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RM.0052/10/07 
 

P R O T O K Ó Ł  NR XIV /07 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 4 września 2007r. 
 

XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 950. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Zastępca Burmistrza 
Kamieńska – p. Paweł Ziemba, Radca prawny – p. Urszula Kowalska – Smuga.  
Ponadto w obradach sesji uczestniczyły media:  Po Prostu Informacje – p. Stefan Kobylarz i 
Dziennik Łódzki „Co Nowego”- p. Justyna Drzazga. 
 

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. Stan sprawności hydrantów na terenie Gminy Kamieńsk – informacja Burmistrza. 
3. Podjęcie uchwał. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając serdecznie radnych oraz zaproszonych gości. Na 
podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 15-tu radnych. Stanowi 
to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Klubu 
Radnych NiezaleŜnych, następnie przeczytał pismo w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz 
proponowany porządek obrad. 
 

W załączeniu do protokołu – wniosek Klubu Radnych NiezaleŜnych w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej.                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
  
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
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p u n k t  2 
 

Stan sprawności hydrantów na terenie Gminy Kamieńsk – informacja Burmistrza. 
 
Burmistrz Kamieńska p. G. Turlejski przedstawił informację dotyczącą wyników kontroli stanu 
technicznego hydrantów na terenie Gminy Kamieńsk.  
 

W załączeniu do protokołu – w/w informacja.                                                          Załącznik Nr 6 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację i oznajmił, Ŝe przechodzi 
do punktu 3 porządku obrad.  
 
Radny A. Kułak zapytał czy nie będzie dyskusji na ten temat? 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nie. 
 
Radny M.Ludwiczak: „A dlaczego? To jest punkt o sprawności hydrantów.” 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe kontynuuje porządek obrad zaproponowany przez 
wnioskodawców, którzy zaproponowali w porządku obrad zapytania i wolne wnioski natomiast 
nie zgłosili dyskusji w punkcie dotyczącym hydrantów, dlatego teraz zgodnie z porządkiem obrad 
przechodzi do punktu 3. 
 

p u n k t  3 

Podjęcie uchwał: 
 

� w sprawie zmiany składu zespołu do przedstawienia opinii o zgłaszanych kandydatach 
na ławników; 

 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 7 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu projektodawców w/w uchwały. 
 
Radny M.Ludwiczak odczytał stanowisko Klubu Radnych NiezaleŜnych, w którym Klub 
wyjaśnia powody wystąpienia z projektami uchwał o odwołanie radnego Rady Miejskiej z 
zespołu do przedstawienia opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników, Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Planowania BudŜetu i Finansów.  
W załączeniu do protokołu – w/w stanowisko.                                                          Załącznik Nr 8  
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak czy to jest jakaś okazja i to jest jakiś szczegół, 
który w Pana mniemaniu akurat moŜe dyskwalifikować człowieka? To jest jedno pytanie. 
Szanowni Państwo nie chce tu być jednej ani drugiej strony, ale jest fakt, Ŝe Rada Miejska na 
dzień dzisiejszy nie ma Ŝadnego pisma o wszczęciu postępowania lub o tym, Ŝe takowe się toczy i 
Ŝe Pan Adam Matusiak, którego tak Państwo oskarŜacie jest w Waszym pojęciu przestępcą. 
Dlatego teŜ dziwi mnie to, Ŝe skazywanie człowieka i uznanie go jako przestępcy bez 
zawiadomienia organów do tego powołanych i wydania stosownego wyroku musimy dziś 
kontynuować. Dla mnie jest to po prostu nie do przyjęcia nieludzkie i szanowni Państwo 
zastrzegam się, Ŝe w dzisiejszej sesji nie będę uczestniczył w głosowaniu za odwołaniem Pana 
Radnego Adama Matusiaka do czasu właśnie wydanych stosownych wyroków. To tyle, resztę 
Państwu pozostawiam pod ocenę i sumienie.”  Następnie Przewodniczący poprosił radnego P. 
Adama Matusiaka o zabranie głosu i ustosunkowanie się do sprawy. 
 
