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RM.0052/4/06 
 

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

z dnia 28 grudnia 2006r. 
 
IV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1315. 
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 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. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr II/06 z dnia 1 grudnia 2006r. i Nr III/06 z dnia 7 grudnia 2006r.  
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Uchwalenie budŜetu gminy na rok 2007. 
7. Podjęcie uchwał. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Zakończenie obrad.  

 

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

p u n k t  1 
 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia IV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał Przewodniczący Rady Jan 
Bartoszewski witając serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów. 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.  
Przewodniczący Rady poprosił o wyłączenie telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzały i 
nie rozpraszały w czasie obrad sesji Rady Miejskiej. 
 

p u n k t  2 

Przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad na sesję, który radni otrzymali 
wraz z zaproszeniem i zapytał, czy są uwagi, co do dzisiejszego porządku dziennego sesji, czy są  
jakieś propozycje.  
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Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w porządku obrad głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr II/06 z dnia 1 grudnia 2006r. i Nr III/06 z dnia 7 grudnia 2006r.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr II/06 z dnia 1 grudnia  
2006r.  

Nie zgłoszono uwag. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 11 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 
głosach wstrzymujących się.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z Nr III/06  z dnia 7 grudnia 
2006 r.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał  
się od głosu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się.  

 
p u n k t  4 

 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący poszczególnych Komisji zdali sprawozdanie z działalności komisji w okresie od 
27 listopada 2006 r. do dnia 27 grudnia 2006 r. 
 

W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpiła Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Rady Miejskiej w Kamieńsku radna Zofia RoŜniatowska. 

W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                     Załącznik  Nr 5 
 
W następnej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i  
Ochrony Środowiska radny Jerzy Madej. 

W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                     Załącznik  Nr 6  

 
W następnej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu i  
Finansów radny Adam Matusiak. 

W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                     Załącznik  Nr 7 
 
Następnie sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej zdał  
Przewodniczący Komisji radny Franciszek Stępień. 
 

W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                     Załącznik  Nr 8 
 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał Przewodniczący Komisji radny Jan Jakubczyk. 
 

W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                     Załącznik  Nr 9 
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p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska G. Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami 
LXVI (IV kadencji) i IV (V kadencji) oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
 

W załączeniu do protokołu w/w sprawozdanie.                                                      Załącznik  Nr 10 
 
Radny J.Ozga zapytał, czy do sprawozdań Przewodniczących Komisji stałych i do sprawozdania 
Pana Burmistrza Ŝadnych nie będzie wniosków ani zapytań? 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nie.  
  

 

p u n k t  6 
 

Uchwalenie budŜetu gminy na rok 2007. 
 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. M.Ozgę o omówienie projektu budŜetu na rok 
2007.  
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2007 r. Poprosiła, 
aby skreślić punkt 3 w § 10 w/w uchwały, poniewaŜ opinia RIO odnosi się, Ŝe jest to dwukrotnie 
powielone, tzn. raz jest z wolnych środków a raz ze spłaty. 
Następnie szczegółowo kolejno omówiła poszczególne załączniki do w/w uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem budŜetu 
Gminy Kamieńsk na rok 2007. 
 

Radny M.Ludwiczak powiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe Przewodniczący Rady nie wyraził 
zgody na pytania do Przewodniczących Komisji stałych a w sprawozdaniach Przewodniczących 
Komisji stałych nie było oceny projektu budŜetu, dlatego poprosił o przedstawienie opinii 
Przewodniczących Komisji stałych w sprawie: czy nakłady, które są w projekcie budŜetu 
przeznaczone np. na oświatę, czy na rolnictwo, czy bezpieczeństwo publiczne (OSP), czy są 
wystarczające kwoty i na co to zostały przeznaczone? 
 

Radna H.Wegrzyńska-KręŜlak zapytała, dlaczego w planie nakładów na inwestycje na 2007 r. nie 
jest ujęte dokończenie drogi Szpinalów Górny, pomimo, Ŝe wystąpiła do p. Burmistrza o 
wykonanie dalszego odcinka tej drogi? 
 

Radna M.Bujacz zgłosiła uwagę do pracy Komisji Planowania BudŜetu i Finansów, powiedziała: 
„poniewaŜ jestem w Komisji Planowania, byłam wczoraj na takim posiedzeniu i uwaŜam, Ŝe 
praca w tej komisji to jest jedna wielka kpina i śmiech. PoniewaŜ w ogóle nie były omawiane te 
inwestycje. Na moje pytania i dociekania o wydatki inwestycyjne, co jest planowane, co jest juŜ 
zrobione, to informacje otrzymałam, Ŝe wszystko jest dobrze wszystko jak jest w uchwale tak ma 
być. My członkowie komisji nie interesujemy się w ogóle, nie wiem jak w innych komisjach, ale 
u nas to było półtorej godziny zaklepywania uchwał i nic więcej. UwaŜam, Ŝe jak są przeznaczane 
pieniądze na jakiekolwiek inwestycje to ta inwestycja powinna być omówiona, powinniśmy być 
zaznajomieni z dokumentacją, powinniśmy wiedzieć, co jest zrobione. UwaŜam, Ŝe powinniśmy 
się trochę bardziej zainteresować wydatkami, które będziemy ponosić w przyszłym roku.” 
 

Radny J. Ozga zapytał, dlaczego Pan Burmistrz w budŜecie nie ujął Ŝadnych pieniędzy na 
samochód straŜacki który przewiduje w Kamieńsku za parę miesięcy? 
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Radny A.Kułak poparł radnego J. Ozgę, Ŝe rzeczywiście na poprzedniej sesji Burmistrz 
zapewniał, Ŝe zakupi samochód dla OSP Kamieńsk w 2007 r. a w budŜecie nie ma ani złotówki na 
zakup tego samochodu. Następnie zapytał, czy znane są Panu Burmistrzowi zalecenia OZPN, 
jeŜeli chodzi o Gorzędów? Czy Zarząd przedstawił zalecenia OZPN dopuszczające do dalszej gry 
zawodników w klasie A? Dodał: „Na inwestycje jest przeznaczone 50 tys. zł. i wiadomo, Ŝe z tej 
sumy nie będzie zakończona inwestycja w Gorzędowie i z tego, co mi wiadomo to druŜyna moŜe 
być niedopuszczona do rozgrywek. Dlatego proponuję przeznaczyć większą sumę Ŝeby 
dokończyć tą inwestycję. Mam pytanie, kiedy będzie zakończona ta inwestycja budynku 
socjalnego w Gorzędowie? Chodzi mi jeszcze o udroŜnienie rowów, bo nie ma tu ani złotówki na 
udroŜnienie rowów, zakrzaczenie tych rowów. Dlaczego Burmistrz nie umieścił Ŝadnych środków 
finansowych na te sprawy? WiąŜe się to z tym, Ŝe woda wylewa się na drogi i drogi niszczeją. A 
szczególnie w okresie zimowym. Następna sprawa; mówi się o przystankach w innych 
miejscowościach a nic się nie mówi o przystanku młodzieŜy szkolnej, która dojeŜdŜa do 
Gimnazjum w Kamieńsku. Był wniosek i na dzień dzisiejszy nie jest realizowany.” 
 

