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RM.0052/1/08 
 

P R O T O K Ó Ł  NR XIX /08 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 16 stycznia 2008 r. 
  
XIX Nadzwyczajna 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 (nieobecny – radny Jan Jakubczyk; 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, Radca prawny – p. Urszula Kowalska – Smuga, Po Prostu 
Informacje - Stefan Kobylarz , Co Nowego – 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. Informacja Burmistrza na temat wysokości opłat za wywóz odpadów stałych. 
3. Informacja Burmistrza na temat działalności firm zajmujących się wywozem odpadów 

stałych na terenie Gminy Kamieńsk, ich składowaniem oraz segregacją i przetworzeniem. 
4. Informacja przedstawiciela Urzędu Miejskiego o wysokości wpływów środków 

finansowych do budŜetu gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
związanych z firmami zajmującymi się składowaniem oraz zagospodarowaniem odpadów 
za lata 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 

5. Dyskusja nad informacjami złoŜonymi przez Burmistrza Kamieńska. 
6. Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej przeciwko działaniom związanym 

z przygotowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu 
Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia XIX 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 13. Stanowi to quorum, 
a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek czterech 
radnych. Następnie przeczytał wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz 
proponowany porządek obrad.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. 
 Załącznik Nr 5  
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p u n k t  2 

Informacja Burmistrza na temat wysokości opłat za wywóz odpadów stałych. 
 
Burmistrz G. Turlejski przedstawił informację na temat wysokości opłat za wywóz odpadów 
stałych. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                          Załącznik Nr 6 
 

p u n k t  3 

Informacja Burmistrza na temat działalności firm zajmuj ących się wywozem odpadów 
stałych na terenie Gminy Kamieńsk, ich składowaniem oraz segregacją i przetworzeniem. 
 
W związku z ww. tematem Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe Ŝaden przepis prawny nie 
upowaŜnia burmistrza do wygłaszania sprawozdań w sprawie firm zajmujących się wywozem 
odpadów, dlatego Ŝe są to firmy prywatne.  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi i przeszedł do punktu 4 porządku obrad. 
 

p u n k t  4 

Informacja przedstawiciela Urzędu Miejskiego o wysokości wpływów środków finansowych 
do budŜetu gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska związanych z firmami 
zajmującymi się składowaniem oraz zagospodarowaniem odpadów za lata 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza G.Turlejskiego o przedstawienie informacji. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe Urząd Miejski pełni słuŜebną rolę wobec burmistrza jako 
pomoc w przeprowadzaniu przez Niego zadań, które nakłada ustawa, Ŝaden z pracowników 
Urzędu Miejskiego nie posiada w swoich kompetencjach występowania przed Radą Miejską w 
Kamieńsku ani jakąkolwiek inną radą samorządową, Ŝaden przepis prawny nie mówi jak wyłonić 
przedstawiciela Urzędu Miejskiego - nawet gdyby przepis prawny mówił, Ŝe pracownik moŜe 
przed radą występować - dlatego złoŜenie takiego sprawozdania jest niemoŜliwe.  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi i przeszedł do punktu 5. 
 
(Na sesję przybył radny Jacek Ozga) 

p u n k t  5 

Dyskusja nad informacjami złoŜonymi przez Burmistrza Kamieńska. 

