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RM.0052/12/07 
 

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

z dnia 25 października 2007r. 
 

XVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 935. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych. Radny J.Ozga - spóźnił się na obrady sesji. 
 

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, Skarbnik Gminy - p. Maria Ozga, Radca prawny – p. Urszula 
Kowalska – Smuga, p. Kazimierz Maj – Dyrektor ZGK w Kamieńsku, p. Janina Bezulska-Wolna 
– Księgowa ZGK w Kamieńsku.  
 

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. Podjęcie uchwał: 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 r. – projekt I  
� w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 r. – projekt II 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia XVI 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 14-tu radnych. Stanowi 
to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza i 
przeczytał proponowany porządek obrad. Następnie przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
 
W załączeniu do protokołu – wniosek Burmistrza Kamieńska w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej.                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5  
 

p u n k t  2 

Podjęcie uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007(projekt I); 
 
W związku z w/w projektem uchwały głos zabrała Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku P. Janina Bezulska-Wolna i powiedziała: „Zwracam się do Szanownej Rady o zmianę 
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Planu Finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jest to zmiana około 800.000 zł polegająca 
na zmniejszeniu przychodów i kosztów a spowodowana jest tym, Ŝe są zmniejszone roboty 
budowlane.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Osiemset tysięcy, moŜe nam Pani wytłumaczy, co to było? Bo samo 
roboty budowlane to mało nam mówi.” 
  
Księgowa ZGK: „Roboty budowlane; tzn. Pan Dyrektor - no nie ma dzisiaj Pana Dyrektora, bo 
jest na zwolnieniu lekarskim - poinformował mnie, Ŝe mam zmniejszyć roboty budowlane. Dał 
wykaz robót, które są zmniejszone, ale nie mam przy sobie, bo to jest u niego. Musiałam 
zmniejszyć i przychody i koszty.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał, jaki jest powód zmniejszenia? 
 
Księgowa ZGK odpowiedziała, Ŝe nie wie. 
 
Radny M.Ludwiczak dodał: „Nie rozumiem za bardzo, co my mamy głosować?” 
 
Księgowa ZGK wyjaśniła: „Chodzi o zmniejszenie planu. Jakieś roboty nie są wykonane. Teraz 
nie pamiętam na pamięć, jakie to są. Pan Dyrektor kazał mi zmniejszyć, dał mi ile materiałów 
idzie na ten cel, jakie są przychody, bo to daje Pan Dyrektor, więc ja zmniejszyłam. Nie pamiętam 
w tej chwili, bo jego nie ma, nie mam dostępu do jego notatek, jakie to są roboty budowlane. Ja 
mogę tyle Państwu powiedzieć.” 
 
Radny M.Ludwiczak zgłosił wniosek: o przesunięcie tego projektu uchwały na następną sesję. 
Dodał: „my nic nie wiemy, nic. Księgowa nie ma materiałów, Dyrektor sobie chodzi na 
zwolnienie. Co my mamy głosować?” 
 
Księgowa ZGK: „Choroba nie wybiera a ja nie mam wglądu do jego dokumentów. Miałam, 
dostałam na pewno, jaka to ma być robota, jaki to będzie koszt i z jakich materiałów - przede 
wszystkim materiałów, bo robocizna miała być nasza - i jaka to będzie wartość w przychodach. A 
jakie roboty to dokładnie nie pamiętam.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Dlatego proponuję Ŝebyśmy poczekali aŜ dyrektor wróci ze zwolnienia i 
wtedy moŜna uchwalić tą uchwałę. To nie jest nic takiego, co akurat dzisiaj musi być głosowane.” 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo wydaje mi się, Ŝe główny powód księgowa nam 
przedstawiła, chodzi o zmniejszenia wartości w przychodach i to jest główny powód zwołania 
dzisiejszej sesji nadzwyczajnej i tą sprawą powinniśmy się zająć. A sprawy pomiędzy działami i 
paragrafami to jest juŜ sprawa wewnętrzna zakładu. Natomiast główny powód, dla którego ta 
sesja jest i dla którego ta sesja ma zadecydować wydaje mi się, Ŝe powinniśmy osiągnąć.” 
 