Radna H.Wegrzyńska-KręŜlak zapytała, czy są gdzieś zaplanowane pieniądze na modernizację 
oświetlenia w miejscowościach: Danielów, Szpinalów Górny, Szpinalów i Szpinalów Politki. 
Dodała: „Wystąpiłam do p. Burmistrza z pismem, sprawdziłam wiele razy jak wygląda 
oświetlenie na terenie Danielowa i twierdzę, Ŝe jest stan co najmniej średniowiecza kiedy w XXI 
w nie świeci się 30 latarni ulicznych.” 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz G.Turlejski, który powiedział:  
„Na kaŜdej komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku, w której ja uczestniczyłem, a uczestniczyłem w 
posiedzeniach wszystkich komisji, był przedstawiony budŜet w zakresie kompetencji danej 
komisji. Był ten budŜet dokładnie omówiony i praktycznie to nie słyszałem Ŝadnych pytań oprócz 
pytań, p. radnego Kułaka czy jednego pytania p. radnej Bujacz do przedstawionych zagadnień.  
Teraz sprawa druga: dokończenie budowy drogi Szpinalów Górny. Nie ma, Pani radna KręŜlak, w 
budŜecie na dalszą część budowy drogi w Szpinalowie Górnym. Nie ma, bo tych pieniędzy po 
prostu nie ma. Zdaniem Burmistrza są waŜniejsze ciągi komunikacyjne do zamknięcia niŜ 
budowa drogi w Szpinalowie Górnym. Być moŜe w przyszłym roku taka kwota zostanie zawarta. 
Być moŜe, ale na razie jeszcze nie w tej chwili. BudŜet nie jest z gumy. Do budŜetu nie wolno 
dopisać Ŝadnych dochodów ponad dochody realne, Ŝadnych dochodów fikcyjnych proszę 
Państwa. JeŜeli pojawią się następne dodatkowe dochody będziemy rozpatrywać te dochody, te 
rzeczywiste dochody, i proponować i wstawiać do budŜetu.  
3) Praca w Komisji Planowania BudŜetu to kpina, śmiech i nie otrzymała Pani Ŝadnych 
wyjaśnień, Pani radna Bujacz tak stwierdziła. No, absolutnie się z Panią nie zgadzam. Ja 
uczestniczyłem w całym posiedzeniu Komisji budŜetowej, zadała Pani tylko jedno pytanie 
odnośnie Oczyszczalni Ścieków w Kamieńsku. Otrzymała Pani na to pytanie wyczerpującą 
odpowiedź. Do pozostałych projektów uchwał, które były czytane i analizowane i które ja 
omawiałem szczegółowo Pani nie zadała Ŝadnego pytania. Za większością z tych uchwał Pani 
głosowała, czyli zaopiniowała je Pani pozytywnie. A ja niestety nie jestem Burmistrzem, który 
będzie dawał się namawiać do takich rzeczy jak wykonywanie inwestycji niezgodnie z projektem. 
Być moŜe Pani radna takie inwestycje wykonywała niezgodnie z projektem i być moŜe, dlatego 
zasiada Pani na ławie oskarŜonych w Sądzie Rejonowym w Radomsku, w Sądzie Karnym, ale ja 
na pewno nie. 
4) Brak w budŜecie środków na samochód straŜacki; odpowiedź jest taka sama jak odpowiedź w 
sprawie drogi w Szpinalowie Górnym. Nie ma tych środków, dlatego, Ŝe dla Kamieńska w tej 
chwili jest proponowany kapitalny remont Domu StraŜaka, którego jeŜeli nie zrobimy to śmiem 
twierdzić, Ŝe ten Dom StraŜaka niedługo się zawali. JeŜeli pokaŜą się nowe środki budŜetowe, a 
prawdopodobnie od 15 maja po otwarciu Elektrowni Wiatrowej te środki będą się pokazywały, 
będziemy debatować w sprawie zakupu samochodu dla OSP w Kamieńsku. Powtarzam 
debatować, bo to nie będzie decyzja tylko Burmistrza, ale decyzja Rady, bo Państwo będą musieli 
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te środki w głosowaniu zawrzeć. A jeŜeli pokaŜą się inne waŜniejsze wydatki to będziemy o tych 
wydatkach debatować, bo my zabezpieczamy sprawy Ŝywotne całej gminy, tam gdzie jest 
najbardziej coś potrzebnego. Moje zdanie dobrze znają druhowie z OSP w Kamieńsku i z tym 
moim zdaniem się zgadzają.  
5) Zalecenia OZPN do prowadzenia dalszych rozgrywek zawodników w klasie A; Nie są mi 
znane p. radny Kułak. To jest sprawa Stowarzyszenia, jakim jest Ludowy Zespół Sportowy 
POLONIA Gorzędów a nie sprawa Burmistrza. Stosowne ustawy sejmowe rozdzieliły 
funkcjonowanie sportu od Ŝycia gminnego. Burmistrz za pośrednictwem Rady Miejskiej moŜe 
przekazać tylko i wyłącznie dotację na funkcjonowanie poszczególnych elementów kultury 
fizycznej na terenie gminy i oczywiście dotacje w formie przetargu, o którą dany zespół moŜe 
wystąpić i nic więcej. To się wszystko rozdzieliło, zmieniła się epoka jest po prostu demokracja i 
kaŜda jednostka, kaŜde stowarzyszenie jest stowarzyszeniem samodzielnym, samofinansującym 
się i samoprowadzącym. I powtarzam jeszcze raz, jeŜeli Państwo przegłosują w budŜecie dotacje 
na kluby sportowe zostanie ogłoszony z początkiem stycznia przetarg na tą dotacje. JeŜeli 
POLONIA Gorzędów zgłosi się po tą dotacje i przygotuje prawidłowy wniosek wówczas tą 
dotacje otrzyma i będzie musiała sama uporać się z wieloma sprawami. JeŜeli chodzi o budowę 
budynku; Budowa budynku trwa. 50 tys. mamy zabezpieczone w budŜecie i jak wszystko dobrze 
pójdzie na pewno w przyszłym roku będzie budowa zakończona. Mamy równieŜ w planie remont 
płyty boiska w Gorzędowie, ale wszystko zgodnie z realnymi dochodami do budŜetu. Nie moŜna 
po stronie dochodów wstawić nierealnych dochodów, bo po prostu budŜetu nie wykonamy. Albo 
moŜe i wykonamy budŜet tylko gminę puścimy z przysłowiowymi torbami i ja do tego na pewno 
nie zamierzam dokładać ręki, dopuszczać do tego. 
6) Rowy są niedroŜne zakrzaczone, dlaczego Burmistrz nie dał pieniędzy; Proszę Państwa 
wszystkie drogi na terenie gminy są sukcesywnie modernizowane i wykonywane i szereg rowów 
na terenie gminy zostało odbudowywanych. Niestety taki jest standard naszej gminy, Ŝe kiedyś w 
ogóle o to nie dbano tylko zaczęto o to dbać w tamtej kadencji. W miarę moŜliwości, w miarę 
posiadanych środków wszystko będzie modernizowane, odkrzaczane i pogłębiane. Niestety nie 
moŜna zrobić pewnych rzeczy bez pieniędzy. 
7) Przystanek dla młodzieŜy szkolnej do Gimnazjum; W drugiej połowie roku po dojściu realnych 
środków budŜetowych będziemy się nad tym tematem zastanawiać nad budową takiego 
przystanku. Ale w tej chwili nie ma tych pieniędzy i musimy poczekać na to wszystko.” 
8) Modernizacja lub wymiana oświetlenia na terenie Danielowa; Chciałem p. radnej KręŜlak 
odpowiedzieć, Ŝe to nikt inny jak Burmistrz 20 tys. zł. w poprzedniej kadencji, jeszcze tym roku, 
wnioskował o przeznaczenie na wymianę oświetlenia w Danielowie i nie uzyskał akceptacji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku, m.in. kolegów wśród których Pani zasiada teraz.” 
 