 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący Panie Burmistrzu Szanowni Państwo, sesja ta jest 
spowodowana tym, Ŝe jeŜeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych tych stałych od 
mieszkańców wiemy, Ŝe od stycznia te ceny idą do góry, one droŜeją. Mając to na uwadze Ŝeśmy 
uchwalali pewnego rodzaju poziomy, granice cen maksymalnych, które powinny obowiązywać w 
naszej gminie i z tych informacji, które Pan Burmistrz przedstawił i te, które docierają do 
mieszkańców okazuje się, Ŝe firma REMONDIS naliczyła sobie te ceny nieco wyŜsze. Jak to się 
ma do ustalania cen przez Radę Miejską, jeśli chodzi o górne stawki do tych stawek, które firma 
zaproponowała? Bo ja osobiście obawiam się, Ŝe jeŜeli ten wzrost cen (dosyć duŜy) to część osób 
wręcz albo będzie rezygnować z większych pojemników na mniejsze Ŝeby te koszty zredukować 
albo będzie w ogóle rezygnować z pojemników, a ci, którzy nie mają pojemników w ogóle (bo 
tacy są jeszcze w naszej gminie) nie będą chcieli tych pojemników mieć, a zwiększy się ilość 
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śmieci w rowach i w lasach. Dlatego pierwsze pytanie: jak mają się ceny nowo proponowane do 
cen górnych, które ustaliła Rada Miejska?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pawłowski w punkcie piątym jest dyskusja nad informacjami 
złoŜonymi przez Burmistrza Kamieńska a więc proszę trzymać się ściśle reguły prawa i 
dyskutować na ten temat. Pańskie pytanie nie mieści się w granicach tego punktu.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący Panie Burmistrzu punkt czwarty, informacja 
przedstawiciela Urzędu Miejskiego, ja uwaŜam, Ŝe takim przedstawicielem Urzędu Miejskiego 
jest równieŜ Burmistrz Miasta. Tutaj nie chcieliśmy wskazywać konkretnie, Ŝe to ma być 
burmistrz, bo moŜe to być skarbnik. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie środki wpłyną do kasy 
gminy w związku z działalnością firm, które zajmują się na terenie naszej gminy śmieciami, 
zarówno składowaniem, zarówno przetwarzaniem, segregacją jak i wywoŜeniem, bo na pewno 
takie środki są i uwaŜam, Ŝe do tych środków moŜna sięgnąć w przypadku moŜliwości 
dofinansowania mieszkańcom w jakiś tam sposób tych zwiększających się kosztów, które niestety 
będą zwiększone.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pan moŜe sobie uwaŜać co się Panu podoba, ale tu decyduje 
prawo i zapisy w ustawach i w statutach, Pańskie pytanie w ogóle nie mieści się w porządku 
obrad, który Pan przygotował i tłumaczenie się, Ŝe go Pan przygotował tak a chce Pan co innego 
to nie jest tłumaczenie dla Pana, który piastował przez ileś tam lat funkcję dyrektora szkoły. 
Niech się Pan nie dewaluuje tutaj, bo to śmiesznie wygląda po prostu. Swoje myśli trzeba 
precyzować umiejętnie jasno i nie mówić, Ŝe chciało się to a napisało się co innego, bo to jest dla 
dzieci w przedszkolu.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Odnoszę wraŜenie, Ŝe albo Burmistrz nie ma zielonego pojęcia, co się 
dzieje w tej gminie albo... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak ja przepraszam bardzo, ale od oceny i kolorów to 
nie jest Pan, proszę konkretnie.” 
 
Radny M.Ludwiczak: ...Albo się Pan Burmistrz nie orientuje w tym wypadku albo jest na tyle 
arogancki, Ŝe nie potrafi dojść do konkretnej rozmowy na ten temat. Panie Burmistrzu to Rada 
ustala wysokość opłat za nieczystości i na sesji 28 września Rada ustaliła górne stawki za wywóz 
kosza 110, 120 litrów od mieszkańców na kwotę 6,30 zł., i to Rada ustaliła 28 września 2007 r. za 
wywóz śmieci z kosza 240 l na kwotę 8,30, i dziwi mnie to, dlaczego sobie firmy wywoŜące 
nieczystości ustalają same według swojego Ŝyczenia koszt wywozu kosza z naszej gminy. To my 
ustalamy górne stawki i to my powinniśmy zadecydować na sesji, jakie powinny być górne stawki 
od wywozu nieczystości. Dlaczego te firmy samowolnie bez zgody Rady bez przegłosowania 
przez Radę wysokości kwot ustaliły sobie takie stawki jak Pan czytał?”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny ja dobrze wiem, co się dzieje w gminie, znam swoje 
kompetencje, mam dobry przegląd sytuacji i nie jestem arogancki tylko przestrzegam prawa, a 
przez Pana to chyba przemawia frustracja wyrokiem pierwszej instancji, jaki Pan dostał. 
Przypominam Panu, Ŝe jesteśmy w punkcie obrad piątym: dyskusja nad informacjami złoŜonymi 
przez burmistrza, a to chyba potrafi Pan rozróŜnić, co w tym punkcie naleŜy zgłaszać i jak naleŜy 
i obradować, takŜe proszę na temat zadawać pytania. A jeśli Pan nieudolnie sformułował 
porządek obrad to trzeba się przyznać, Ŝe nieudolnie to zrobiłem przepraszam wszystkich, Ŝe ta 
sesja będzie w zasadzie zmarnowana a pieniądze w błoto wyrzucone. Miej Pan odwagę.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący... 
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Przewodniczący Rady: Panie Ludwiczak, ale zaczynamy sobie nie słuŜyć, uwaŜam, Ŝe nie 
polecajmy sobie i nie nakazujmy, bo czas poleceń i nakazów dawno minął a jeśli istnieje.... 
 
