej, a jeŜeli go zdejmiecie w tym 
momencie to złamiecie porządek obrad.” 
 

Radny M.Ludwiczak poprosił p. Prawnik, aby wypowiedziała się na ten temat. 
 

Radca Prawny p. B. Mazurkiewicz powiedziała: „Proszę Państwa, nie wymagajcie ode mnie 
odpowiedzi na pytania faktyczne tylko prawne. To jest tylko Państwa problem faktyczny i 
zupełnie go nie rozumiem i nie wiem, bo od 15 minut rozmawiamy na temat czegoś, co po prostu 
jest faktem dokonanym, przez Pana Piekarskiego.” 
  
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski poddał pod głosowanie wniosek r. M. Ludwiczaka 
dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu „Zapytania i wolne wnioski.” 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
Przewodniczący Rady zgłosił następujące wnioski do porządku obrad:  
WNIOSEK: „O wprowadzenie do porządku obrad w punkcie czwartym punktu pt. Podjecie 
uchwał: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Jana Piekarskiego oraz w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego.” 
 

Poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku 
głosowało 8 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został 
przyjęty 8 głosami „za” przy 5 głosach wstrzymujących się.  
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WNIOSEK:: „O wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. UpowaŜnienie Przewodniczącego 
Rady Miejskiej do zwołania pierwszych posiedzeń Komisji: Planowania, Rolnictwa, 
Bezpieczeństwa i Oświaty.” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 8 z 13-tu radnych. Za 
przyjęciem w/w wniosku głosowało 8 radnych. 5 radnych obecnych na sali obrad nie brało 
udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów. 
 
WNIOSEK:: „O wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5 punktu pt. ZłoŜenie ślubowania 
przez Burmistrza Kamieńska p. Grzegorza Turlejskiego.” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 8 z 13-tu radnych. Za 
przyjęciem w/w wniosku głosowało 8 radnych. 5 radnych obecnych na sali obrad nie brało 
udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów. 
 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 
1.  Otwarcie posiedzenia. 
2. Ślubowanie radnego Jarosława Piekarskiego. 
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Jana Piekarskiego oraz 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego. 
5. ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      • powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia zakresu ich   
        działania, 
      • ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku, 
      • wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
      • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  
      • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
7. UpowaŜnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do zwołania pierwszych posiedzeń 

Komisji: Planowania, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Oświaty. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

   
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w porządek obrad. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem w/w porządku obrad głosowało 8 radnych. „Przeciw” głosowało 4 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania w/w porządek obrad został przyjęty 8 głosami „za” 
przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.  

 
p u n k t  4 

Podjęcie uchwał: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Jana Piekarskiego 
oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego. 
 

•  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Jana Piekarskiego; 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski odczytał w/w projekt uchwały oraz pismo radnego J. 
Piekarskiego o zrzeczeniu się mandatu radnego. Następnie poddał pod głosowanie w/w uchwałę.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku  
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01.12.2006r 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Jana Piekarskiego.                  Załącznik Nr 6 
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•  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego; 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski odczytał w/w uchwałę, następnie poddał ją pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku  
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01.12.2006r 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego.                          Załącznik Nr 7 
 
 

p u n k t  5 
 

ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego. 
 
Burmistrz Kamieńska p. Grzegorz Turlejski złoŜył ślubowanie: 

„Obejmując Urząd Burmistrza Kamieńska uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
Gminy Kamieńsk: „Tak mi dopomóŜ Bóg.” 
 

p u n k t  6 

Podjęcie uchwał: 
 

•  w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia zakresu ich 
    działania; 

 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski przeczytał w/w projekt uchwały a następnie zapytał, czy są 
jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

 

Radny A. Kułak poprosił o wyjaśnienie co oznacza pojęcie „ochrona cywilna”, które znajduje się 
w § 2 pkt. 3. Zadania Komisji Bezpieczeństwa? Ponadto zapytał czym będzie zajmować się 
Komisja Rewizyjna? UwaŜa, Ŝe te zadania powinny być wypisane a nie widzi ich w projektach 
uchwał na dzisiejszą sesję. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski wyjaśnił, Ŝe zadania Komisji Rewizyjnej określa Statut i 
wszystko jest w Statucie. Natomiast co do pojęcia „ochrona cywilna” to jest to błąd literowy i 
chodzi tu o „obronę cywilną”. Poprosił o poprawienie tego błędu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku  
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01.12.2006r 
w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia zakresu ich 
działania.                                                                                                                    Załącznik Nr 8 
 