Radna H.Węgrzyńska - KręŜlak zapytała, co p. Burmistrz teraz zamierza zrobić w sprawie tego 
oświetlenia? 
 

Burmistrz odpowiedział, Ŝe zamierza w miarę dodatkowych środków budŜetowych modernizować 
dalej oświetlenie na terenie gminy i w miarę posiadanych środków budŜetowych będzie 
realizowana wymiana lamp w Danielowie.  
 

Radny M. Ludwiczak podkreślił, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi od Przewodniczących Komisji 
stałych dotyczącej opinii poszczególnych Komisji, czy Komisja po przeanalizowaniu tego 
budŜetu po przeanalizowaniu wszystkich pieniędzy, które są podległe pod tą Komisję uwaŜa, Ŝe 
zostały przeznaczone w tym projekcie prawidłowo? Dodał: „JeŜeli uwaŜacie Panowie jako 
Komisja, Ŝe pieniądze na odśnieŜanie dróg na remonty tych dróg, itp. Są wystarczające i 
przeznaczone są prawidłowo to wystarczy tylko powiedzieć, Ŝe Komisja ocenia budŜet 
prawidłowo i uwaŜa, Ŝe te pieniądze, które są przeznaczone są wystarczające bądź nie i to 
wszystko. Jedynie Pan Przewodniczący Komisji budŜetowej powiedział jak to wygląda.” 
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Radny J.Madej wyjaśnił: „Na Komisji Rolnictwa ten temat był omawiany. Był radny Pan Kułak, 
była Pani Skarbnik, wspólnie omawialiśmy. Te pieniądze, które były przeznaczane na rolnictwo 
były omawiane i nikt nie zgłaszał do tego Ŝadnych uwag, więc uwaŜam, Ŝe na ten temat sprawa 
jest zakończona. Komisja się wypowiedziała pozytywnie w tym temacie i zatwierdziła 
pozytywnie.” 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa oraz 
Przewodniczącą Komisji Oświaty o wypowiedzenie się w tej sprawie.  
 

Radny Franciszek Stępień powiedział, Ŝe to, co było w zakresie Komisji Bezpieczeństwa to było 
omawiane przez Panią Skarbnik i Burmistrza i wszyscy to zatwierdzili. Było głosowanie i pięciu 
członków komisji podniosło rękę „za” i nikt nie miał zastrzeŜeń. W związku z tym uwaŜa, Ŝe 
Komisja zaopiniowała pozytywnie.  
  
Radna Z.RoŜniatowska powiedziała, Ŝe nie wie, dlaczego Pan radny zaŜądał odpowiedzi na 
pytanie czy była dokonana analiza projektu budŜetu, poniewaŜ we wszystkich sprawozdaniach 
było wyraźnie stwierdzone, Ŝe analiza projektu była dokonana. W związku z tym nie widzi do 
czego te wątpliwości zmierzają. Natomiast, jeŜeli p. radnemu chodzi o bliŜsze zapoznanie się jak 
to było na tych komisjach to miał Pan prawo uczestniczyć, czego Pan nie zrobił. 
 

Radny A.Kułak zapytał, czego dotyczy autopoprawka do projektu budŜetu, o której Burmistrz 
czytał w sprawozdaniu? Ponadto dodał, Ŝe głośno się mówi o przejęciu szkoły ponadgimnazjalnej 
a w budŜecie nie ma propozycji Ŝadnych środków finansowych. W związku z tym zapytał, 
dlaczego nie ma ujętych Ŝadnych środków w projekcie budŜetu na 2007 r. na przejęcie ZSP w 
Kamieńsku?  
 

Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe w tej chwili organem prowadzącym ZSP w Kamieńsku jest 
Starostwo Powiatowe w Radomsku i ani Rada Miejska ani Burmistrz nie ma prawa umieszczania 
w budŜecie takich sum na utrzymanie tych szkół, bo nie jest organem prowadzącym. Bo to nie jest 
w tej chwili zadanie własne gminy i nie moŜna tego wprowadzać. Dodał: „Rozmawiałem z Panem 
Starostą Kaczmarkiem i członkiem Zarządu Panią Wiolettą Pal na temat dalszego losu ZSP w 
Kamieńsku. Stosowne pismo w tym temacie znajduje się w Radzie Miejskiej w Kamieńsku. 
Dzwoniłem do Pana Starosty, bo spotkaniem nie byłem usatysfakcjonowany, Pan Starosta 
Zyskowski na razie nie ma czasu ze ma rozmawiać stwierdził. Jak będzie miał czas to oddzwoni 
w tym temacie.”  
Następnie w imieniu Burmistrza wyjaśnień dotyczących autopoprawki do budŜetu udzieliła, 
Skarbnik Gminy. 
Pani Skarbnik szczegółowo omówiła Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Kamieńska z dnia 
4.12.2006 r. w sprawie autopoprawki do projektu budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2007. 
Ponadto podkreśliła, Ŝe te wszystkie rzeczy radni otrzymali w jednolitym tekście budŜetu, w 
którym zawarta jest juŜ ta autopoprawka i na komisjach juŜ było operowane w tym tekście 
jednolitym.  
W załączeniu do protokołu – w/w zarządzenie.                                                       Załącznik Nr 11 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe Rada pracuje dopiero miesiąc czasu i jest zaskoczony, Ŝe w 
tak szybkim czasie nie ma Ŝadnych uwag, Ŝadnych zastrzeŜeń do budŜetu, który jest budŜetem na 
cały rok 2007. Dodał: „JeŜeli my dzisiaj nic nie chcemy zmieniać to uwaŜamy, Ŝe on jest tak 
idealny Ŝe lepszy być juŜ nie moŜe, obyśmy się tylko nie przewieźli.”  
 

Radny A.Matusiak podkreślił: „Proszę Państwa na razie nie ma potrzeby zmieniać tego budŜetu. 
W razie gdyby była potrzeba gdyby coś się wydarzyło wtedy będziemy myśleli nad tym, ale na 
razie nie ma potrzeby. Komisja zapoznała się z budŜetem i autopoprawkami.” 
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Radny M.Ludwiczak zgłosił następujący wniosek: 
WNIOSEK: „Aby przyjęcie budŜetu gminy Kamieńsk na rok 2007 przesunąć o dwa tygodnie, do 
15 stycznia.” 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało 
przeciw. W wyniku głosowania wniosek radnego M.Ludwiczaka został odrzucony. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów p.  
A.Matusiaka o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu budŜetu gminy na rok 2007 r.  
 