Radna M.Bujacz: „W Panu to do tej pory siedzi... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale ja nie udzieliłem Pani głosu. A po drugie szanowni Państwo... 
 
Radna M.Bujacz:...Czasy nakazów to Pan dokładnie wie jak to wyglądało, bo Pan się w nim 
obracał i Pan się tym zajmował, przewodniczącym przez tyle lat i przewodnikiem i narodu i w 
ogóle... 
 
Przewodniczący Rady: „Wysoka Rado Szanowni Państwo zebrani na tej sali, no zostałem 
podniesiony, dlatego teŜ zadam pytanie ile zła trzeba popełnić Ŝeby inni je naprawiali - to jest 
jedno pytanie - a drugie pytanie Szanowni Państwo to nie wiem czy istnieje jakiś kraj, który w 
oparciu o demokrację rządzi i zarządza, Ŝeby prawo decydowania mieli przestępcy i złodzieje. To 
jest duŜy znak zapytania wobec ludzi, którzy akurat nie mieli spotkania z prawem... 
 
Radny A.Kułak: „Niech Pan powie, do kogo się to tyczy.” 
 
Radna M.Bujacz: „A czy złodzieje paliwa teŜ do tego mają się tyczyć? Drzewa moŜe, moŜe 
mięsa?” 
 
Przewodniczący Rady: „Pani radna Bujacz konkretnie mówię; w stosunku do osób, którzy mieli 
wyrok juŜ prawomocny i którzy zasiadali i mają wyrok, dlatego teŜ dotyczy to osób tych. I Pani 
radna Bujacz dotyczy to osób tych, którzy na tej sali byli radnymi i są i publicznie zostali nazwani 
złodziejem, na tej sali - proszę sobie przypomnieć - w dniu 14 lipiec 2004 roku, bardzo proszę ja 
rozwinę ten temat później.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Mam pytanie do Pana Przewodniczącego... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny proszę o konkretną dyskusję do złoŜonych informacji a nie 
do mnie.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący jak się mają ustalone stawki przez naszą Radę dnia 
28 września 2007 r. od kosza 110,120 l na kwotę 6,30 natomiast od kosza 240 l na 8,30?” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak Pan zna to doskonale i dlatego Pan zmierza do 
tego Ŝeby mnie poniŜyć. Ja nie muszę Panu odpowiadać, bo Pan dokładnie i doskonale to zna.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „No, więc Panie Przewodniczący chciałem wiedzieć jak... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale Pan nie jest od tego Ŝeby mnie Pan instruował Panie radny i Pan 
akurat nie jest tą osobą, która będzie mi polecać i nakazywać.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja Pana nie mam zamiaru instruować Panie Przewodniczący, Rada gminy 
ustaliła górne stawki od wywozu śmieci, czy ludzie mają płacić w tej chwili 6,30 czy teŜ 10 zł, 
8,30 czy 16 zł? Kto tu w końcu rządzi w tej gminie czy Rada Miejska czy teŜ przewoźnicy 
wywoŜący nieczystości? O to pytają mieszkańcy i niech mi Pan na to odpowie, bo mieszkańcy nie 
wiedzą, co mają płacić.” 
 
Przewodniczący Rady: „Bardzo przepraszam Panie radny, ale dyskutujemy na temat informacji 
złoŜonych przez Pana Burmistrza.” 
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Radny M.Ludwiczak: „Ale Pan nie rozumie co Pan Burmistrz czytał? Pan Burmistrz przeczytał, 
Ŝe mamy płacić 10 i 16 złotych. Ja się pytam, jakim prawem mamy płacić te pieniądze, czy Rada 
Miejska ustalała te kwoty? Panie Przewodniczący czy Pan rozumie o co ja pytam?” 
 
