
Protokół Nr I/2002 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 18 listopada 2002 r. 

 
 
 

I sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku o godz. 1000. Stan radnych 14. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Kowalska – Smuga Urszula – Radca Prawny w Urzędzie 
Miasta w Kamieńsku, Kurman Ryszard – Sekretarz Miasta, Szczepocka Marianna – Skarbnik 
Miasta, Sewerynek BoŜena – Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego, Wiatrak Andrzej – 
Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego. 
 
W załączeniu do protokołu - lista obecności gości zaproszonych. 
 

Załącznik Nr 2  
 

Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorz Turlejskiego. 
5. ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- wynagrodzenia Burmistrza, 
- diety dla Przewodniczącego Rady, 
- diety dla Wiceprzewodniczącego Rady, 
- diety lub ryczałtu dla Przewodniczących komisji stałych, 
- diety lub ryczałtu dla pozostałych radnych. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 
 
W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 
w Kamieńsku 

Załącznik Nr 3 
 

punkt 1 
 

Otwarcie sesji. 
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Otwarcia inauguracyjnej, pierwszej sesji  Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji dokonał 
radny Jan Blada najstarszy wiekiem radny obecny na sesji witając radnych i zaproszonych 
gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 14 radnych obecnych jest 14 
radnych czyli 100% składu osobowego.  
Stanowi to quorum , a więc rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał dlaczego radni nie otrzymali projektów uchwał 
przedstawionych w porządku obrad sesji. 
 
Radny  M. Kopcik odpowiedział, Ŝe chciał zachować termin, poniewaŜ w ciągu 7 dni musiała 
być zwołana I- sesja Rady Miejskiej , jeŜeli 7 – dniowy termin nie zostałby zachowany            
I sesję zwołałby komisarz wyborczy dopiero w grudniu. 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe sesja mogłaby się odbyć bez podejmowania niektórych 
uchwał. 
 
M. Kopcik: „ Musimy podjąć jedną uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego Grzegorza Turlejskiego, z podejmowania pozostałych uchwał moŜemy zrezygnować. 
Dlatego zrobiłem tę sesję tak wcześnie bo za 2 tygodnie musimy się zebrać i ustalić podatki, 
dlatego był to temat tak nagły i nie ma projektów uchwał.” 
 
Radny M. Ludwiczak wystąpił z wnioskiem o przestawienie kolejności punktu 2 i 3. W 
miejsce punktu 2 wprowadzić punkt 3, a w miejsce punktu 3 wprowadzić punkt 2. „Wtedy 
rozmawialibyśmy juŜ jako radni i moglibyśmy coś robić w porządku obrad.” 
 
Prawnik uwaŜa, Ŝe jest to słuszna uwaga. 
Przewodniczący obrad J. Blada poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego M. 
Ludwiczaka. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych . Wniosek 
przyjęto jednogłośnie. 
 

punkt 2 
 

ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 
 
Przewodniczący obrad J. Blada zapoznał radnych z rotą ślubowania. 
 
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie,  rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców: „Tak mi dopomóŜ Bóg” 
Następnie radny M. Kopcik wyczytywał kolejno radnych, którzy wypowiadali słowo 
„ ślubuję” 
 

punkt 3 
 

Przedstawienie porządku obrad. 
 
Radny J. Blada przedstawił proponowany porządek obrad sesji. 
 
Radny B. Pawłowski zgłosił wniosek, aby zdjąć z  porządku  obrad  z punktu 8: 
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- diety dla Przewodniczącego Rady, 
- diety dla Wiceprzewodniczącego Rady, 
- diety lub ryczałtu dla Przewodniczących komisji stałych, 
- diety lub ryczałtu dla pozostałych radnych. 
Radny B. Pawłowski powiedział: „ Ja osobiście uwaŜam, Ŝe wynagrodzenie Burmistrza 
powinniśmy dzisiaj uchwalić poniewaŜ poprzednia uchwała jest imienna. Panowie nie 
zaczynajmy od diet dla siebie, 4 lata temu teŜ była taka presja od razu pierwsze co robimy to 
diety, nic się nie stanie jeŜeli przełoŜymy to za dwa tygodnie, zastanowimy się.” 
 
Radny M. Ludwiczak  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad wybór komisji stałych 
i Przewodniczących komisji. UwaŜa, Ŝe jeŜeli jest  taki wąski program to moŜna wybrać 
komisje, Przewodniczących komisji, Ŝeby następne sesje były typowo robocze i Ŝeby się juŜ 
tymi sprawami nie zajmować. 
 
Radny M. Ludwiczak zgodził się  równieŜ z radnym B. Pawłowskim, Ŝe nie naleŜy zaczynać 
od diet, gdyŜ zasady funkcjonowania Rady i zasady funkcjonowania komisji są waŜniejsze. 
 
Radny A. Kułak uwaŜa, Ŝe skład komisji nie jest  konieczny dzisiaj ustalić, bo radni muszą się 
przygotować, przeanalizować kto będzie władnym pracować w danej komisji. 
 