 

 • w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

1) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
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Radna M.Bujacz zgłosiła uwagę, Ŝe w uchwale w sprawie powołania stałych Komisji Rady 
Miejskiej nie było Komisji Rewizyjnej, więc Rada nie moŜe uchwalać składu Komisji 
Rewizyjnej, która defakto nie została powołana. 
 

Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe w Statucie jest opisana Komisja Rewizyjna. W Statucie pisze, 
Ŝe inne komisje powołuje Rada Miejska, a więc nie moŜna dwa razy powoływać Komisji 
Rewizyjnej w tej uchwale, bo będzie uchwała bezprzedmiotowa. Powołuje się tylko to, czego 
Statut nie uregulował, a nie uregulował tych czterech komisji. 
 

Radca Prawny p. B.Mazurkiewicz dodała: „Proszę Państwa, Komisja Rewizyjna jest jedyną 
obligatoryjną komisją Rady Miejskiej i Statut oczywiście ma za zadanie skonkretyzowanie, czym 
ona się zajmuje, jaka jest jej organizacja i w jaki sposób przeprowadza się w niej prace. Natomiast 
reszta ustaleń jest w ustawie o samorządzie gminnym. I w związku z tym nie trzeba decydować 
się na to czy powołać Komisję Rewizyjną, bo to jest obligatoryjne. Natomiast pozostałe komisje 
są fakultatywne, czyli jeŜeli Państwo zechcą to powołacie je Państwo i określicie ich zadania. 
Tutaj jest dowolność dla Rady. Natomiast Komisję Rewizyjną naleŜy wybrać i tutaj nie ma 
potrzeby Ŝeby radni najpierw decydowali się, Ŝe taką komisję w ogóle chcą mieć.” 
 

Radny A. Kułak zaproponował, aby najpierw Rada ustaliła skład ilościowy poszczególnych 
komisji, bo komisja moŜe pracować w 3, 4, 5-cio, czy 6-cio osobowym składzie, tylko naleŜałoby 
ustalić.  
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski powiedział, Ŝe Statut tego nie przewiduje. Następnie 
poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

- Zofię RoŜniatowską. 
- Jana Jakubczyka. 
- Franciszka Stępnia. 
- Stanisława Gruchałę. 
- Marka Ludwiczaka. 
- Adama Matusiaka. 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyraŜają 
zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej? 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski oznajmił, Ŝe będzie kolejno poddawał pod głosowanie 
kaŜdą kandydaturę. 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie kandydaturę Z. RoŜniatowskiej. 
Głosowało 13 radnych. Za kandydaturą Z. RoŜniatowskiej do Komisji Rewizyjnej głosowało 12 
radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego kandydatura Z. 
RoŜniatowskiej została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie kandydaturę J. Jakubczyka. 
Głosowało 13 radnych. Za kandydaturą J. Jakubczyka do Komisji Rewizyjnej głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania jawnego kandydaturę J. Jakubczyka przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie kandydaturę F. Stępnia. Głosowało 
13 radnych. Za kandydaturą F. Stępnia do Komisji Rewizyjnej głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego kandydaturę F. Stępnia przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie kandydaturę S. Gruchały. 
Głosowało 13 radnych. Za kandydaturą S. Gruchały do Komisji Rewizyjnej głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania jawnego kandydaturę S. Gruchały przyjęto jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie kandydaturę M. Ludwiczaka. 
Głosowało 13 radnych. Za kandydaturą M. Ludwiczaka do Komisji Rewizyjnej głosowało 4 
radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
jawnego kandydatura M. Ludwiczaka została odrzucona. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie kandydaturę A. Matusiaka. W 
pierwszym głosowaniu za kandydaturą A.Matusiaka do Komisji Rewizyjnej głosowało 8 radnych. 
W wyniku protestu kilku radnych, Ŝe teŜ głosowali „za” a nie zostali policzeni głosowanie zostało 
powtórzone. Wynik powtórnego głosowania był następujący: Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą A. Matusiaka do Komisji Rewizyjnej głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
jawnego kandydatura A. Matusiaka została przyjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej w następującym składzie: Zofia RoŜniatowska, Jan Jakubczyk, 
Franciszek Stępień, Stanisław Gruchała, Adam Matusiak. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej w w/w składzie głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej składzie: Zofia RoŜniatowska, Jan Jakubczyk, 
Franciszek Stępień, Stanisław Gruchała, Adam Matusiak została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/6/06 z dnia 01.12.2006r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.                Załącznik Nr 9 
 