Przewodniczący Rady: „Doskonale rozumiem.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „No więc bardzo proszę Ŝeby mi Pan wytłumaczył, dlaczego mieszkańcy 
mają płacić 10 zł od kosza 110 l i 16 zł od kosza 240 l?” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak informacji tej udzieli Pan Burmistrz, który jest 
gospodarzem tegoŜ terenu. Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa ta sesja w sposób nieudolny zwołana i paranoidalny to 
mam nadzieję, Ŝe nie jest zwołana chyba po to Ŝeby tu ośmieszać Gminę Kamieńsk Ŝeby siać 
zamęt i zamieszanie tylko chyba Ŝeby coś wyjaśnić. Ale Ŝeby wyjaśnić to trzeba się stosować co 
do przedstawionego porządku obrad. Pytanie, które Pan przedstawia w Ŝaden sposób nie mieści 
się w porządku obrad Panie radny, musi Pan to zrozumieć. Jest sesja 30 stycznia planowa i tam 
będziemy pewne sprawy rozwaŜać w sposób planowy i zorganizowany a nie chaotyczny i 
nielogiczny tak jak to Pan zaproponował. TakŜe proponuję wyłączyć się i nie ośmieszać się 
więcej proszę Pana.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja chciałbym zapytać Panie radny Ludwiczak, dlaczego w ogóle płacimy za 
śmieci? JeŜeli powstawało śmieciowisko, które Pan ściągnął z Francji to mieliśmy w ogóle nie 
płacić za śmieci. Tak ludziom mamili w głowach, były wycieczki były róŜne rzeczy, Pan ma 
kasetę jak powinno wyglądać, a teraz Pan bije pianę i po cóŜ to. Do ministerstwa.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „OtóŜ powiem Panu Panie Stępień, Ŝe ja Ŝadnych śmieci z Francji nie 
przywoziłem i śmieciowiska z Francji.... 
 
Radny F.Stępień: „Przyczynił Pan się do tego...” 
 
Radny M.Ludwiczak:...Bardzo proszę Ŝeby Pan to zrozumiał, kto jest winny temu, Ŝe Pan ma 
płacić za te śmieci. Panie Stępień mam umowę dzierŜawy... 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję. Zwrócił uwagę, Ŝe dyskusja nie jest na temat i odebrał 
radnemu głos. Następnie zapytał czy chciałby ktoś zabrać głos zgodnie z omawianym punktem? 
 
Radny A.Kułak: „Wysoka Rado niepotrzebne tu są kłótnie, ja mam takie pytanie, dlaczego 
jesteśmy zrównani z ceną np. z Gminą Gorzkowice czy Gminą Rozprza skoro oni nie mają 
swoich składowisk śmieci? Wyraźnie w umowie jest zapisane, Ŝe Gmina Kamieńsk (mieszkańcy) 
mają prawo do składowania w wysokości dwóch tysięcy ton śmieci i dlaczego te śmieci nie są 
składowane tutaj na składowisku tylko wiadomo, Ŝe firmy JUKO składa chyba na terenie 
Piotrkowa, REMONDIS na terenie Radomska. Chodzi o to Ŝeby oni składowali Ŝeby mieszkańcy 
nie płacili za śmieci tylko za dowóz i opłatę marszałkowską, automatycznie cena idzie w dół i o to 
tylko nam radnym się rozchodzi. Mieszkańcy wiedzą na ten temat, Ŝe jest moŜliwość składowania 
za darmo i dlaczego tego nie realizujemy - to jest zasadnicze pytanie - bo śmieciowisko jest i ono 
będzie na dzień dzisiejszy. I tu zadaję pytanie, dlaczego jesteśmy na równi traktowani ze 
wszystkimi gminami skoro tamci nie mają składowisk?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Kułak Pańskie pytanie w Ŝaden sposób nie mieści się 
punkcie pt.: Dyskusja nad informacjami złoŜonymi przez Burmistrza. Proszę sobie włączyć trochę 
inteligencji i zrozumieć, jaki jest porządek obrad i jakie zadaje Pan pytanie i proszę uznać, Ŝe jest 