Radny A.Matusiak zapoznał z opinią RIO dotyczącą projektu budŜetu na rok 2007. Następnie 
dodał, Ŝe tak jak juŜ mówił wcześniej Komisja Planowania BudŜetu i Finansów zapoznała się z 
projektem budŜetu na 2007 r. oraz z w/w opinią RIO i pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu 
gminy Kamieńsk na rok 2007.  
W załączeniu do protokołu – opinia RIO.                                                                Załącznik Nr 12  
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy Komisja budŜetowa omawiała stan mienia komunalnego? 
 

Radny A.Matusiak odpowiedział, Ŝe Pani Skarbnik omawiała na posiedzeniu Komisji. 
 

Radny M.Ludwiczak podkreślił, Ŝe pyta, poniewaŜ nie otrzymał w swoich dokumentach 
informacji dotyczącej stanu mienia komunalnego. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu skserowania i dostarczenia radnym informacji 
dotyczącej stanu mienia komunalnego gminy. 
  
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i poprosił Skarbnik Gminy p. M.Ozgę o 
omówienie dostarczonych materiałów. 
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła informację dotyczącą stanu mienia komunalnego gminy 
Kamieńsk na rok 2006. 
 

Radny M.Ludwiczak zapytał czy ten wykup 2,66 ha w Koźniewicach, czy to jest pod zbiornik? 
 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe tak, Ŝe w miarę moŜliwości nadal sukcesywnie są wykupywane 
tereny. 
 

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi, co do projektu budŜetu na rok 2007? 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Następnie poddał pod głosowanie poprawkę polegającą 
na wykreśleniu z projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2007 
z § 10 punktu 3.  
Głosowało 13 radnych. Za wykreśleniem w/w punktu głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania poprawka polegająca na wykreśleniu z § 10 punktu 3, została przyjęta jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Kamieńsk na rok 2007. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 8 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2007 została przyjęta 8 głosami „za” przy 1 
„przeciw” i 4 głosach wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/32/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2007.        Załącznik Nr 13 
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p u n k t  7 
 

Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poinformował, Ŝe w pierwszej kolejności Rada zajmie się 
uchwałami budŜetowymi, Ŝeby Pani Skarbnik nie zabierać zbyt duŜo czasu, Ŝeby mogła wrócić do 
swoich obowiązków. Następnie poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwał budŜetowych 
przygotowanych na dzisiejszą sesję. 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 (projekt I); 
 
Skarbnik Gminy p M.Ozga zapoznała z treścią projektu uchwały oraz załącznika do tej uchwały. 
 

Nie zgłoszono uwag do w/w uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 
2006. 
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 IV/33/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006.                             Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku;  
 

Skarbnik Gminy p M.Ozga zapoznała z treścią w/w uchwały oraz szczegółowo omówiła 
załączniki do uchwały. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wydatków budŜetu gminy, 
które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 9 głosami „za” przy 4 głosach 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/34/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem 
roku.                                                                                                                         Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006; 
 

Skarbnik Gminy M. Ozga szczegółowo omówiła w/w uchwałę oraz załączniki do uchwały. 

Radny M.Ludwiczak zapytał, dlaczego się tak zmniejszyły odsetki bankowe? 

Skarbnik Gminy wyjaśniła: „Od środków, które są lokowane na rachunkach bankowych i np. w 
tym roku mamy bardzo mały budŜet, jeŜeli chodzi o Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Nie 
wpływają te pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, poniewaŜ firmy działające na naszym terenie, 
które powinny te opłaty prowadzić, wiem, Ŝe występowały o odroczenie terminu zapłaty i nie jest 
tak jak w poprzednich latach. Słabo wpływają te pieniądze a my odsetki z GFOŚ przelewaliśmy 
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na dochody budŜetu. A poniewaŜ w tym roku było mało tych środków, dlatego zmniejszamy w 
dochodach.” 
 

Radny M.Ludwiczak zapytał, jakie to są firmy z których wpływają te pieniądze? 
 

Skarbnik Gminy powiedziała, Ŝe głównie to z Amest Kamieńsk, ale dokładnie nie jest w stanie 
powiedzieć poniewaŜ gmina w wykazie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje tylko wpłatę 
natomiast nie ma wyszczególnienia ile z której firmy.   
 

Radny A.Kułak zapytał, czy w załączniku Nr 3 zdejmuje się z przyłącza do budynku SP ZOZ? 
 

Skarbnik odpowiedziała, Ŝe tak, Ŝe zmniejszamy 10.000 zł ( w ogóle nie będzie) dlatego Ŝe to 
była za mała kwota. 
 

Radna Maria Bujacz zapytała o pozycję budowa przyłączy na ul. Słowackiego, co to za 
przyłącza? 
 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe był wyrok sądowy i jest to wykonanie wyroku sądowego.  
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Bartoszewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na rok 2006. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 10 radnych. 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 10 głosami „za” przy 3 głosach 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/35/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006.                             Załącznik Nr 16 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za udział w sesji Rady Miejskiej i omówienie 
uchwał. Następnie przekazał kontynuowanie punktu 7. Podjęcie uchwał, Wiceprzewodniczącemu 
Rady p. W.Ziembie. 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z niŜej wymienionymi projektami uchwał, które 
zostały przesłane do biura Rady Miejskiej: 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę przepustowości Oczyszczalni Ścieków w 
Kamieńsku; 

 
Radny M.Ludwiczak poprosił o omówienie tej uchwały. 
 

Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe „zmniejszamy przepustowość Oczyszczalni Ścieków w 
Kamieńsku, która jest zapisana w projekcie technicznym z 700 m3 na 500m3 na dobę.” 
 