Radny A.Matusiak: „Szanowni Państwo tak jak tu P. radny Ludwiczak wspomniał piątego 
minionego miesiąca doszło do awantury miedzy nami i opinię, którą Pan puścił w eter w mediach 
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(i zresztą nie tylko Pan, ale głównie Pan) ta opinia do dziś o mnie idzie nie taka jak być powinna. 
Proszę Pana to nie było tak, Ŝe ja napadłem na kogoś. To było odwrotnie. To Pańska rodzina na 
mnie napadła i to nie jedna, bo dwie rodziny na mnie napadły. Wracałem do domu i musiałem 
koło tej posesji przejść. To mnie pobito proszę Pana a nie Pańską rodzinę. To ja leŜałem w 
szpitalu z dwunastoma obraŜeniami, o czym świadczy ta obdukcja i to przeciwko Pańskiej 
rodzinie będzie się toczyć śledztwo w sądzie. Pan od dawna juŜ na mojej osobie wiesza 
marynarkę i od dawna Pan wiesza na mojej osobie nie takie słowa jak pan powinien. Dlaczego 
NTL i prasa nie przyjechała do moich przyjaciół po wywiad tylko do Pana i do Pana kolegi 
Kułaka, do moich przeciwników? Proszę Pana póki co nie miałem postawionego zarzutu i nie 
mam do tej pory. Nie byłem przesłuchiwany na jedną minutę i nic mi nie zarzucono do tej pory. 
Zarzucają tylko Pańskiej rodzinie proszę Pana, Ŝe napadli na mnie skradli mi złoty łańcuch pobili 
mnie i 12 obraŜeń mam w tej oto obdukcji w tym wstrząs mózgu, złamany nos i złamany palec. 
Pan sieje zamęt i nieprawdę na terenie naszej gminy, proszę Pana. Tylko dlatego, Ŝe tydzień 
wcześniej przed tą awanturą zwróciłem uwagę Szewczykowi Ŝeby mi nie bił dzieci, tylko, dlatego 
doszło do tej awantury. MoŜe Pan porozmawiać z Krzyśkiem Muskałą co z nim nad tym stawem 
faktycznie piłem, wracałem to oni wyglądali juŜ za stodołą na mnie kiedy będę wracał pijany. To 
był zaplanowany atak na mnie proszę Pana i nie boję się Ŝadnego wyroku i czekam na to Ŝeby to 
się odbyło. ZłoŜyłem odpowiednie dokumenty i czekam na rozprawę. Ja nie jestem w tej sytuacji 
winien proszę Pana. Mało tego, to ja miałem 12 obraŜeń, ja leŜałem w szpitalu na odpowiednim 
oddziale a oni czelność jeszcze mieli zwrócić się do władz o ochronę. Pańska rodzina proszę Pana 
zwróciła się o ochronę 4 osoby co mnie pobiły a ja byłem sam i jeszcze wypity, oni zwrócili się o 
ochronę, czelność mają taką jak Pan teraz ma taką czelność. Mam jedną prośbę, uprzejmie proszę 
Klub Radnych NiezaleŜnych o wycofanie tych projektów uchwał, poniewaŜ nie jestem winien w 
tej sytuacji. Nic się przeciwko mnie nie toczy, ci ludzie na mnie napadli i mnie pobili. Doszło do 
scen, no faktycznie, ale co polem miałem iść do domu? No wypiłem szedłem drogą do domu, 
zaatakowali mnie na drodze. Ludzie przyjrzyjcie się tym faktom! Wyszli na mnie i wszyscy 
zaatakowali, dlatego Ŝe pozwoliłem sobie temu Szewczykowi tydzień wcześniej zwrócić uwagę, 
ustną, co prawda i mówię nie tykaj mi dzieci, bo co dziecko przejedzie na motorku czy rowerku to 
ich dzieci śpią moim dzieciom nie wolno jest jechać, nakręcał mi dzieciom uszy no i zwróciłem 