 6 

to nielogiczny porządek obrad, nie to, o co Państwu chodziło i nie naleŜy tego kontynuować, bo to 
tylko wprowadza zamęt i zamieszanie niepotrzebne. Chyba, Ŝe Wam o to chodzi.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Jeszcze raz chciałem zapytać, jakie środki wpływają do Gminy Kamieńsk z 
tytułu funkcjonowania na terenie naszej gminy firm zajmujących się składowaniem, 
przetwórstwem i zbieraniem śmieci? Być moŜe to są tak duŜe środki, Ŝe jest moŜliwość 
dopłacenia mieszkańcom w róŜnej formie chociaŜby przez - nie wiem - ustawienie większej ilości 
tych pojemników na śmieci segregowane i przez to zmniejszenie wielkości koszy u 
poszczególnych ludzi. Chciałem się dowiedzieć, jakie to są środki, ile Gmina Kamieńsk z tego 
tytułu ma?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Powiem dwuczłonowo z podpowiedzią po pierwsze Panie radny na to 
pytanie juŜ Pan odpowiedź dostał a po drugie i sensu stricte to kaŜdorazowo przy sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu te rzeczy są omawiane. TakŜe proszę szanować porządek obrad i czas, bo tu 
nie potrzeba robić fermentu i zamieszania i nie potrzeba się wybielać.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący chciałem zwrócić uwagę, Ŝe w sprawozdaniach to 
co Pan Burmistrz powiedział z wykonania budŜetu nie ma wydzielonych pozycji, bo jak są 
podatki od firm to tam się nie wydziela od takich firm tyle i tyle, przynajmniej ja się z takimi nie 
spotkałem, więc tutaj bym chciał wiedzieć konkretnie ile te firmy płacą a nie wrzucić wszystko do 
wspólnego worka. Z mojej wiedzy to w sprawozdaniach z wykonania budŜetu nie ma pozycji 
zawartych, jeŜeli chodzi o wpływy od konkretnych firm. Gdyby były takie szczegółowe to wtedy 
tak, to bym wiedział i mógłbym tam sobie dotrzeć natomiast nie ma o takiej szczegółowości tych 
sprawozdań, dlatego chciałbym wiedzieć ile jest z konkretnych firm.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny po raz trzeci Panu powtarzam, Ŝe na to pytanie odpowiedź 
juŜ Pan dostał a wiedzę swoją niech Pan raczej pogłębia, bo ostatnio ma Pan trochę kłopotów z 
tym brakiem swojej wiedzy. Niech Pan raczy przyznać, Ŝe nieudolnie Pan to stworzył i szkoda bić 
tu pianę, bo niczego Pan tu nie uzyska więcej. NaleŜy swoje myśli formułować jednoznacznie i 
wiedzieć, o co człowiekowi chodzi. Jak chodzi Panu o zamęt to teŜ tego zamętu tu Pan nie 
uzyska, bo nikt z Panem nie chce rozmawiać.” 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do punktu 6 porządku obrad. 
 

p u n k t  6 

Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej przeciwko działaniom związanym z 
przygotowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu 
Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. 
 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 

W załączeniu do protokołu – ww. projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 7 
 
Przewodniczący Rady poprosił radnych opozycyjnych o podanie kandydata do Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Radny Marek Ludwiczak zaproponował kandydaturę radnego Bogdana Pawłowskiego. 
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Radny Bogdan Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie dodał: „Chciałbym Panie 
Przewodniczący jeszcze zwrócić uwagę i kolegom radnym innym, Ŝe minęło ponad rok czasu od 
czasu, kiedy Rada powstała i Komisja Rewizyjna nie posiada Ŝadnego przedstawiciela drugiej 
strony (opozycji), ani klubu radnych, ani nikogo z opozycji i najwyŜszy czas Ŝeby ktoś był. 
Wielokrotnie Ŝeście Państwo odrzucali te propozycje w stosunku do róŜnych osób myślę, Ŝe 
najwyŜszy czas postąpić trochę inaczej.” 
 
