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RM.0052/14/07 

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

z dnia 27 grudnia 2007r. 
 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1000. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych (radna Halina Węgrzyńska-KręŜlak - nieobecna; 
radni: Marek Ludwiczak, Bogdan Pawłowski, Jacek Ozga, Jerzy Madej i Maria Bujacz - spóźnili 
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, Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. BoŜena Sewerynek, Radny 
Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. Waldemar Zbierański, Dziennik Łódzki „Co Nowego” – 
p. Justyna Drzazga, Po prostu Informacje – p. Stefan Kobylarz. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                  Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/07 z dnia 30.11.2007 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Plan pracy Rady Miejskiej na 2008 rok. 
7. Podjęcie uchwał. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XVIII 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 9 radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada moŜe 
obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 

Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad który radni otrzymali wraz z 
zaproszeniem na sesję.  
Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad. Prządek obrad pozostał jak na wstępie. 
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p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołu Nr XVII/07 z dnia 30.11.2007r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVII/07  z dnia 30 listopada 2007 r.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 9 radnych. Za 
przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania protokół Nr XVII/07  z 
dnia 30 listopada 2007 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
(Na sesję przybyli radni: p. Bogdan Pawłowski, p. Marek Ludwiczak, p. Jacek Ozga) 
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący komisji zdali sprawozdanie z działalności Komisji w okresie od 30 listopada do 
26 grudnia 2007 r. 
 

1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał Przewodniczący komisji - radny Jan Jakubczyk 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 5  
 

2. Sprawozdanie Komisji  Planowania BudŜetu i Finansów zdał Przewodniczący komisji - 
radny Adam Matusiak. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6  
 

3. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zdała 
Przewodnicząca komisji - radna Zofia RoŜniatowska. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 7  
 
(Na sesję przybył radny p. Jerzy Madej) 
 

4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej zdał 
Przewodniczący komisji - radny Franciszek Stępień. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 8   
 
5. Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury zdał 

Przewodniczący komisji - radny Stanisław Gruchała. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 9 
 

6. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał Przewodniczący komisji - 
radny Jerzy Madej. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami.  
 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami XVII i XVIII oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 11  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania, następnie 
przeszedł do punktu 6 porządku obrad. 
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p u n k t  6 
 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2008 rok. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w materiałach przesłanych na dzisiejszą sesję Państwo radni 
otrzymali plany pracy poszczególnych komisji jak równieŜ plan pracy Rady Miejskiej na 2008 
rok. Ponadto poszczególne plany pracy komisji były tematem posiedzeń komisji, zatem uwaŜa, Ŝe 
materiał radni znają i nie zachodzi potrzeba czytania go. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do 
planów pracy komisji stałych czy do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008? 
Nie zgłoszono uwag. 
W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady przeczytał a następnie poddał pod głosowanie 
następujące projekty uchwał: 
 

� w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały 
 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Kamieńsku została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/158/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2008 rok; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały 
 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2008 rok 
została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/159/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2008 rok. 

Załącznik Nr 13 
 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 6 i przeszedł do punktu 7 porządku obrad. 
 

p u n k t  7 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o zabranie głosu i omówienie 
uchwał budŜetowych, natomiast dalsze prowadzenie sesji przekazał Wiceprzewodniczącemu 
Rady Wojciechowi Ziembie.  
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga omówiła następujące projekty uchwał oraz załączniki do uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 10 radnych.  
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3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007 została przyjęta 10 głosami „za” przy 3 wstrzymujących się.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/160/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                             Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku została 
przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/161/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem 
roku.                                                                                                                         Załącznik Nr 15 
 

W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami 
uchwał przygotowanymi do podjęcia na dzisiejszej sesji: 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/149/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia, sposób podziału środków na nagrody 
burmistrza i dyrektorów szkół a takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego; 
 

(Na sesję przybyła radna p. Maria Bujacz) 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVII/149/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na 
rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a 
takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta 11 głosami „za” 
przy 3 wstrzymujących się.    
                     
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/162/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/149/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, sposób 
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podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a takŜe wysokość, szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.                                Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2008; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 
wstrzymujących się.    
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/163/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2008.                                                                                     Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/164/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012. 

Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na 2008 rok; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVIII/165/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.12.2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2008 rok.                                                                                   Załącznik Nr 19 
 

Dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczący Rady przekazał Przewodniczącemu Rady. 



 6 

Przewodniczącemu Rady odczytał pismo Klubu Radnych NiezaleŜnych dotyczące podjęcia przez 
Radę Miejską uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie i odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu wydzierŜawiania nieruchomości. Następnie zwrócił się do 
Burmistrza Kamieńska z zapytaniem: „Panie Burmistrzu czy od ostatniej sesji i podjęcia wniosku 
nastąpiły jakieś nowe okoliczności, które by nas mobilizowały do tego Ŝebyśmy zmienili i 
głosowali ten projekt?” 
 