 

2) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów; 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Planowania, 
BudŜetu i Finansów. 
Do Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów zgłoszono następujących kandydatów: 

- Adama Matusiaka. 
- Jana Jakubczyka. 
- Jacka Ozgę. 
- Zofię RoŜniatowską. 
- Stanisława Gruchałę. 
- Marię Bujacz. 

 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyraŜają 
zgodę na kandydowanie do Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów? 
Radny J. Ozga nie wyraził zgody. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do 
Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę A. Matusiaka. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą A. Matusiaka do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego kandydaturę A.Matusiaka przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Jakubczyka. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą J. Jakubczyka do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego kandydaturę J. Jakubczyka przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Z. RoŜniatowskiej. Głosowało 13 
radnych. Za kandydaturą Z. RoŜniatowskiej do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych. W 
wyniku głosowania jawnego kandydaturę Z.RoŜniatowskiej przyjęto jednogłośnie 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę S. Gruchały. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą S. Gruchały do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego kandydaturę S. Gruchały przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę M. Bujacz. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą M. Bujacz do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
jawnego kandydaturę M.Bujacz przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Planowania BudŜetu i Finansów w następującym składzie: A. Matusiak, J. Jakubczyk,  
Z. RoŜniatowska, S. Gruchała, M. Bujacz. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/7/06 z dnia 01.12 2006 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów. 

Załącznik Nr 10 
 
 

3) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska. 
Do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszono następujących kandydatów: 

- Andrzeja Kułaka. 
- Jerzego Madeja. 
- Wojciecha Ziembę. 
- Franciszka Stępnia. 
- Marka Ludwiczaka. 
- Jana Jakubczyka. 

 

Przewodniczący Rady kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyraŜają zgodę na 
kandydowanie do  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? 
Radny M. Ludwiczak i radny J. Jakubczyk nie wyrazili zgody na kandydowanie do w/w Komisji. 
Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę A. Kułaka. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą A. Kułaka do Komisji Rolnictwa głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosowania. W wyniku głosowania jawnego kandydatura A.Kułaka została przyjęta 12 głosami 
„za” przy 1 głosie wstrzymującym się.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Madeja. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą J. Madeja do Komisji Rolnictwa głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
jawnego kandydaturę J.Madeja przyjęto jednogłośnie.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę W. Ziemby. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą W. Ziemby do Komisji Rolnictwa głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
jawnego kandydaturę W. Ziemby przyjęto jednogłośnie.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę F. Stępnia. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą F. Stępnia do Komisji Rolnictwa głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
jawnego kandydaturę F.Stępnia przyjęto jednogłośnie.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w następującym składzie: A. Kułak, J. Madej,  
W. Ziemba, F. Stępień. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/8/06 z dnia 01.12 2006 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Załącznik Nr 11 
 
 

4) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej ; 

 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
Do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej zgłoszono następujących 
kandydatów: 

- Marię Bujacz, 
- Franciszka Stępnia, 
- Jana Jakubczyka,  
- Stanisława Gruchałę, 
- Jerzego Madeja, 
- Jacka Ozgę. 