Przewodniczący Rady powiedział - „Panie radny Pawłowski moŜe jednak sięgniemy trochę do 
przeszłości, kiedy powstał Klub Radnych NiezaleŜnych to Pan nie był radnym i z chwilą, kiedy 
Pan zasilił Radę Miejską w Kamieńsku to Klub Radnych NiezaleŜnych nie dokonał zmiany i Pan 
radny Pawłowski nie znalazł się akurat na liście tegoŜ klubu, dlatego teŜ Panie radny Pawłowski 
tłumaczenie dzisiaj takie czy inne jest po prostu tłumaczeniem niezasadnym.” - Następnie poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i 
powołanie w skład Komisji Rewizyjnej radnego Bogdana Pawłowskiego. Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 6 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W 
wyniku głosowania ww. projekt uchwały odrzucony. 
 

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

 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 8 
 
Radny B. Pawłowski: „Szanowni Państwo, Pan radny Ludwiczak nie naleŜy do Ŝadnej komisji i 
myślę, Ŝe ma prawo wyboru, do jakiej komisji chce naleŜeć, jeŜeli podpisał się pod tym projektem 
uchwały to znaczy, Ŝe na nią wyraŜa zgodę i mam prośbę do wszystkich kolegów i koleŜanek z tej 
i z drugiej strony Ŝeby ten człowiek mógł chociaŜ w tej jednej komisji być.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa myślę, Ŝe ta komisja juŜ ma 
sporo osób i uwaŜam, Ŝe to wystarcza, a takiego człowieka jak Pan Ludwiczak, który przed sądem 
zasiadał to ja sobie nie Ŝyczę w tej komisji.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej i powołanie w jej 
skład radnego Marka Ludwiczaka. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 6 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został odrzucony. 
 
Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady 
Wojciechowi Ziembie.  
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 9 
 
Radny B.Pawłowski: „W związku z tym, Ŝe pod projektem uchwały się podpisałem powiem moŜe 
parę słów tytułem komentarza; są to diety niŜsze niŜ obecnie pobierane w tej chwili przez radnych 
i są to diety, które w jakiś sposób są bardziej uczciwe niŜ te, które w tej chwili, bo w tej chwili się 
dzieli radnych na swoich i nie swoich. Jak Ŝeście widzieli blokuje się moŜliwość pracy radnym w 
komisjach no i tak jest Ŝe rozpiętość diet jest od 1.100 czy 1.200 zł. do 100 złotych, od 500 czy 
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400 do 100 zł (dla zwykłych radnych) i tutaj myślę Ŝe czas jest Ŝeby to w jakiś sposób 
uporządkować uregulować. Reguły są przejrzyste moŜna tutaj policzyć ile te diety w ciągu roku 
będą wynosić. Są na pewno tańsze niŜ do tej pory i są uczciwsze. Tamten system w moim 
odczuciu jest troszkę taki promujący jedną stronę.” 

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem 
ww. uchwały głosowało 6 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania 
uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku została 
odrzucona zwykłą większością głosów. 
 

� w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku; 

 
W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                Załącznik Nr 10 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. uchwały głosowało 6 radnych. 7 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku została odrzucona zwykłą większością głosów. 
 

� w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie działań związanych z projektem 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012; 

 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Wiceprzewodniczący wyjaśnię, o co chodzi; myśmy to złoŜyli nie 
dlatego Ŝeby zrobić uchwałę. Bo ja jeszcze mam pytanie do Pana, co dalej z tą uchwałą będzie się 
działo?”  
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Jak zostanie uchwalona to będzie przekazana do Wojewody i jako 
poparcie zostanie przedstawiona na elektrowni i do kopalni.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Nie do końca o to chodziło, co Pan w tej chwili mówi, bo bardzo dobrze, 
Ŝe została uchwała przygotowana bardzo dobrze, Ŝe pójdzie ona sobie do Wojewody, ale intencją 
naszą jak równieŜ elektrowni i kopalni było to abyśmy my przegłosowali to stanowisko i aby to 
stanowisko zostało wysłane do Rządu, do Premiera, do Marszałka Sejmu, do Marszałka Senatu, 
do Marszałka Województwa Łódzkiego, do Prezesa Zarządu BOT, do Prezesa Zarządu PG SA. I 
to stanowisko przegłosowane przez Radę, jeŜeli będzie tylko w formie uchwały i pójdzie do 
Wojewody to jest to troszeczkę za mało. Nam chodziło o to jak równieŜ kopalni i elektrowni 
przede wszystkim Ŝeby to stanowisko dotarło (to co jest napisane) do wszystkich władz na terenie 
Rzeczypospolitej jak równieŜ do Dyrekcji Kopalni BOT i PG.” 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa stanowisko, które przyniosły tu osoby pracujące w 
kopalni czy w elektrowni powinno być przyjęte przez Radę Miejską w formie uchwały, tu się nic 
nie zmienia, Ŝeby ranga była tego stanowiska odpowiednio Ŝeby mieściło się to w kanonach 
prawa. I tak pomocniczo słuŜyliśmy tu Państwu, bo Państwo Ŝeście to źle zrobili, naleŜało 
uchwałę przygotować, ale tu Państwo prawnicy nasi uchwałę przygotowali i do uchwały będzie 
podpięty załącznik - to stanowisko. Uchwałę wykona Burmistrz a Burmistrz wyśle to Panu 
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Prezesowi, który sobie z tym wszystkim poradzi potem dalej i załatwi temat jak będzie uwaŜał, bo 
to jest jego sprawa.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska w przedmiocie działań związanych z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie działań związanych z 
projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 została przyjęta jednogłośnie.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
16.01.2008 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie działań związanych z projektem 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do 
emisji CO2 na lata 2008-2012.                                                                                  Załącznik Nr 11 