Radny A.Kułak zapytał, dlaczego? 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Ja juŜ na Komisjach to mówiłem i p. radny Kułak to słyszał, ale powtórzę 
Panu jeszcze raz. Oczyszczalnia Ścieków w Kamieńsku ma przepustowość 350 m3. trzeba 
włączyć Ochocice do tej oczyszczalni i 350m3 jest za mało a poniewaŜ projekt opiewa na 700m3 , 
co jest z kolei za duŜo, to Ŝeby nie zamrozić ileś tam set tysięcy złotych pieniędzy trzeba ten 
projekt zmniejszyć na 500m3 , który będzie wystarczający dla Ochocic, dla całych Barczkowic i 
dla nowo projektowanych ulic w Kamieńsku.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „Proszę Państwa jest projekt na 700m3 mamy w tej chwili 350m3 chcemy to 
zrobić na 500m3, jest to wystarczające dla Ochocic dla Kamieńska, Barczkowic. Nie stawiamy na 
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razie na rozwój Kamieńska względem budownictwa, ale przypuśćmy, Ŝe jednak ludzie zechcą się 
budować i Ŝe tereny, które ileś lat temu miały być przeznaczone pod budownictwo a w tej chwili 
leŜą ugory i załogi, to jednak zostaną przeznaczone. Powiedzcie mi Państwo, jaki cel jest w tym 
Ŝeby dzisiaj schodzić z 700 m na 500. Czy to 700 m to jest tak dla nas szkodliwe, dla 
społeczeństwa, Ŝe musimy zejść z tych 700m? Dotychczas szło to normalnie, szło normalną 
gospodarką, jest 350 potrzeba 500 wchodzimy na 500, potrzeba jest 700 wchodzimy na 700. Po 
co to za 2,3 czy 5 lat przechodzić znowu z 500 na 700 bo będzie 500 za mało. Jest 700 jest to jakiś 
górny pułap, który nie obliguje nas do tego, Ŝe my musimy w tym roku rozbudowywać 
oczyszczalnię na 700 m. My moŜemy ją rozbudować za rok, za dwa, za trzy, za pięć jaka będzie 
potrzeba. Jaki jest cel tego zmniejszania, ekonomiczny czy ustawowy, bo ja nie widzę Ŝadnego 
celu? Bo nie ma Ŝadnego celu Ŝeby zejść z 700m, bo dla nas nic nie stoi na przeszkodzie Ŝeby one 
sobie dalej były. A rozbudowa oczyszczalni, jeŜeli jest potrzebna to trzeba ją rozbudowywać.” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Ale do tej rozbudowy Panie radny jest potrzebny aktualny projekt 
techniczny. Nie moŜna rozbudowywać na 500 m3 w oparciu o projekt na 700 m3 , bo proszę Pana, 
ja nie będę zasiadał na ławie oskarŜonych za niegospodarność i zaniedbania budowlane. Pan moŜe 
sobie na to pozwolić, ale ja na pewno nie. I dlatego, proszę Państwa, jest to nakaz chwili Ŝeby 
zmniejszyć na 500m 3 Ŝebyśmy mogli projekt techniczny wykonać i tą oczyszczalnie rozbudować 
i Ochocice włączyć. JeŜeli mamy rozbudowywać na 700 m to zamrozimy tam niepotrzebnie na 
kilka lat milion złotych albo jeszcze więcej. To jest problem rozwaŜany juŜ w tamtej kadencji, ja 
w tamtej kadencji mówiłem kilkanaście razy na ten temat i jeszcze teraz muszę tym samym 
osobom to samo przypominać.” 
 

Radna M.Bujacz: „Ja uwaŜam, Ŝe nie ma związku to w ogóle, tzn. przymus podejmowania takiej 
uchwały. Chcemy to budujemy na 500 czy na 700 a taki przymus, Ŝe to się zamraŜa pieniądze to 
uwaŜam, Ŝe jest błędne tłumaczenie i wprowadzanie tutaj nas w błąd.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 
zmianę przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Kamieńsku.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 8 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
przyjęta 8 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 4 głosach wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/36/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę przepustowości Oczyszczalni Ścieków w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 17 
 
 

� w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s inwentaryzacji mienia gminnego; 
 

Nie zgłoszono uwag do w/w uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej d/s inwentaryzacji mienia gminnego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 
11 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/37/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s inwentaryzacji mienia 
gminnego.                                                                                                                 Załącznik Nr 18 
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� w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

 
Radny A.Kułak zapytał, dlaczego w uchwale jest, Ŝe od 1 września? 
 

Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe jest taka moc obowiązująca, poniewaŜ tak zaczyna się rok 
szkolny. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/38/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym.                                                                                                                Załącznik Nr 19 
 
 

� w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  w 
Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  w Kamieńsku. 
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 IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Kamieńsku.                                                                                                           Załącznik Nr 20 
 
 

� w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na 2007 rok; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.  
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 IV/40/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2007 rok.                                                                                   Załącznik Nr 21 
 
 

� w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku; 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. 
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 IV/41/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Kamieńsk. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 10 radnych. 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 10 głosami „za” przy 3 głosach 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/42/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk. 
                                                                                                                                  Załącznik Nr 23 
 
 

� w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a 
takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego; 

 
Radny M.Ludwiczak zwrócił się do Komisji Oświaty z pytaniem, czy nie ma Ŝadnych uwag ani 
zastrzeŜeń do tego wszystkiego co jest zawarte w tej uchwale? Czy tam coś się zmieniło na 
korzyść czy na niekorzyść?” 
  
Radna Z.RoŜniatowska powiedziała, Ŝe zmienił się punkt wynagrodzenia ponad godziny 
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i doszedł punkt 6. Godziny ponadwymiarowe 
przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 
realizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 1) 
zawieszeniem zająć z powodu epidemii lub mrozów, 2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub inne 
imprezy, 3) rekolekcjami, 4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, 5) chorobą dziecka 
nauczania indywidualnego, trwającej nie dłuŜej niŜ trzy dni, traktuje się jako godziny 
zrealizowane. Wyjaśniła, Ŝe to są zmiany na korzyść nauczycieli. Ponadto dodała, Ŝe Związki 
Zawodowe zapoznały się z tym regulaminem, zaakceptowały go i podpisały się pod nim.  
 

Radny M.Ludwiczak zapytał czy na niekorzyść nauczycieli nic tam nie ma? 
 

Radna Z.RoŜniatowska odpowiedziała, Ŝe na niekorzyść nauczycieli było w ubiegłym roku, 
poniewaŜ był bardzo późno uchwalony regulamin i nauczyciele dopiero w listopadzie otrzymali 
pieniądze.  
 

Radny M.Ludwiczak dodał: „Tam został wykreślony punkt 13 o wynagrodzeniu za pracę w dni 
wolne od pracy, czy to nie ma Ŝadnego wpływu?” Następnie poprosił o opinię Komisję Oświaty w 
tej sprawie. 
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Radna Z.RoŜniatowska powiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji nikt nie zgłaszał podczas analizy 
tego projektu uchwały Ŝadnych poprawek ani wniosków do tej uchwały. W związku z tym 
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. 
 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2007 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/43/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe 
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 
                                                                                                                                  Załącznik Nr 24 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady J.Bartoszewski zapoznał radnych z następującymi 
projektami uchwał:  
 

� w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2007; 

 
Radny M.Ludwiczak: „Ja bym prosił o opinię Komisji Bezpieczeństwa, bo nie byłem na Ŝadnej 
Komisji tylko mogłem się z tym zapoznać.” 
 

Radny Franciszek Stępień: „Był ten projekt omawiany na posiedzeniu komisji i Ŝadnych uwag do 
tego projektu uchwały nie było. Poza tym kaŜdy dostał i powinien się z nim zapoznać i podjąć 
własną decyzję czy jest za czy nie.” 
 

Radny A.Kułak zapytał Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa czy na posiedzeniu komisji 
były analizowane wydatki.” 
 

Radny F.Stępień: „Nic takiego wtedy nie było. KaŜdy z radnych wcześniej sam sobie 
przeanalizował, bo jest rozpisane i uwag nie zgłaszał.” 
 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 11 głosami „za” przy 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/44/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2007.                                                                                     Załącznik Nr 25 
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� w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących z poszczególnych Komisji Stałych o 
przedstawienie planów pracy na 2007 rok.  
 

• Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej radny  
Franciszek Stępień przedstawił plan pracy Komisji na 2007 rok. 
 

Radny M.Ludwiczak zapytał na ile posiedzeń komisji jest planowane rozłoŜenie tego materiału? 
 

Radny F.Stępień wyjaśnił, Ŝe nie ma ograniczenia ilości posiedzeń komisji. Komisja będzie się 
zbierała w/g potrzeb wynikających z realizacji planu oraz wydarzeń bieŜących.  
 

Więcej uwag do planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej 
nie zgłoszono. 

W załączeniu do protokołu - w/w plan pracy .                                                         Załącznik Nr 26 

 
• Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, radna 

Zofia RoŜniatowska, przedstawiła plan pracy Komisji na 2007 rok. 
 

Nie zgłoszono uwag do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw  
Socjalnych. 
W załączeniu do protokołu - w/w plan pracy.                                                          Załącznik Nr 27 

 
• Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, radny Jerzy Madej, 

przedstawił plan pracy Komisji na 2007rok. 
 

Nie zgłoszono uwag do planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
W załączeniu do protokołu w/w plan pracy .                                                           Załącznik Nr 28 

 
• Przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów, radny Adam Matusialk, 

przedstawił plan pracy Komisji na 2007 rok.  
 

Nie zgłoszono uwag do planu pracy Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów. 

W załączeniu do protokołu w/w plan pracy .                                                           Załącznik Nr 29 

 
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jan Jakubczyk, przedstawił plan pracy 

Komisji na 2007 rok.  
 

Nie zgłoszono uwag do planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

W załączeniu do protokołu w/w plan pracy .                                                           Załącznik Nr 30 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
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 IV/45/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 31 
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� w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 

Radna H.Wegrzyńska – KręŜlak: „Proszę Państwa, ja proponuję symboliczne 100 zł dla kaŜdego 
radnego bez względu na to czy jesteśmy w jednej czy w dwóch czy w trzech komisjach i czy 
jesteśmy Przewodniczącym czy nie. A wszystko dlatego, Ŝe ludzie nas wybrali i powinniśmy im 
słuŜyć najlepiej jak tylko potrafimy.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „Dla tych, co nie naleŜą do Ŝadnej komisji to nawet 100 zł im się nie 
naleŜy. Tak, Ŝe ja te 100 zł. teŜ nie powinienem otrzymać. To jest wniosek, ja wnioskuje Ŝeby dla 
tych, co nie naleŜą do Ŝadnej komisji Ŝeby nie płacić nic.” 
 

Radna M.Bujacz: „Ja proponuję to samo co moi przedmówcy tj. 100 zł dla kaŜdego a jak nie 
naleŜy to niech nie zarabia.” 
 

Radny M.Ludwiczak dodał: „Ja tu nie pracuję w tej Radzie po to Ŝeby brać 100 zł, 50 czy 200 zł. 
JeŜeli ktoś przyszedł pracować tu za pieniądze to bardzo proszę. Mnie moŜecie nie płacić nic, dla 
mnie to 100 zł za to, Ŝe nie uczestniczę w Ŝadnej komisji to jest wydatek z budŜetu próŜny.” 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe to jest za uczestnictwo Pana radnego np. w dzisiejszej sesji. 
 

Radny A.Matusiak: „Szanowni Państwo, ja uwaŜam, Ŝe mieliście czas wykazać się wcześniej 
tymi propozycjami. Mogliście się zrzec diet (przynajmniej niektórzy z Państwa) juŜ wcześniej. Ja 
akurat (tu mówię w swoim imieniu) jeszcze mam dwoje dzieci i kaŜdy jeden grosz, który jest dla 
mnie drogi. Tak, Ŝe o ile Państwo chcą się zrzec swoich diet to bardzo proszę, ale ja będę za.” 
 

Radna Z.RoŜniatowska: „Tutaj teŜ chodzi o to, Ŝe jak ktoś zwalnia się z pracy i przychodzi na 
posiedzenia komisji bądź na sesję to ma potrącane z wynagrodzenia. Więc tą dietę naleŜy 
traktować jako rekompensatę za utraconą pensję a nie jakieś wynagrodzenie za bycie radnym.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „JeŜeli Pani chce do tego podejść w ten sposób to zrozumiałe ale jeŜeli ktoś 
chce do tego podejść Ŝe jeŜeli jest w jednej komisji to ma 200 zł a kto jest dwóch to ma 300 zł a 
kto nie jest w Ŝadnej komisji to 100 zł., chodzi o równe traktowanie.” 
 

Radna Z.RoŜniatowska: „JeŜeli ja poświęcam czas na trzech komisjach to chyba jest więcej pracy 
i czasu włoŜone niŜ jak ktoś pracuje w jednej komisji.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „JeŜeli jest Pani w trzech komisjach to musi Pani wiedzieć Ŝe to jest Pani 
decyzja Ŝe naleŜy Pani do trzech komisji i chce Pani pracować za 200 zł a nie za 300. Ja szanuję 
proponowane stawki i jeŜeli chcecie Państwo to zrobić normalnie to zróbcie tak jak było to 
poprzednio, zróbcie 150, 200 zł. Zróbcie 50, 200 zł, zróbcie to w jeden normalny sposób a nie 
róbcie takich numerów jak w tej chwili robicie. Bo to jest nie na miejscu i będziecie tego sami 
Ŝałowali, bo jest to zrobione nieprawidłowo i niewłaściwie.” Zróbcie to na dwie tury nie jesteśmy 
tu za tym Ŝeby się nachapać tych pieniędzy.” 
 

Radny A.Kułak: „Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ja się nie zgadzam z p. RoŜniatowską. 
To, Ŝe Pani pracuje w trzech komisjach to wynik tego, Ŝe ta ósemka ograniczyła tą piątkę, Ŝe nie 
moŜe pracować więcej niŜ w jednej komisji. Taka prawda, bo tak to głosowanie pokazało, ale 
wiadomo jest demokracja i trzeba się przystosować do demokracji. Ja uwaŜam, Ŝe nie powinno 
być takiego wyróŜniania czy radny pracuje w jednej czy w dwóch komisjach, ale tak jak było w 
poprzedniej kadencji teŜ był radny, który pracował tylko w jednej komisji, ale otrzymywał taką 
samą dietę jak pozostali radni, którzy pracowali w dwóch czy w trzech komisjach. Było 400 dla 
Przewodniczącego komisji a dla radnych 350 zł.” Następnie radny A.Kułak zgłosił wnioski: 
WNIOSEK: „Aby diety były wypłacane za kaŜde posiedzenie komisji w kwocie: dla  
Przewodniczącego Komisji - 200 zł, dla członków komisji - 150 zł.”   