Radny J.Kuliberda poparł wypowiedź radnego M. Ludwiczaka, uwaŜa Ŝe jeŜeli za dwa 
tygodnie odbędzie się sesja Rada będzie martwa, komisje nie będą pracować. Za dwa 
tygodnie na sesji będzie ustalenie podatku i komisje powinny pracować i przyjąć albo 
odrzucić.  Stwierdził, Ŝe jeŜeli  komisje nie zostaną dzisiaj wybrane to na następnej sesji 
będzie tylko otwarcie Rady , Rada nie będzie funkcjonowała, będzie funkcjonował tylko 
Przewodniczący , a radni powinni juŜ pracować.   
 
Radny J. Blada poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego B. Pawłowskiego    
o zdjęcie z porządku obrad: 
- diety dla Przewodniczącego Rady, 
- diety dla Wiceprzewodniczącego Rady, 
- diety lub ryczałtu dla Przewodniczących komisji stałych, 
- diety lub ryczałtu dla pozostałych radnych 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Wniosek przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Radny M. Kopcik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego M. Ludwiczaka 
o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru komisji stałych i wyboru 
Przewodniczących komisji. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 8 radnych głosowało 
„przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego wniosek 
odrzucono 8 głosami przeciwnymi, przy 5 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym. 

 
 

punkt 4 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego. 
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Radny M. Kopcik odczytał uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza 
Turlejskiego oraz pismo Burmistrza Grzegorza Turlejskiego o zrzeczeniu się mandatu 
radnego.  
Radny J. Blada poddał pod głosowanie uchwałę w w/w sprawie. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.11.2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Turlejskiego.  
 

Załącznik Nr 4 
 

W załączeniu do protokołu - pismo Burmistrza G. Turlejskiego o zrzeczeniu się mandatu 
radnego.  

 
Załącznik Nr 5 

 
punkt 5 

 
ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza. 
 
Burmistrz G. Turlejski złoŜył ślubowanie. 
 
„Obejmując Urząd Burmistrza Kamieńska uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy Kamieńsk: „Tak mi dopomóŜ Bóg.” 
 

Punkt 6 
 

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Radny J. Blada oznajmił o przystąpieniu Rady do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kamieńsku. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Radny M. Kopcik zgłosił kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
radnego A. Kułaka. 
Radny A. Kułak  wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku. 
 
Radny T. Gaworski zgłosił kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
radnego W. Kociniaka. 
Radny W. Kociniak nie wyraził zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Radny M. Ludwiczak poparł kandydaturę W. Kociniaka. UwaŜa, Ŝe kandydatura                  
W. Kociniaka jest bardzo dobrą kandydaturą, dostał on największą liczbę głosów w 
społeczeństwie, społeczeństwo mu  zaufało i powinien on odwzajemnić się w jakiś sposób 
temu społeczeństwu, a taka szybka odmowa radnego W. Kociniaka nie jest najlepsza i 
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wskazana. Wobec sprzeciwu radnego W. Kociniaka  radny M. Ludwiczak zgłosił kandydata 
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku radnego B. Pawłowskiego. 
Radny B. Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kamieńsku. 
 
Następnie radny J. Blada poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny A. Kułak zgłosił radnego P. Secomskiego do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny J. Kuliberda zgłosił radnego M. Ludwiczak do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Z. Górny zgłosił radnego J. Kowalskiego do Komisji Skrutacyjnej. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w 
w/w komisji. 
Radny J. Blada poddał pod głosowanie w/w skład Komisji Skrutacyjnej. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem w/w składu komisji  głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 
W wyniku głosowania jawnego przyjęto w/w skład komisji. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 
Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:  
J. Kowalski – przewodniczący komisji, 
M. Ludwiczak – sekretarz komisji, 
P. Secomski – członek komisji. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Kowalski przedstawił regulamin głosowania. Poddał 
pod głosowanie regulamin głosowania. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem regulaminu 
głosowania głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie  
regulamin głosowania. 
 
Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej było tajne. Po zakończeniu 
głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów oddanych na poszczególnych 
kandydatów. 
Komisja stwierdziła, Ŝe w wyniku głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę 
głosów:  
- radny A. Kułak głosów 8, 
- radny B. Pawłowski głosów 6. 
Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wybrano A. Kułaka. 
 
W załączeniu do protokołu – protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na I 
sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 18.11.2002 r. w celu przeprowadzenia wyborów 
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania oraz 
regulamin głosowania. 
 

