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RM.0052/7/10 

P R O T O K Ó Ł  NR LIV /10 
 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku  
 z dnia 13 sierpnia 2010 r.  
 
LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 920. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 radnych. (Nieobecni radni: Adam Matusiak, p. Stanisław 
Gruchała, p. Franciszek Stępień). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy – Maria 
Ozga, Radca Prawny – BoŜena Mazurkiewicz. 
 

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: 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia      29 
stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego; 

• w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana 
Stanisława Gruchały. 

3. Zakończenie posiedzenia.  
 

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

 
p u n k t  1 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie 
listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 12 radnych. Stanowi to quorum, a 
więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza 
Kamieńska. Następnie przeczytał wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz 
proponowany porządek obrad.  
W załączeniu do protokołu – ww. wniosek.                                                               Załącznik Nr 5 
 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 2. 
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o omówienie uchwały: 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego; 
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Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy ten kredyt to będziemy dopiero zaciągać? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak. Dodała: „W tamtym planie w styczniu mieliśmy 633.000. 
Tam nie znaliśmy jeszcze kwoty i rzeczywistej wartości tej inwestycji. Teraz jesteśmy juŜ po 
przetargu... No i tam w tej pierwotnej kwocie mieliśmy zabezpieczone te środki z ministerstwa 
sportu). Teraz wiemy, Ŝe juŜ na to będą środki, lada chwila podpiszemy umowę, więc z tytułu 
właśnie kredytu tyle trzeba zaciągnąć Ŝeby zrealizować inwestycję.” 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, jakie środki dostaniemy z ministerstwa? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe 333.000 złotych. Wyjaśniła, Ŝe inwestycja w 1/3 jest 
sfinansowana przez ministerstwo w 1/3 przez Urząd Marszałkowski no i pozostała kwota jest z 
budŜetu gminy.” 
 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLVIII/377/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 
radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LIV/426/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.                               Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana 
Stanisława Gruchały; 

 
Radny B.Pawłowski powiedział, Ŝe w uchwale jest zapis, Ŝe stwierdza się wygaśnięcie mandatu 
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. W związku z powyŜszym zapytał czy radni mogliby 
poznać to pisemne zrzeczenie się mandatu? 
 
Przewodniczący Rady odczytał pismo p. Stanisława Gruchały w sprawie zrzeczenia się mandatu 
radnego. 
W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                  Załącznik Nr 7  
 
Radny B.Pawłowski dodał: „Panie Przewodniczący przepisy mówią, Ŝe jeŜeli radny zrzeknie się 
mandatu, czy zajdą jakieś okoliczności, które powodują, Ŝe radny mandat powinien stracić, to 
przepis mówi, Ŝe powinno to być głosowane na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej. Myśmy taką 
sesję mieli 5 lipca i tego pisma nie było nam czytane, nie było nam tu przedstawione. Ja uwaŜam, 
Ŝe wtedy powinno być to pismo nam przedstawione.” 
 
Przewodniczący Rady poprosił Panią mecenas o wyjaśnienie wątpliwości Pana Radnego 
Pawłowskiego.  
 
Radca prawny B.Mazurkiewicz wyjaśniła: „Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje 
takiego przepisu, o którym Pan mówi. Być moŜe on był w jakiś poprzednich wersjach, w tej 
chwili na pewno go nie ma. Natomiast powołany przepis Ordynacji Wyborczej, bo tylko na jego 
podstawie dochodzi do odwołania, mówi tylko o tym, Ŝe w takich okolicznościach (w kaŜdym 
zresztą w tym równieŜ, jeŜeli radny pisemnie zrzeknie się mandatu, dlatego zostało to zaznaczone 
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w uchwale) Rada ma rozstrzygnąć w terminie 3 miesięcy od dnia zrzeczenia się. TakŜe to jest 
termin, w którym naleŜy to rozstrzygać.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „No oczywiście zgadza się Pani Mecenas, Ŝe w ciągu 3 miesięcy tylko, z 
jakiego powodu taka cisza i taka wielka tajemnica skoro pismo wpłyneło w czerwcu. Czy Pan 
Przewodniczący nic nie wie na temat wyroku, którym został skazany Pan Radny Gruchała i o 
którym tak pisały media? Czy Pan chce coś tutaj zataić, czy Pan chce udawać, Ŝe nic się nie 
wydarzyło, zwyczajnie Pan Radny się zrzekł, bo nagle miał takie zapotrzebowanie na to by 
radnym przestać być? Co w tym wszystkim zagrało, Ŝe Pan Przewodniczący znów jakoś 
manipuluje próbuje zakrywać? Znaczy, Ŝe Pan Przewodniczący nic nie wie o Ŝadnym wyroku? 
Powinien Pan się zainteresować, co media pisały. Interesował się Pan kolegą Matusiakiem, 
interesował się Pan kolegą Ludwiczakiem, wszystkimi Pan się interesuje, a tutaj się Pan nie 
zainteresował. Nie był Pan zainteresowany, co dalej. PrzecieŜ media pisały. Ten biedny kotek tak 
zginął... 
 
Przewodniczący Rady: „Przepraszam bardzo Pani Radna czy dla Pani ma znaczenie kotek czy 
Stasiu Gruchała? Stasiu Gruchała jest człowiekiem Pani Radna, a po drugie to wyrok sądu... 
 
(przekrzykiwanie się radnych) 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo Radni ta dyskusja jest niepotrzebna. Taka była wola 
Pana Stasia Gruchały, wola, którą wypełniamy. To, Ŝe Pani akurat mówi o wyroku sądu, który jest 
i wyrok sądu nie wiem kto, ale ludzie nagłaśniali, to jest zupełnie inna sprawa...  
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa ja powiem tylko tak, Ŝe ja tu widziałbym jakby Pan 
Gruchała zrzekł się bez podawania przyczyn zdrowotnych. Po prostu zrzeka się mandatu. Z tego 
co wiemy (ci, co chcą wiedzieć, ci, co czytają jakieś gazety) to wyrok się uprawomocnił zaraz po 
tej dacie 23-go, kiedy złoŜył Pan rezygnację z mandatu. To takie było cwane pismo napisane. Po 
drugie dla mnie od 5 lipca, kiedy była sesja najbliŜsza i gdzie to pismo powinno być 
przegłosowane nie powinien Pan Gruchała brać diety. Tych parę złotych jakby wziął mniej tak 
bardzo by nie zbiedniał. Chyba, Ŝe traktując te dwie niecałe diety za ten okres czasu, Ŝe wziął jako 
nagrodę. Bo ja bym mu dał taką nagrodę, bo to była tak super akcja promocyjna Gminy 
Kamieńsk, Ŝe byśmy nie wiem jaki pomnik jeszcze w Kamieńsku zrobili to tak media o Gminie 
Kamieńsk na terenie województwa, powiatu, by nie pisały, a nawet Polski (wpiszcie sobie w 
internet: radny z Kamieńska, co wam się wyświetli). śeby ten człowiek miał odwagę napisać, Ŝe 
po prostu rezygnuje z mandatu i trzeba było to przegłosować w lipcu jak była sesja i – mówię – 
tych półtora diety ten człowiek niepotrzebnie bierze, bo juŜ wtedy go na sesji nie było i nie było 
Ŝadnego sprawozdania z jego komisji (a z wszystkich komisji były sprawozdania). Nie pracował 
jako radny i te pieniądze mu się nie naleŜą.” 

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana Stanisława Gruchały. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu.     
W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.08.2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana 
Stanisława Gruchały.                                                                                                  Załącznik Nr 8 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 2. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3.  
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p u n k t  3 

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