im uwagę. Jak zwróciłem uwagę to źle trzeba mi, Ŝe tak powiem skórę przetrzepać i do tego 
właśnie doszło. Proszę o wycofanie tych projektów uchwał, bo są niezgodne z prawdą. Zresztą 
proszę Państwa do tej pory juŜ nie jedna tu osoba zasiadała przed sądem i zasiada i myśmy nie 
proponowali Ŝeby kogoś wyeliminować tylko, dlatego, Ŝe zasiadała na ławie oskarŜonych, bo 
uwaŜamy, Ŝe naleŜy poczekać do wyjaśnienia czy dopóki wyrok nie zapadnie.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Popieram tutaj głos kolegi i równieŜ uwaŜam, Ŝe projekty tych uchwał 
powinny być wycofane. Poza tym chciałabym podkreślić, Ŝe Klub Radnych NiezaleŜnych nie jest 
uprawniony do wydawania takich opinii co przed chwilą pozwolił sobie wydać. Po pierwsze; 
radni z tego klubu, Klubu niezaleŜnych tak zwanych, tak jak tu kolega wspominał równieŜ 
zasiadają na ławie oskarŜonych i to w o wiele bardziej powaŜnych sprawach, co wszyscy wiemy i 
o czym media ostatnio dość skromnie wspominają, ale jednak. My jak kolega wspomniał nie 
próbowaliśmy zwoływać sesji nadzwyczajnych Ŝeby wyrzucać pieniądze w błoto i Ŝeby Was 
odwoływać z działalności społecznej. Po drugie, jak tu juŜ Pan odczytał w tym oświadczeniu, nie 
jesteście Ŝadnym wymiarem sprawiedliwości ani teŜ Ŝadnym organem wymiaru sprawiedliwości 
w związku z czym nie macie prawa do wydawania jakichkolwiek wyroków ani teŜ Ŝadnych 
kompetencji w tym zakresie, dlatego uwaŜam, Ŝe jest to wielkim błędem to, z czym wystąpiliście. 
A ochrona tak naprawdę jak logicznie człowiek pomyśli to naleŜy się osobie publicznej, którą z 
całą pewnością jest nasz kolega Pan Matusiak natomiast nie ludzie, którzy stali z drugiej strony i 
którzy (z tego co juŜ usłyszeliście wszyscy w faktach) stanowili zagroŜenie skoro ich było duŜo 
więcej a on był jeden. Kończąc jeszcze raz podkreślę uwaŜam, Ŝe projekty tych uchwał są 
bezzasadne i proszę o ich wycofanie.” 
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Radny M.Ludwiczak: „Panie radny Matusiak to nie jest moje stanowisko, to nie jest moja opinia, 
to nie jest moja rodzina - ja chciałem zaznaczyć - i dlatego to co Pan mówi to nie ma 
najmniejszego sensu. Pan moŜe się bronić my Pana nie oskarŜamy. Jak Pan słuchał dokładnie jest 
to stanowisko Klubu Radnych NiezaleŜnych, dlatego to co Pan mówił o wycofaniu to nie do mnie 
się tyczy ani to stanowisko to nie jest moje stanowisko tylko to jest stanowisko Klubu Radnych 
NiezaleŜnych i tego stanowiska my nie mamy zamiaru wycofywać. Natomiast, jeśli chodzi o 
samo wycofanie uchwał to proponuję Ŝeby Pan zrobił Panie Przewodniczący 5 minut przerwy, 
ustalimy w klubie czy moŜemy wycofać te uchwały czy teŜ nie. Ja nie widzę przeszkód.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak ja nie mam takiego zamiaru Ŝeby wycofywać z 
dzisiejszego porządku obrad uchwały. Kolega radny zwrócił się do Państwa w znanej sprawie... 
 