Przewodniczący Rady kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyraŜają zgodę na 
kandydowanie do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej? 
Radna M. Bujacz nie wyraziła zgody na kandydowanie do w/w Komisji. Pozostali kandydaci 
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę F. Stępnia. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą F. Stępnia do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto jednogłośnie.   
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Jakubczyka. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą J. Jakubczyka do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto 
jednogłośnie.   
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę S. Gruchały. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą S. Gruchały do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto 
jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Madeja. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą J. Madeja do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto jednogłośnie.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Ozgi. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą J. Ozgi do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto jednogłośnie.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej w następującym składzie: F. 
Stępień, J. Jakubczyk, S. Gruchała, J. Madej, J. Ozga.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/9/06 z dnia 01.12 2006 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony PrzeciwpoŜarowej.                                                                                    Załącznik Nr 12 

 
5) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 

Spraw Socjalnych;  
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,  
Sportu i Spraw Socjalnych. 

Do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zgłoszono następujących 
kandydatów: 

- Halinę Węgrzyńską – KręŜlak. 
- Zofię RoŜniatowską, 
- Jerzego Madeja. 
- Wojciecha Ziembę, 
- Adama Matusiaka,   

Przewodniczący Rady kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyraŜają zgodę na 
kandydowanie do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych? 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Haliny Węgrzyńskiej – KręŜlak. 
Głosowało 13 radnych. Za kandydaturą Haliny Węgrzyńskiej – KręŜlak do Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w 
kandydaturę przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Z. RoŜniatopwskiej. Głosowało 13 
radnych. Za kandydaturą Z.RoŜniatowskiej do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Madeja. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą J. Madeja do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę W.Ziemby. Głosowało 13 radnych. Za 
kandydaturą W.Ziemby do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę A.Matusiaka. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą A.Matusiaka do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w kandydaturę przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych w następującym składzie: H. 
Węgrzyńska – KręŜlak Z. RoŜniatowska, J. Madej, W. Ziemba, A. Matusiak. 
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Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/10/06 z dnia 01.12 2006 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 13 
 
Radny A.Kułak: „Ja w kwestii przegłosowanych uchwał; ja mówiłem wcześniej Ŝeby ustalić 
ilościowy skład poszczególnych komisji i teraz tak się stało, Ŝe jeden radny jest bez komisji, nie 
jest przegłosowany. I teraz nie wiem, Radny powinien pracować w Komisji stałej.” 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski odpowiedział: „Panie radny Kułak, kandydatura radnego 
M. Ludwiczaka została zgłoszona i to nie jest moja wina i to nie przeze mnie Pan radny 
Ludwiczak podziękował za pracę w komisji. I nie będziemy się nad tym zastanawiać.”  
 
    •  uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
Wiceprzewodniczący Rady W. Ziemba zgłosił radnego Jana Jakubczyka. 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
Radny J. Jakubczyk wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J.Jakubczyka. Głosowało 13 radnych. 
Za kandydaturą J. Jakubczyka głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania jawnego 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany jednogłośnie radny Jan Jakubczyk. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/11/2006 z dnia 01.12 2006r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.                Załącznik Nr 14 
 
 

  •  uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;  
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o przejęcie czytania 
uchwał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba oznajmił, Ŝe radni otrzymali materiały na sesję i w/w 
projekt uchwały równieŜ, dlatego nie będzie czytał całej uchwały, bo uwaŜa, iŜ kaŜdy się z nim 
zapoznał. Dla uściślenia i informacji tych, którzy nie otrzymali uchwał tj. sołtysów i gości 
zaproszonych powiedział, Ŝe w tej uchwale proponuje się, aby wszystkie podatki od 
nieruchomości zostały takie same jak w ubiegłym roku i dwa lata temu.  
Następnie zapytał czy są jakieś uwagi, co do proponowanych stawek?  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie pozostawienie stawek, które 
obowiązywały do tej pory. Głosowało 13 radnych. Za pozostawieniem stawek podatku od 
nieruchomości na dotychczasowym poziomie głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania radni 
jednogłośnie utrzymali dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości. 

 
  •  uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba oznajmił, Ŝe radni otrzymali wcześniej projekty uchwał i 
mieli moŜliwość zapoznania się z proponowanymi stawkami podatków. W związku z tym zapytał 
czy są jakieś uwagi czy pytania do w/w uchwały?  
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Radny M.Ludwiczak zapytał czy wszystkie stawki, które są zaproponowane na 2007 rok są akurat 
dolną granicą stawek przedstawionych przez Ministerstwo, czy są wyŜsze? 