WNIOSEK: „O 100 zł diety dla sołtysów.” 
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Radny M.Ludwiczak poprosił o 10 minut przerwy, aby radni mogli zastanowić się i jeszcze raz 
przemyśleć sprawę diet zanim uchwała zostanie poddana pod głosowanie. 
 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe zostały zgłoszone wnioski i poddaje je pod głosowanie. 
Następnie poprosił radnego M.Ludwiczaka o sprecyzowanie swojego wniosku. 
 

Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe wnioskuje: „aby była jedna dieta dla Przewodniczących 
Komisji i jedna dieta dla pozostałych radnych. Natomiast wysokość tych diet niech będzie taka, 
jaką Rada ustali.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego M.Ludwiczaka. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek radnego M.Ludwiczaka został odrzucony. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej H.Węgrzyńskiej KręŜlak o 100 zł 
diety dla kaŜdego radnego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek radnej H.Węgrzyńskiej KręŜlak został odrzucony. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Kułaka o 150 zł za posiedzenie 
dla radnego i 200 zł za posiedzenie dla Przewodniczącego Komisji. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek radnego A.Kułaka został odrzucony. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Kułaka o 100 zł za 
posiedzenie dla sołtysów. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 8 radnych. 2 radnych głosowało 
„przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania wniosek radnego A.Kułaka został 
przyjęty 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 2 wstrzymujących się. 1 radny nie brał udziału 
w głosowaniu. 
 
Radny J.Madej poprosił o kilka minut przerwy. 
 

Radny M.Ludwiczak równieŜ poprosił o 5 minut przerwy dla Klubu Radnych NiezaleŜnych. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe ogłosi przerwę po głosowaniu uchwały. Następnie poddał 
pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w 
Kamieńsku. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 5 „przeciw”. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/46/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 32 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i przeszedł do następnego projektu 
uchwały: 

 
� w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2007r.; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Miejskiej w Kamieńsku na 2007r. 
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 IV/47/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2007r. 

Załącznik Nr 33 
 

� w sprawie zmian Uchwały Nr II / 5 / 06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01 grudnia 
2006r. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia 
ich zakresu działania; 

 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania do tej uchwały? 
 
Radny A.Kułak: „Chciałbym uzasadnienie, dlaczego jest powoływana ta komisja. Wiemy, Ŝe te 
zakresy są w Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa a teraz się uszczupla te komisje a powołuję się 
nową ds. Gospodarki Mienia Komunalnego i Infrastruktury. Czy mogę od p. Przewodniczącego 
usłyszeć odpowiedź? Bo jeŜeli nie usłyszę to ja odpowiem, bo znam odpowiedź. To dlatego, Ŝe 
jeden radny z tej ósemki pozostał bez przewodnictwa komisji i nie miałby tych 500 zł, dlatego się 
powołuje szóstą komisję.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 5 / 06 
Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01 grudnia 2006r. dotyczącej powołania stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich zakresu działania. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 5 „przeciw”. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/48/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 5 / 06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01 
grudnia 2006r. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich 
zakresu działania.                                                                                                     Załącznik Nr 34 

  
� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 

Infrastruktury; 
 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek:  
WNIOSEK: „Aby skład Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury był  
pięcioosobowy.” 

Przewodniczący Rady 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 w/w wniosek został przyjęty 8 głosami „za” przy 5 głosach wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Gospodarki, Mienia 
Komunalnego i Infrastruktury. 
 

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił następujących kandydatów:  
S.Gruchała, A.Matusiak, Z.RoŜniatowska, J.Jakubczyk, M.Ludwiczak. 
 

Przewodniczący Rady kolejno pytał zgłoszonych kandydatów czy wyraŜają zgodę? 
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Radny M.Ludwiczak nie wyraził zgody na kandydowanie do w/w Komisji. Pozostali kandydaci 
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
W związku z nie wyraŜeniem zgody na kandydowanie przez radnego M.Ludwiczaka  
Przewodniczący Rady poprosił radnych o dalsze zgłoszenie kandydatur. 
 
Radny J.Madej zgłosił kandydaturę radnego J.Ozgi. 
Radny J.Ozga nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Radny J.Madej zgłosił kandydaturę radnej M.Bujacz. 
Radna M.Bujacz nie wyraziła zgody na kandydowanie. 

Radny M.Ludwiczak zgłosił kandydaturę F.Stępnia. 
Radny F.Stępień nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Radny F.Stępień zgłosił kandydaturę radnego A.Kułaka. 
Radny A.Kułak nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Radny M.Ludwiczak zgłosił kandydaturę radnego J.Madeja. 
Radny J.Madej wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury w następującym składzie: S.Gruchała, 
A.Matusiak, Z.RoŜniatowska, J.Jakubczyk, J.Madej. 
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 IV/49/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury.                                                                                                           Załącznik Nr 35 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią następującego wniosku:  
WNIOSEK: „UpowaŜnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku do zwołania 
pierwszego posiedzenia Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury.” 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem w/w wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. 

 
� w sprawie powołania Komisji doraźnej do zbadania okoliczności rozwiązania stosunku 

pracy z radnym; 
 

Przewodniczący Rady przeczytał wniosek do Rady Miejskiej w Kamieńsku o wyraŜenie zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym, który został złoŜony do biura Rady Miejskiej w Kamieńsku  
przez Dyrektora ZGKiM p. Kazimierza Maja. 
W załączeniu do protokołu – w/w wniosek.                                                            Załącznik Nr 36 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji doraźnej do zbadania 
okoliczności rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
 
Radny F.Stępień zgłosił następujących kandydatów: W.Ziembę, J.Jakubczyka, M.Bujacz, 
S.Gruchałę, A.Matusiaka. 
 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady kolejno pytał zgłoszonych kandydatów czy wyraŜają zgodę? 
Radna M.Bujacz nie wyraziła zgody na kandydowanie do w/w Komisji. Pozostali kandydaci 
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący skład Komisji doraźnej do zbadania 
okoliczności rozwiązania stosunku pracy z radnym: W.Ziemba, J.Jakubczyk, S.Gruchała, 
A.Matusiak. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w składu komisji głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania w/w skład komisji został przyjęty 10 głosami 
„za” przy 2 głosach wstrzymujących się. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Radca prawny p. Urszula Kowalska-Smuga powiedziała, Ŝe w uchwale Rada musi jeszcze 
określić datę, do której Komisja musi złoŜyć sprawozdanie. 
 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek: 
WNIOSEK:  „Aby Komisja doraźna do zbadania okoliczności rozwiązania stosunku pracy z 
radnym złoŜyła sprawozdanie do dnia 20 stycznia 2007 r.” 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem w/w wniosku głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania w/w wniosek został przyjęty 10 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się. 1 
radny nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość uchwały w sprawie powołania Komisji 
doraźnej do zbadania okoliczności rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach 
wstrzymujących się. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr IV/50/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.12.2006 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania okoliczności rozwiązania 
stosunku pracy z radnym.                                                                                         Załącznik Nr 37 
 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią następującego wniosku:  
WNIOSEK: „UpowaŜnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku do zwołania 
pierwszego posiedzenia Komisji doraźnej do zbadania okoliczności rozwiązania stosunku pracy z  
radnym.” 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem w/w wniosku głosowało 11 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania w/w wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się. 

 
p u n k t  8 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny M.Ludwiczak zgłosił, aby następnym razem jak będą sprawozdania Przewodniczących 
Komisji stałych, Ŝeby Pan Przewodniczący pozwolił na pytania do Przewodniczących i uwagi do 
sprawozdań. Ponadto zapytał, dlaczego członkowie Klubu jeszcze nie otrzymali statutu?” 
 

Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił: „Statut, Panie rady, jest ogłoszony w BIP-ie do informacji 
publicznej a co jest ogłoszone w BIP-ie to jest ogłoszone publicznie i proszę z tego korzystać. Nie 
ma obowiązku niczego dostarczania.” 
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Radny M.Ludwiczak podkreślił, Ŝe nie ma dostępu do BIP-u, nie potrafi się nim posługiwać i nie 
ma dostępu do statutu. W związku z powyŜszym ponownie zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady z prośbą o skserowanie i dostarczenie 5 statutów. 
  
Radny J.Ozga zgłosił następujące zapytania do Burmistrza Kamieńska:  
1) Dlaczego na święta BoŜego Narodzenia Burmistrz nie zrobił oświetlenia choinki przed 
kościołem w Gorzędowie?  
2) Czy p. Burmistrz wie, Ŝe rano autobus szkolny, który wozi dzieci z Gorzędowa do Kamieńska 
jest przepełniony o ponad 20 dzieci w autobusie? Czy nie trzeba drugiego autobusu?  
3) W poniedziałek i wtorek dzieci wychodzą ze szkoły o godz. 14-tej a przewóz jest dopiero o 
godz. 15-tej i nie wiem gdzie czekają po szkole? 
4) Czy p. Burmistrz wie coś na temat przystanku PKP, w którym zostały zamurowane drzwi i 
okna, natomiast ludzie czekają na pociąg pod gołym niebem? 
5) Między ul. 3-go maja a ul. Mickiewicza w Gorzędowie (za boiskiem sportowym) nie ma 
oświetlenia a ponadto rosną tam krzaki. Stwarza to duŜe zagroŜenie bezpieczeństwa. 
6) Pół roku temu chodziła Pani z Zakładu Gospodarki Komunalnej i nosiła umowy w sprawie 
wody. Ludzie te umowy podpisywali, nieświadomi, a w tej umowie pisze, Ŝe w razie awarii 
właściciel będzie ponosił koszty za kaŜdą godzinę pracy przy jej usuwaniu. 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział: „RównieŜ nie ustawiałem choinek Panie radny przed 
kościołem w Kamieńsku, to jest sprawa księdza proboszcza. 2) Autobus jest przepełniony z 
Gorzędowa; Ten wniosek sprawdzę przeanalizuję, jeŜeli tak jest to zobaczymy kim jest 
przeładowany. A jeśli okaŜe się, Ŝe rzeczywiście jest za duŜa liczba naszych dzieci dowoŜonych 
do szkoły Podstawowej i Gimnazjum spróbujemy podstawić drugi autobus. Tak, Ŝe to 
spostrzeŜenie przyjmuje i dziękuję za podpowiedź, bo nie wiedziałem o tym. 3) Dzieci wychodzą 
o 14-tej a przewóz jest o 15-tej; Niestety nie moŜna autobusu podstawiać co kilkanaście minut. Po 
to jest tam świetlica zrobiona i mamy nakłady finansowe, Ŝe tą godzinę czy pół godziny muszą na 
świetlicy poczekać. 4) JeŜeli chodzi o przystanek PKP w Gorzędowie to jest to sprawa tylko i 
wyłącznie kolei. Burmistrz nie jest ani zwierzchnikiem ani zarządzającym koleją i tu gmina nie 
ma w swoich kompetencjach spraw związanych z PKP. Tak, Ŝe nic nie mogę tu na ten temat 
odpowiedzieć. 5) JeŜeli jest tak jak Pan mówi, Ŝe zarosło krzakami to wyślę ekipę i te krzaki 
zostaną usunięte, a co na temat oświetlenia to naprawdę musimy poczekać na środki budŜetowe. 
6) Sprawa umowy z ZGKiM w Kamieńsku to bardzo proszę rozwiązać tą sprawę z Panem 
Dyrektorem jako osobą władną do zarządzania Zakładem Gospodarki Komunalnej.” 
 
Radny A.Kułak zapytał Pana Burmistrza, czy coś wiadomo na temat uruchomienia na gruntach 
prywatnych Ŝwirowni w Barczkowicach i którędy będzie dojazd do tej Ŝwirowni?  
 

Zastępca Burmistrza P.Ziemba odpowiedział, Ŝe koncesję ta firma otrzymała, bo spełniła 
wszystkie wymagania. Natomiast dojazd będzie nie przez miejscowość Barczkowice tylko 
drogami polnymi od strony Wielkiego Boru. Ta firma ma sobie drogi utwardzić i dojazd 
zapewnić. 
 

Radny F.Stepień zapytał czy jest jakaś decyzja Sądu na temat poŜaru w firmie PAMAR w 
Barczkowicach? 
 

Burmistrz G.Turlejski powiedział, Ŝe nie ma Ŝadnej decyzji, Ŝe na bieŜąco przekazuje wszystkie 
informacje i gdy coś będzie to przekaŜe do Rady Miejskiej. 
 

Radna M.Bujacz: „Ja moŜe na ten temat powiem, bo tam pracuję to Panu odpowiem. Jeszcze nie 
mamy, jako Ŝe nie stwierdzono by tam zaistniało jakieś celowe podpalenie. tak, Ŝe jest wszystko 
umorzone przez Prokuraturę.” 
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Radny M.Ludwiczak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, aby Komisja 
Bezpieczeństwa zwróciła uwagę na pobocza dróg. Podkreślił, Ŝe jeŜeli by Komisja mogła to, aby 
jeszcze przed zimą przejechała po drogach gminnych i sprawdziła stan dróg. Zobaczyła jak 
wyglądają pobocza gdzie są zarośnięte chwastami, które mogą później powodować zwały śniegu i 
zasypywanie dróg gminnych. Ponadto zwrócił się do Komisji Bezpieczeństwa, aby zajęła się 
tematem i rozwaŜyła moŜliwość całonocnego oświetlenia ulicznego w całej gminie.  
Dodał: „To jest do rozwaŜenia przez wszystkich radnych Ŝeby poszukać pieniędzy w budŜecie, 
Burmistrz teŜ Ŝeby się do tego przyłoŜył w jakiś sposób by poszukać tych pieniędzy Ŝeby była 
moŜliwość jak najdłuŜszego oświetlenia ulicznego w całej gminie.” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe do tego tematu moŜna wrócić i zastanowić się nad nim dopiero 
wówczas, kiedy zaczną wpływać pieniądze z Elektrowni Wiatrowej. 
 
Następnie Przewodniczący Rady wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady wręczyli radnym 
dyplomy gratulacyjne przesłane przez p. poseł Halinę Molkę w związku z wyborem na radnego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

 
p u n k t  9 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam IV sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku V kadencji.” 
 
 

 
 
 
 