Radny M.Ludwiczak: „No, więc prosimy Pana Ŝeby Pan troszkę zaczął rozumować.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny proszę o takt i proszę na przyszłość o to. Ja wiem o tym, Ŝe 
Pan mnie nie toleruje i ja sobie zdaję sprawę. Panie radny ja to przeŜyję i przeboleję tylko dla 
Pana wychodzi to na duŜą niekorzyść. Panie radny Ludwiczak, Pan zaprzecza jednemu, ale proszę 
Pana na dole w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń jest wyrok w sprawie m.in. Marka 
Ludwiczaka, który ma dziś czelność zarzucić, który ma dziś czelność stawiać zarzuty, który ma 
dziś czelność zwołać posiedzenie sesji nadzwyczajnej, który jest oskarŜycielem i katem. 
Szanowni Państwo kończę dyskusję, przechodzimy do głosowania.” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu zespołu 
do przedstawienia opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników, tj. o odwołanie z w/w zespołu 
radnego Adama Matusiaka. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 6 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w projekt uchwały został odrzucony. 
 

  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów; 
 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 9 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie odwołania ze 
składu Komisji Planowania BudŜetu i Finansów radnego Adama Matusiaka.  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 6 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w projekt uchwały został odrzucony. 

 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej;  
 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                Załącznik Nr 10 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej mianowicie o odwołanie z Komisji Rewizyjnej radnego Adama 
Matusiaka.  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 6 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w projekt uchwały został odrzucony. 

 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu 
Rady p. Wojciechowi Ziembie. 
Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 4 porządku obrad. 
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p u n k t  4 
Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radny M.Ludwiczak: „Chciałbym zgłosić, Ŝe w Koźniewicach od blisko trzech miesięcy 
oświetlenie uliczne działa jak dyskoteka, to znaczy migają lampy. Odnośnie hydrantów; Panie 
Burmistrzu chciałbym to sprawozdanie, które Pan przedłoŜył, bo nie byłem w stanie spisać sobie 
go dokładnie, chciałbym mieć moŜliwość otrzymania takiego sprawozdania. Czy moŜna go 
skserować i otrzymać to sprawozdanie?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Szanowni Państwo radni o godzinie 10-tej muszę być w Bełchatowie u 
Notariusza. Gmina sprzedaje działki, ludzie przyjeŜdŜają na porę umówieni wcześniej. Moja 
obecność na sesji będzie jeszcze 2 minuty i za chwilę wychodzę i jadę do Notariusza pełnić swoje 
obowiązki. Na pytania Pana Ludwiczaka odpowiem pisemnie, jeśli się Pan pisemnie do mnie w 
tej sprawie zwróci. Jeśli ktoś chciałby zadawać pytania mojemu zastępcy w tym temacie to 
oświadczam, Ŝe nie jest upowaŜniony do odpowiadania na te pytania w formie zapytań i wolnych 
wniosków. Informację moją złoŜyłem do biura Rady proszę sobie tam z biura Rady wydostać na 
zasadach informacji publicznej.” 
Następnie Pan Burmistrz podziękował i opuścił salę obrad. 
 
Radny A.Kułak: „Panie Przewodniczący ja wcześniej zgłaszałem juŜ i na Komisji Rolnictwa w 
dniu 18 czerwca i na sesji 27 czerwca chciałem wprowadzić punkt odnośnie sprawności 
hydrantów, niestety koalicja odmówiła tego punktu. Gdyby w czasie to było zrobione, przegląd 
dokonany hydrantów naprawione pewne hydranty, byłaby woda w Pytowicach. A co się stało, no 
zginął człowiek w poŜarze i dopiero po poŜarze szybko się robi przegląd, bo się pali coś. No tak 
nie powinno być. Wracam do meritum sprawy, Gorzędów mam pytania do Zastępcy Burmistrza: 
1) Czy jest juŜ droga po inwestycji (znaczy ul. Sikorskiego ta inwestycja) odebrana? Bo w 
miejscach po wykopach są zapadnięcia. W tej chwili zbieram podpisy mieszkańców, bo rysy się 
juŜ robią na budynkach, bo wiadomo, Ŝe jeŜdŜą z duŜą szybkością samochody cięŜarowe 
wysokotonowe i są duŜe drgania. A tam w tej chwili u nas na drodze do Gorzkowic jest tralka.  
2) Przeciekające dachy na budynku obecnego Komisariatu Policji i na Lecznicy; Nic się nie robi 
w tym kierunku, mimo Ŝe są zgłaszane te problemy, Ŝe dachy przeciekają. JeŜeli dach zgnije i się 
zawali to wtedy będziemy nowy budować, bo tu chyba rola na tym polega.  
3) Gałkowice Nowe; przejeŜdŜam przez Gałkowice Nowe jest wykop zrobiony po kanalizacji. 
Jedźcie Państwo i zobaczcie jak tam jest zrobiony wykop po kanalizacji. Są piły powinno się 
wyciąć odpowiedni odcinek i dokonać naprawy czy modernizacji. A tam są powyrywane 
powygryzane te miejsca, nie zalane.  
4) Na któreś sesji pytałem się, kiedy ulica Adamowskiego (ten odcinek do szkoły) będzie po 
inwestycji zalany. Pan Zastępca Burmistrza odpowiedział, Ŝe przed rozpoczęciem roku szkolnego 
będzie zalane. Rok szkolny się rozpoczął i kamienie jak leŜały tak leŜą po dzień dzisiejszy. To 
samo dotyczy ulicy Kościuszki i 3 Maja równieŜ, bo w ogóle nic nie jest zrobione.  
5) Droga za przejazdem kolejowym w tzw. łąkach; zwróciła się Pani D(B)ykowska ona tam 
mieszka, no rzeczywiście byłem tam u niej droga jest fatalna. No ona będzie obecnie teŜ u 
Burmistrza, ale teŜ zwróciła się do mnie abym ten temat poruszył w celu naprawy tej drogi.  
6) Tutaj powinien być Dyrektor, bo nie wiem czy prowadzony jest dział wypoŜyczalni sprzętu w 
ZGK? WypoŜycza się sprzęt rolniczy i chciałbym wiedzieć czy to za odpłatnością czy bez 
(konkretnie chodzi o talerzówkę). Bo z tego, co ja wiem za mojej bytności to zakazał 
wypoŜyczania sprzętu a teraz po 15-tej się wyprowadza sprzęt z zakładu.  
7) Sprawa koszenia dróg; zwracam się do Burmistrza, dlaczego było dwukrotne koszenie poboczy 
przy drogach gminnych? Skończyli cykl koszenia i natychmiast został powtórzony drugi cykl 
koszenia w tym samym czasie. Pytam się pracowników, dlaczego kosicie, odpowiedzieli, bo 
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pierwszy raz nie mieliśmy noŜy były tępe. Tylko te grubsze badyle strącali i pytam się, kto koszty 
poniósł tego drugiego koszenia?”  
8) Czy firma Dobosz uczestniczy w modernizacjo OSP Kamieńsk? 
9) Interesuje mnie długość nawierzchni asfaltowej w Napoleonowie, która została połoŜona, ile 
liczy długości?” 
  