 

Burmistrz G.Turlejski poprosił o udzielenie odpowiedzi inspektor p. GraŜynę Palkę. 
 

Inspektor p. G.Palka wyjaśniła: „To nie są dolne stawki. Mamy górne stawki i dolne stawki. W 
związku z tym, Ŝe od 2002 r nie była uchwała zmieniana podnieśliśmy stawki o 2,5 %. Tylko te 
co były w 2002 r. tak dawno nie była podejmowana uchwała i tylko 2,5 %. Natomiast od tego 
czasu stawki wzrosły o 16%.”  

 

Radny M.Ludwiczak powiedział, Ŝe w związku z powyŜszym występuje z wnioskiem; „aby 
utrzymać stawki z 2006r na rok 2007.” 

 
 

Inspektor p. G.Palka: „Czyli z 2002 r., a zaraz powiem dlaczego. W 2006 r. byliśmy obligowani, 
musieliśmy przyjąć cztery stawki takie, jakie były minimalne, więc jeŜeli teraz przyjmiemy te 
cztery stawki to znowu będzie uchwała uchylona.” 

 

Radny M.Ludwiczak: „Ja zapytałem Panią czy jest moŜliwość Ŝebyśmy zostawili stawki (te, które 
moŜemy) na 2007 rok. śebyśmy się dobrze zrozumieli, te stawki dolne, które są Ŝeby nie były 
niezgodne z zaleceniem Ministerstwa, Ŝeby nie było uchylenia tej uchwały.” 

 

Inspektor p. G.Palka: „To ja teraz wszystkie stawki przeliczę i zobaczymy czy się mieścimy, czy 
te dolne stawki się mieszczą w dolne stawki. Ale nie w tej chwili, bo to jest 7 kolumn, które 
trzeba przeliczać.” 

 

Radny M.Ludwiczak: „To ja bym proponował odsunięcie podjęcia tej uchwały. Mamy za tydzień 
ogłoszoną sesję i moŜemy ją podjąć.”  

 

Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa jedna z przyczyn zwołania tej sesji to były właśnie 
podatki. Podatki trzeba w okolicach 5-go grudnia zawieść do Dziennika Urzędowego, bo w tym 
Dzienniku się nie zmieszczą a one muszą być ogłoszone. Dlatego bardzo proszę przyjmijcie to 
Państwo. Decyzja naleŜy do Was.” 

 

Radny A. Kułak: „Panie Przewodniczący Wysoka Rado, jeŜeli te stawki uchwalimy na dzisiejszej 
sesji w takiej wersji, jaką nam Przewodniczący tutaj dał, jak wiemy na terenie naszej gminy 
mamy małe zakłady, te przedsiębiorstwa transportowe, i zafundujemy im podwyŜkę. Być moŜe 
tak, Ŝe mogą się wycofać z naszego terenu i pójdą na tereny innych gmin działać. Ja tylko mówię, 
bo wielu radnych jest tutaj świeŜych a ja znam głosy od tych przedsiębiorców, jeŜeli chodzi o 
podatki transportowe.” 
 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto jest za wnioskiem radnego Ludwiczaka o pozostawienie 
tych podatków na następną sesję? 

 

Radny M.Ludwiczak sprostował, Ŝe nie o to mu chodziło, bo nie jest za tym, aby Wojewoda 
uchylił tą uchwałę. Dodał: „Ja bym chciał Ŝeby było zgodnie z prawem, Ŝeby było to zrobione tak 
jak prawo mówi, Ŝe nie moŜemy zejść poniŜej progu wymaganego przez Ministerstwo i 
chciałbym wiedzieć, w których pozycjach, w których miejscach moŜemy ten podatek zostawić na 
poziomie roku 2006 a który musimy podnieść, bo jesteśmy zobligowani przez Ministerstwo.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „To proszę podać, o które Panu konkretnie chodzi.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „Ja nie wiem, dlatego pytam p. inspektor, bo ja nie mam wytycznych z 
Ministerstwa. Ja nie otrzymałem materiałów, które mi mówią, które muszę podnieść a które nie.” 
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Radny A.Kułak zapytał radnego A.Matusiaka: „Wiem, Ŝe Pan prowadzi taką firmę, chce Pan 
podwyŜki?” 