Załącznik Nr 6 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 7 
 

Punkt 7 
 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
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Przewodniczący Rady Miejskie A. Kułak poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kułak zgłosił kandydaturę radnego M. Kopcika. 
Radny M. Kopcik wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kamieńsku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kułak zapytał czy  wszyscy członkowie Komisji 
Skrutacyjnej wyraŜają zgodę na dalszą pracę w komisji. 
Radny P. Secomski i radny J. Kowalski wyrazili zgodę na dalszą pracę  w Komisji 
Skrutacyjnej. 
Radny M. Ludwiczak wycofał swoje członkostwo z Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kułak poprosił o uzupełnienie składu Komisji 
Skrutacyjnej, o zgłaszanie kandydatów. 
Radny W. Kociniak zgłosił radnego Z. Górnego do Komisji Skrutacyjnej.  
Radny Z. Górny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kułak poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w składu komisji  głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania jawnego przyjęto w/w skład komisji. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 
Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:  
J. Kowalski – przewodniczący komisji, 
P. Secomski – sekretarz komisji, 
Z. Górny – członek komisji. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Kowalski przedstawił regulamin głosowania. Poddał 
pod głosowanie regulamin głosowania. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem regulaminu 
głosowania głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie  
regulamin głosowania. 
 Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.  
Komisja stwierdziła, Ŝe w wyniku głosowania tajnego kandydat M. Kopcik uzyskał 
następującą liczbę głosów: za wyborem M. Kopcika na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej głosowało 8 radnych, 3 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
wybrano M. Kopcika 8 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach 
wstrzymujących. 
 
W załączeniu do protokołu – protokoł z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na I 
sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 18.11.2002 r. w celu przeprowadzenia wyborów 
na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania oraz 
regulamin głosowania. 
 

Załącznik Nr 8 
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.11.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 9 
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punkt 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamieńsk. 
Poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr I/4/2002  z dnia 18.11.200 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska. 

Załącznik Nr 10 
punkt 9 

 
Zapytania i wolne wnioski. 
 
 Głos zabrał Burmistrz G. Turlejski: „ Proszę Państwa rozpoczęła się IV kadencja samorządu 
terytorialnego w naszej ojczyźnie, po raz czwarty wybraliśmy Radę Miejską w Kamieńsku, 
Ŝyczę sukcesów  wszystkim radnym, gratuluję im zaufania wyborców jakim ich obdarzyli, 
gratuluję A. Kułakowi wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej, M. Kopcikowi wyboru 
na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Panowie radni program, który 
przedstawiłem swoim wyborcom uzyskał duŜe społeczne zaufanie, wiem Ŝe jest on w wielu 
punktach zbieŜny z Waszymi programami , dlatego wzywam wszystkich radnych do 
skupienia się wokół mnie do realizacji tego programu, chciałbym abyśmy się wszyscy 
zjednoczyli dla realizacji zadań naszej gminy, dla dobra wspólnego.” 
 
Radny M. Ludwiczak zwrócił się w imieniu mieszkańców Koźniewic do Burmistrza G. 
Turlejskiego z prośbą o podjęcie działań odnośnie rowu, który przechodzi między dwoma 
posesjami, prowadzi od trasy szybkiego ruchu od drogi DK1 do rzeki Kamionki,  rów ten jest 
bardzo zamulony przede wszystkim pod drogą, jest tam bardzo mały przepływ wody i jak 
zimą ta woda zamarznie wyleje na te dwie posesje.  
 
Burmistrz G. Turlejski: „KaŜde działanie wiąŜe się z finansami. JeŜeli jest to aktualnie 
przewidziane w budŜecie sprawa zostanie załatwiona, jeŜeli nie będziemy musieli na 
następnej sesji poszukać środków, przesunąć pewne rzeczy w gospodarce komunalnej              
i sprawę załatwić.”  
 
Radny M. Ludwiczak poruszył  sprawę znaków drogowych od Pytowic na Koźniewice. Jeden 
znak jest przewrócony całkowicie, drugi jest wyrwany i zginął. Poprosił, aby te znaki 
zamontować w tych miejscach w sposób trwalszy. 
 
Radny K. Lis poprosił o skontrolowanie budowy  drogi w Podjeziorze, gdyŜ w jego ocenie 
materiał, który został tam nawieziony  nie nadaje się w ogóle pod asfalt. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe będzie przeprowadzona kontrola budowy tej drogi. Jest 
tam na pewno kierownik budowy, inspektor nadzoru. Burmistrz zleci równieŜ wykonanie 
kontroli niezaleŜnemu człowiekowi i jeŜeli będą nieprawidłowości wykonawca zostanie 
zmuszony do rozebrania tego i zrobienia tak jak dokumentacja przewiduje.  
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Sołtys sołectwa Włodzimierz J. Gaworski zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby 
zabezpieczyć kamień nawieziony na Włodzimierzu od szkoły do skrzyŜowania, gdyŜ były 
tam pobite kołki, ale ktoś je powyrywał,  kamień się rozsypie w pole. JeŜeli nie będzie to 
zabezpieczone to nie ma rokowań, Ŝeby tam była droga. 
 
Sołtys sołectwa Danielów M. Tarnowska zwróciła się z prośbą o naprawę drogi w Danielowie 
obok stacji paliw. 
 

punkt 10 
 

Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak podziękował radnym i  zaproszonym gościom za przybycie i 
udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam I sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.” 
 
 
 
        Protokołowała 
 
Bogusława Mroczkowska 

 
    
 
 