W załączeniu do protokołu – ww. pismo Klubu Radnych NiezaleŜnych.               Załącznik Nr 20 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział: „Nic się nie zmieniło, Rada podjęła wniosek o przełoŜenie 
terminu głosowania nad uchwałą do czasu, kiedy burmistrz wyrazi zgodę na wydzierŜawienie 
tejŜe działki. Ja takiej zgody do tej pory nie wyraziłem, gospodarowanie mieniem komunalnym 
naleŜy do burmistrza takŜe projekt uchwały nie powinien zostać poddany w ogóle teraz na tej 
sesji Ŝadnemu głosowaniu.” 
 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe mając powyŜsze na uwadze zwraca się z wnioskiem:  
• „O odłoŜenie głosowania projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 

wydzierŜawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierŜawiania 
nieruchomości do czasu, kiedy Burmistrz przeznaczy do wydzierŜawienia.” 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 9 radnych. 5 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 5 „przeciw”.    
 
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8 porządku obrad. 
 

p u n k t  8 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Jako pierwszy głos zabrał radny powiatowy p. W.Zbierański, który podziękował za zaproszenie i 
zapewnił, Ŝe jak tylko będzie taka moŜliwość to będzie na tych sesjach się pojawiał. 
Poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o szkołę ponadgimnazjalną w Kamieńsku to odbył spotkanie z 
Panem Burmistrzem i obecną dyrektor ZSP, które dotyczyło zaległości Powiatu w spłacaniu 
podatku oraz odsetek od tego podatku. Podkreślił, Ŝe równieŜ na sesjach Rady Powiatu 
wielokrotnie były zapytania w tej sprawie do Pana Starosty i do Pani Skarbnik i na ostatniej sesji 
w dniu 20 grudnia 2007 r. Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe te kwoty do końca roku mają być 
przekazane na konto Gminy Kamieńsk. Ponadto powiedział, Ŝe jeśli chodzi o inwestycje, które 
będą przeprowadzone przez Starostwo w 2008 roku największą dyskusję na sesjach wywołują 
drogi. Dodał: „W Gminie Kamieńsk - z tego co mi wiadomo, udało się nam przegłosować na 
jednej z Komisji Rozwoju - będzie robiona jedna droga: Kamieńsk-Gorzędów. Jest to przebudowa 
drogi i jest na to przeznaczone 200 tys. zł. Dyskusja jest dosyć głośna, jeśli chodzi o drogi, na tej 
ostatniej sesji była głośno komentowana przez media, chodzi o drogi, które się robi jakby w 
jednym rejonie Powiatu. Jak mówię; Kamieńsk został jakby przy tej jednej drodze za 200 tysięcy. 
Po wielu moich pismach (są na to dowody przekazuję Pani Sołtys, do wiadomości Rady 
Miejskiej, Panu Burmistrzowi) udało się, widzę, Ŝe jest robiony mostek zobaczymy jak długo 
będą to robić. WaŜną rzeczą, głośno było teŜ w mediach na temat klubu radnych RPZR Powiatu 
radomszczańskiego na temat szkoły ekonomika. My byliśmy przeciwni odbyło się spotkanie z 
gronem pedagogicznym, z rodzicami, uczniami szkoły ekonomicznej. My mamy swoją teorię na 
temat przeniesienia tej szkoły. Jest to dla nas oczywiście nieracjonalne wydawanie na razie 
miliona złotych na przeniesienie tej szkoły, później na pewno ta kwota wzrośnie. My na ostatniej 
sesji, (jeŜeli ma juŜ być przeniesiona ta szkoła) poprosiliśmy o zwiększenie tej kwoty, bo członek 
zarządu Pani Pal powiedziała na jednym z zebrań, Ŝe będzie kosztować to półtora miliona. 
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Koalicja rządząca w powiecie przegłosowała tylko milion złotych, za tyle będzie poprawka itd. 
TakŜe nie chcą się przyznać, bo ta szkoła na pewno będzie duŜo więcej kosztowała, bo to jest 
bardzo duŜy budynek i na pewno zagospodarowanie tego budynku będzie bardzo duŜe. Powiem 
tylko pokrótce, Ŝe problem powstał, gdy Pan Dyrektor przeniósł przychodnię do szpitala, budynek 
został pusty, zrobił się szum teŜ w mediach, co zrobić z budynkiem na Przedborskiej no to 
wymyślono sobie przeniesiemy szkołę no i zaczynają przenosić tą szkołę. TakŜe to tyle z takich 
kwestii waŜniejszych, które próbowaliśmy wyjaśnić.” 
 
Radny A.Kułak: „Chciałem się zapytać Pana Burmistrza, jeŜeli chodzi o działki budowlane, które 
zostały sprzedane w Gorzędowie; jeśli będą uzbrojone to chciałbym usłyszeć kiedy? Ŝeby 
Burmistrz podał termin, bo grupa osób, co kupiła zwróciła się z tym problemem, bo kupili działki 
i zapłacili jak za działki uzbrojone.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny te działki z mocy prawa nie muszą być uzbrojone w wodę, z 
pewnością w przyszłości będą uzbrojone.” 
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
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Zakończenie posiedzenia. 
                                                                                  
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski podziękował radnym Rady Miejskiej w Kamieńsku za 
współpracę w roku 2007, za liczną obecność na sesjach i za wytrwałą pracę oraz radnemu 
powiatowemu Waldemarowi Zbierańskiemu za całokształt jego pracy w 2007 roku. Ponadto 
podziękował Panu Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza za miłą i ciepłą współpracę, co 
skutkowało podjęciem duŜej ilości uchwał. Podziękował równieŜ sołtysom i pozostałym gościom 
za przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XVIII sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 