Radny A.Kułak: „Ale jeŜeli sesja ma decydować to projekt tej uchwały powinien być 
przetrawiony na drobne czynniki. A nie tak, Ŝe podsunięta uchwała i przegłosować. Ja nie wiem, 
jakie są przyczyny.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy dotycząca 
Zakładu Gospodarki Komunalnej jest przygotowana na wniosek Pana Dyrektora, który sobie na 
początku roku kalendarzowego załoŜył przychody na poziomie 3.750.000 zł i wydatki na tym 
samym poziomie i tych przychodów nie zrealizuje i oczywiście takich wydatków nie zrealizuje. 
To jest tylko kosmetyka zmiany przychodów i wydatków i nic więcej. Takie uchwały 
podejmowane są wszędzie pod koniec kaŜdego roku budŜetowego i to wszystko i tu nic nie trzeba 
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trawić na drobne czynniki, tylko trzeba uchwałę przegłosować, bo ten plan finansowy nie będzie 
wykonany i trzeba go do rzeczywistości dostosować. Są dwa miesiące i się nie da, zdaniem 
Dyrektora, tych pieniędzy znaleźć tych przychodów na kwotę 800.000 zł.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy to 800.000 zł będzie miało jakieś odbicie na samym zakładzie, 
na pracownikach, na wypłatach?  
 
Księgowa ZGK wyjaśniła, Ŝe wypłaty zostaną na takim samym poziomie, co były w planie, 
zmniejszyła tylko materiały i przychody. Natomiast na te wynagrodzenia musi być pokrycie w 
dochodach. Dodała: „JeŜeli mamy pieniąŜki to dostają ludzie premie a jeŜeli nie mamy to premii 
nie dostają. Ale po prostu przez cały rok Pan Dyrektor stara się dać po parę złotych.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Pani mówi, Ŝe pracownicy mieli jakieś premie, czy te premie będą mieli?” 
 
Księgowa ZGK: „Będą mieli do końca roku, to jest premia uznaniowa i dostają wszyscy bez 
wyjątku.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał, co by było z tych 800.000 zł wykorzystane dla zakładu jakby te 
pieniądze były? 
 
Księgowa ZGK odpowiedziała, Ŝe nie wie, poniewaŜ to Pan Dyrektor decyduje, co za te pieniąŜki 
moŜe zakład kupić. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek radnego Ludwiczaka Ŝeby odstąpić dzisiaj 
od głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 (projekt I).  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 6 radnych. 9 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek radnego M.Ludwiczaka został odrzucony zwykłą 
większością głosów. 
Następnie Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 
na rok 2007 (projekt I) i poddał go pod głosowanie.  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 6 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania uchwała w sprawie w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 
2007 (projekt I) została przyjęta zwykłą większością głosów. 
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVI/139/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.10.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                               Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007(projekt II); 
 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o omówienie w/w projektu 
uchwały. 
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny M.Ludwiczak poprosił o wyszczególnienie zmniejszenia 114.000 zł (rozdz.75615 §0310) 
w dochodach oraz zapytał czy jest juŜ zapłacone za remont Domu Ludowego czy jeszcze nie? 
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Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe zmniejszenia 114.000 zł polegają na zmniejszeniu planu 
podatku od osób prawnych. Natomiast, jeśli chodzi o Dom Ludowy to cześć jest zapłacona a 
część jeszcze niezapłacona. 
 
Radny A.Matusiak zapytał, co to za VAT w § 4300 w kwocie 15.601 zł i 23.401zł oraz jaki 
podatek ma oddać szkoła i dlaczego? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe zwiększamy dochody ze Starostwa, czyli jest dotacja o tyle 
większa i rozchody teŜ są o tyle większe. 
 
Burmistrz G.Turlejski dodał: „Po prostu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, którą 
kierował przez ostatnie kilka lat Dyrektor Bogdan Pawłowski który tu jest radnym, prowadziła 
działalność gospodarczą i nie płaciła Skarbowi Państwa VAT i trzeba ten VAT zapłacić. I nie 
płaci równieŜ podatku od nieruchomości. Wkrótce będziemy przerabiać sprawę zapłaty podatku 
od nieruchomości, ale ten podatek wpłynie do budŜetu gminy.” 
 
Radny A.Matusiak zapytał czy w tej chwili Urząd Miasta musi oddać ten VAT Urzędowi 
Skarbowemu? 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Musi oddać szkoła i dlatego my to musimy wprowadzić w paragrafy i 
rozdziały oświatowe, ale na straty naraŜone jest Starostwo Powiatowe zgodnie z porozumieniem, 
które Ŝeśmy przyjęli i podpisali. TakŜe tutaj zwiększa się tylko strata Starostwa Powiatowego w 
Radomsku. My zwiększymy swoje przychody jako gmina o kilkadziesiąt tysięcy złotych od 
podatku od nieruchomości, który winien być wpłacony przez ostatnie kilka lat a wpłacony nie 
był.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007(projekt II). Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 
radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała w sprawie w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 została przyjęta zwykłą 
większością głosów. 
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVI/140/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.10.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                               Załącznik Nr 7 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2 Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3 porządku 
obrad.  
 

p u n k t  3 

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