Wiceprzewodniczący Rady poinformował: „Jak słyszeliśmy wcześniej prosimy o złoŜenie 
zapytań pisemnie do Pana Burmistrza i Pan Burmistrz będzie w miarę moŜliwości odpowiadał.” 
 
Radny M.Ludwiczak zgłosił wniosek formalny:  
WNIOSEK: „ O pomoc finansową dla rodziny, Alamów i Szewczyków w kwocie 2 tysięcy 
złotych na pomoc w wymianie okien.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe w tym przypadku to się składa do pomocy społecznej, 
to po pierwsze a po drugie, jeśli sąd wyrazi, Ŝe Pan Matusiak to zrobił to wówczas dostaną 
odszkodowanie od Pana Matusiaka.” 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, Ŝe takimi tematami zajmuje się opieka społeczna.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „MoŜe wyjaśnię o co tutaj chodzi, bo rodzina Alamów i Szewczyków 
złoŜyła pismo do Burmistrza o pomoc materialną w wymianie tychŜe okien. Pan Burmistrz 
skierował, jak Pan wiceprzewodniczący powiedział, skierował to do pomocy społecznej. Pomoc 
społeczna nie jest od tego, pomoc społeczna jest od tego Ŝeby pomagać ludziom biednym. 
Natomiast ludziom, których dotknęło jakieś nieszczęście od tego jesteśmy my Ŝeby jak 
najszybciej zareagować. Ja proponuję Ŝeby te dwa tysiące w budŜecie znaleźć, jeŜeli Panowie nie 
wiecie skąd to ja mogę wskazać i bardzo bym prosił Ŝeby przegłosować ten wniosek. To nie jest 
waŜne Panie wiceprzewodniczący czy to zrobił Pan Matusiak czy Pan iksiński, ludzi dotknęło 
nieszczęście i ja proponuję tylko od Rady Miejskiej skierowanie pomocy czy to 2 tys. czy 1 tys. zł 
dla tych mieszkańców. Zaznaczam jeszcze raz, Ŝe to nie jest Ŝadna moja rodzina jak to mówił 
radny Matusiak. Nie jest to skierowane, dlatego Ŝe jest to moja rodzina tylko, dlatego Ŝe tych 
mieszkańców spotkało nieszczęście i ja proponuję o 2 tysiące zł z budŜetu gminy na pomoc 
finansową.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak ja w tej chwili to nie mogę zrozumieć co jest 
nieszczęściem. Bo jeśli pojęciem nieszczęście jest kataklizm ogień czy woda, to ja to rozumiem i 
podpisuje się i z wielkim szacunkiem dla tych ludzi, którzy to przeŜyli. Natomiast Panie radny 
Ludwiczak na Boga, co tu jest nieszczęściem proszę o uzmysłowienie tego.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący my jesteśmy od tego Ŝeby tym ludziom pomagać. 
My pomagamy przy pisaniu ksiąŜek, pomagamy przy potrzebach gdzieś tam na Wołyniu i na 
Ukrainie a nie moŜemy pomóŜ swoim ludziom. UwaŜajcie sobie co robicie. Proponuje 
przegłosowanie tego.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Ale my tego nie przegłosujemy.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „Nie rozumiem, dlaczego? Pani mecenas ja zgłaszam wniosek formalny do 
przegłosowania, niech Pani wytłumaczy... 
 