 
Wiceprzewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady.  
W związku z wyczerpaniem punktu Przewodniczący Rady zamknął punkt 6 i przeszedł do 
kolejnego punktu porządku obrad.  
 

p u n k t  7 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał: „Jak się mają proponowane ceny przez firmy wywoŜące śmieci - 
konkretnie przez firmę REMONDIS - do ustalonych górnych stawek przez Radę Miejską i co w 
tej kwestii chce zrobić Pan Burmistrz?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pawłowski jak się mają ceny Firmy REMONDIS, które Pan 
dobrze zna do uchwały Rady Miejskiej, którą teŜ Pan dobrze zna takŜe nie trzeba Panu tego 
tłumaczyć, bo czytać po polsku i odróŜniać cyfry całkowite to chyba Pan dobrze umie. A co 
zamierza zrobić Burmistrz w tej sprawie to się Pan dowie na sesji, która będzie 30 stycznia b.r. 
jako sesja planowa zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu w umowie dzierŜawy pomiędzy Gminą Kamieńsk a 
firmą składującą odpady na Kąsiu w art. 4 pkt 5 jest: DzierŜawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego składowania odpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Kamieńsk w 
wysokości do dwóch tysięcy ton rocznie. Czy ma Pan jakąś orientację jak wygląda składowanie 
tych dwóch tysięcy ton przez te firmy które wywoŜą odpady od mieszkańców Gminy Kamieńsk?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tam przeczytał Pan, Ŝe mieszkańcy mogą wywozić 2.000 ton odpadów, 
no, więc mieszkańcy spokojnie mogą te tony swoje wywozić na składowisko odpadów w Kąsiu.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „No jest to nierealne Pan chyba doskonale o tym wie, bo mieszkańców... 
 