 

Radny A.Matusiak odpowiedział: „A kto by chciał, ale jak o tą minimalną, jak tu jest propozycja 
dosłownie 10-30 zł. na rok, to nie jest znowu jakaś kwota o którą byśmy się spierali. Jak tu widzę 
34 zł. jest podniesiona na duŜym ciągniku siodłowym. Wiadomo, Ŝe dobry kaŜdy grosz, ale ta 
inflacja teŜ idzie w górę.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba zaproponował kilkuminutową przerwę na przemyślenie i 
przedyskutowanie tego tematu. 
Po przerwie Przewodniczący Rady J.Bartoszewski wznowił obrady i poprosił 
Wiceprzewodniczącego Rady o kontynuowanie tematu. 

 
Wiceprzewodniczący Rady W. Ziemba powiedział: „Wracając do uchwały w sprawie podatków 
od środków transportu; Panie radny Ludwiczak Pan proponuje Ŝeby to wszystko wyliczyć. Ja 
myślę, Ŝe 2,5 % to nie jest znowu nie wiadomo jak kwota, nad którą moŜna by było dyskutować. 
Jeśli Pan proponuje jakieś inne stawki to proszę powiedzieć o ile by chciał Pan podnieść albo 
obniŜyć i poddamy pod głosowanie.” 

 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Wiceprzewodniczący, mówi Pan, Ŝe 2,5 % to nie jest duŜo to jest 
Pana zdanie. A moje zdanie na ten temat to jest takie, Ŝe mamy tak biedne społeczeństwo a tak 
dobry budŜet, Ŝe nie musimy tych pieniędzy od podatników wyciągać. Ja uwaŜam, Ŝe tak jak nie 
podnosiliśmy podatków i podniosłem rękę za tym, Ŝeby podatków od nieruchomości nie podnosić 
i tak samo uwaŜam, Ŝe od środków transportu nie musimy podnosić tych stawek. Ale to co nas 
obliguje Ministerstwo uwaŜam, Ŝe powinniśmy podnieść, Ŝeby być zgodnie z ustawą i dlatego 
proponuję, Ŝeby te wszystkie podatki, które moŜemy nie podnosić, Ŝeby zostały na stopie 2006 r. 
Natomiast te, które musimy obligatoryjnie podnieść, bo nas Ministerstwo do tego obliguje ustawą, 
Ŝeby były podniesione do minimum.”  
 

Wiceprzewodniczący Rady W. Ziemba: „To ja proponuję przegłosować ten projekt uchwały, 
który jest, natomiast radni w głosowaniu opowiedzą się czy są za czy przeciw.” 
 

Radna M.Bujacz: „Ja mam taką prośbę, Ŝeby to głosowanie było odnotowane w protokole 
imiennie, kto głosował „za” a kto głosował „przeciw”. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski powiedział, Ŝe Statut tego nie przewiduje.  
 

Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe teŜ sobie Ŝyczy, aby wszystkie osoby, które głosują za tą 
uchwałą, które będą popierały tą uchwałę, Ŝeby się znalazły w protokole. Dodał: „I tego nie moŜe 
mi Pan zabronić, bo ja składam wniosek oficjalnie do p. Protokolantki, ma się to ukazać w 
protokole.”  
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski: „Panie radny Ludwiczak, podnosi Pan tu sprawę, 
wnioskuje Pan o coś, co jest w tej chwili novum. Novum w tejŜe V kadencji Rady Miejskiej i nie  
moŜemy pozytywnie p. radnego M.Ludwiczaka usatysfakcjonować.” 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
w/w projektu uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw”. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
01.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

Załącznik Nr 15 
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p u n k t  7 
 

UpowaŜnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do zwołania pierwszych posiedzeń 
Komisji: Planowania, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Oświaty. 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski zgłosił wniosek:  
WNIOSEK: „O upowaŜnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do zwołania pierwszych 
posiedzeń Komisji: Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej, Planowania 
BudŜetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się.  
 

p u n k t  8 

Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam II Nadzwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 

 
 