Radca prawny p. U.Kowalska-Smuga: „Ale on powinien być jakoś uzasadniony. Jaka jest 
podstawa prawna do udzielenia takiej pomocy finansowej osobie fizycznej mieszkającej na 
terenie gminy? No od tego jest właśnie pomoc społeczna, to nie jest tylko dla ludzi biednych, ale 
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jest równieŜ dla ludzi dotkniętych jakimś nieszczęściem losowym. A rozumiem, Ŝe tu mamy do 
czynienia z jakimś nieszczęściem losowym.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Pani mecenas do pomocy ludziom, których dotknęło nieszczęście jest 
potrzebna podstawa prawna? To bardzo proszę, aby Pani tą podstawę prawną znalazła.” 
 
Radca prawny p. U.Kowalska-Smuga wyjaśniła, Ŝe juŜ wskazała podstawę prawną, podstawą 
prawną jest Ośrodek Pomocy Społecznej i jedynie z funduszy Ośrodka Pomocy Społecznej takiej 
pomocy moŜna udzielić. Dodała: „JeŜeli Rada przekaŜe środki gminne na rzecz ośrodka to 
ośrodek będzie udzielał tej pomocy.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „No, więc składam wniosek o przekazanie do opieki społecznej z budŜetu 
gminy kwoty 2 tys. zł. na pomoc społeczną dla rodziny Szewczyków i Alamów. Wskazuję skąd; 
został zwolniony Sekretarz Gminy i z administracji proszę o przekazanie 2 tys. zł. Oszczędności z 
tego tytułu, Ŝe Pan Sekretarz został odwołany są bardzo duŜe.” 
 
Radca prawny p. U.Kowalska-Smuga: „Ale czy Pan wie, Ŝe ośrodek takich pieniędzy nie ma? 
Czy to podanie zostało złoŜone, rozpatrzone?” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Pani mecenas w tej chwili zaczynamy odwracać kota ogonem, bo mówiła 
Pani, Ŝe gmina musi przekazać na pomoc społeczną.” 
 
Radca prawny p. U.Kowalska-Smuga: „JeŜeli ośrodek takich pieniędzy nie ma. A na dzień 
dzisiejszy nie wiemy.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Pani mecenas, dlatego teŜ składam wniosek o przekazanie 2 tys. z budŜetu 
gminy z wynagrodzeń... 
 
Radca prawny p. U.Kowalska-Smuga: „Ale to zmiana budŜetu jest w tej chwili. Przepraszam, ale 
z takim wnioskiem to moŜe wystąpić tylko Burmistrz a nie radny. PrzecieŜ to jest zmiana 
budŜetu. Co tu Rada ma głosować Pana wniosek i zaraz uchwała zostanie uniewaŜniona? Albo 
realnie działamy albo... 
 
Radny A.Kułak: „Pani mecenas to nie jest uchwała to jest wniosek do Burmistrza a Burmistrz 
podejmie lub nie podejmie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka 
Ludwiczaka. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku radnego M. Ludwiczaka głosowało 6 
radnych. 9 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania wniosek radnego M.Ludwiczaka 
został odrzucony. 
 

W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady przeczytał zaproszenie dla Radnych Rady 
Miejskiej w Kamieńsku na uroczystość 70-lecia powstania klubu piłkarskiego LZS „ŚWIT” 
Kamieńsk.  
W załączeniu do protokołu – w/w zaproszenie.                                                       Załącznik Nr 11 
 
Więcej zapytań i wniosków nie zgłoszono.  
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p u n k t  5 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XIV Nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 