Burmistrz G.Turlejski:: „Odpowiedziałem Panu na pytanie, zadał Pan pytanie dostał Pan 
odpowiedź.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja się pytam jak te firmy rozliczają się z tych 2.000 tysięcy ton śmieci i 
czy się w ogóle rozliczają?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, nie rozliczają się.” 
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Radny M.Ludwiczak: „To znaczy oni nie wywoŜą tych 2.000 ton za darmo i nie rozliczają się z 
tego?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie rozliczają się, bo nie mają się obowiązku rozliczać tutaj.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Proponowałbym Ŝeby wysłać informacje do mieszkańców, Ŝe kaŜdy 
mieszkaniec moŜe sobie wywozić za darmo śmieci na Kąsie. Tak Pan to rozumie?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To, co ja rozumiem to jest moja sprawa, Pan sobie informacje niech 
wysyła jak Pan tak uwaŜa.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Czy Pan ustalił z firmą składującą odpady, Ŝe kaŜdy mieszkaniec Gminy 
Kamieńsk moŜe tam sobie zawieźć śmieci?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie mam takiego obowiązku.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam takie zapytanie o wysokość wpływów środków finansowych do 
budŜetu gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska związanych z firmami 
zajmującymi się składowaniem oraz zagospodarowaniem odpadów w latach 2003, 2004, 2005, 
2006 i 2007?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny w tym temacie nie jestem Panu w stanie udzielić 
wyczerpującej dokładnej odpowiedzi, dlatego proszę o sporządzenie tego zapytania na piśmie i 
pisemnie Panu odpowiem.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ja chciałam zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, całkiem niedawno 
na któreś sesji Klub Radnych NiezaleŜnych wystąpił o sesję nadzwyczajną, która się odbyła, 
kiedy to chciał zajmować stanowisko sądu wyroki wydawać na naszego kolegę, który tak w 
zasadzie to jeszcze Ŝadnych zarzutów nie miał postawionych a tym bardziej wyroków nie dostał 
Ŝadnych. Chciałabym zapytać dzisiaj w obecności wszystkich, bo niedawno dowiedzieliśmy się, 
Ŝe to Państwo dostaliście wyroki i chciałam zapytać się jak się Państwo dzisiaj z tym czują, czy 
jest to tak całkowicie w porządku z tym, co Państwo uczynili całkiem niedawno i czy 
rzeczywiście teraz nie wypadałoby wziąć pod uwagę tego faktu, Ŝe to właściwie Państwo dostali 
wyroki a Państwo kiedyś sami chcieli je wydawać.”  
 
Radny A.Matusiak: „Ja jeszcze chciałbym słowo dołoŜyć; sprawa dotyczyła czysto prywatnie 
mojej osoby i pewnej rodziny, czyli sprawa prawdę mówiąc cywilna a niektórych z Państwa 
sprawa dotyczyła gminy takŜe uwaŜam to za dosyć istotną sprawę miedzy cywilną a urzędową 
gminną.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Odpowiem Pani wprost jeszcze chyba nikt z tej sali tutaj nie otrzymał 
Ŝadnego wyroku.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To znaczy, Ŝe gazeta Co Nowego, której przedstawicielkę tutaj mamy... 
 
Radny A.Kułak: „Trzeba dobrze przeczytać tą gazetę.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To znaczy sugeruje Pan, Ŝe ja mam trudności z czytaniem ze 
zrozumieniem... 
 
Radna M. Bujacz: „Tak... 
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Radna Z.RoŜniatowska: „Nie proszę Pani, Pani moŜe mieć z tym trudności ja nie, poniewaŜ mam 
tak wysokie kwalifikacje, Ŝe Pani kwalifikacje niestety nie dorastają do moich w Ŝadnym 
wypadku, jeŜeli by Pani chciała je porównywać, więc proszę mi nie ubliŜać proszę Panią, bo tak 
naprawdę nie ma Pani do tego ani prawa ani kwalifikacji ani kompetencji.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „Chciałbym Pani odpowiedzieć jeszcze raz, Ŝe nikt tu z tych osób na tej sali 
nie ma Ŝadnego wyroku i to, co powiedziała Pani Bujacz powiedziała prawdę Pani po prostu nie 
zrozumiała tego, co czytała. Ewentualnie, jeŜeli Pani chce o wyjaśnienie to jest tu Pani Redaktor i 
wyjaśni Pani na pewno, o co tu chodzi.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „No przepraszam bardzo Pani Redaktor jest jakimś rzecznikiem 
prasowym sądu?” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Nie. Ja nie mogę proszę Pani, ja nie jestem redaktorem i ja nie mogę 
odpowiadać za to co pisze redakcja. Ja Pani mówię to co ja wiem nie mam Ŝadnego wyroku... 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo ja przepraszam bardzo, bo polemizujemy a chyba 
przyszłość pokaŜe i czas równieŜ, dlatego Szanowni Państwo ja zamykam dyskusję i zamykam 
punkt zapytania i wolne wnioski... 
 
Radny B.Pawłowski: „Ale ja mam zapytanie dotyczące czego innego... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale Szanowni Państwo my nie chcemy obrońców, my nie chcemy 
oskarŜycieli, oskarŜonych, dlatego Ŝe to nie jest tematem dzisiejszej sesji... 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący to Pani Zofia RoŜniatowska zaczęła ten temat tu 
jest normalne... 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję zamknął punkt zapytania i wolne wnioski i przeszedł do 
punktu 8. 
 

p u n k t  8 

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

 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 


