Protokół NR II/2002
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 3 grudnia 2002 r.

II sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku,
przy ul. Wieluńskiej 50 o godz. 900.
Stan radnych 14. Obecnych na sesji 14 radnych.
W załączeniu do protokółu – lista obecności radnych.
Załącznik Nr 1

Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Grzegorz Turlejski – Burmistrz Kamieńska, Kurman
Ryszard – Sekretarz Miasta, Szczepocka Maria – Skarbnik Miasta, Kowalska - Smuga Urszula –
Radca prawny, Sewerynek BoŜena – Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego, – Wiatrak
Andrzej - Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego, Górecka - Kopcik Iwona – Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Dobosz Sławomir – właściciel
kotłowni, Nicpan Włodzimierz – Z –ca dyrektora ds.lecznictwa, Guziec Krzysztof – Członek
Zarządu „SENCO” Sp. z o. o. ,Marchewczyk Krystyna – Prezes „SENCO” Sp. z o. o. , Z.
Krawczyk, G. Mathieu – Spółka SATER
W załączeniu do protokołu – lista gości zaproszonych.
Załącznik Nr 2
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.
W załączeniu do protokołu – lista obecności sołtysów.
Załącznik Nr 3
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z sesji II/2002.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie liczby radnych wchodzących w skład Komisji stałych Rady Miejskiej
w Kamieńsku.
- ustalenie składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku – projekty
dla pięciu komisji.
- wybór Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie wysokości diety dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
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-

ustalenie wysokości diety dla członków Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
ustalenie wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
powołanie przedstawiciela Gminy Kamieńsk na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku
Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
- ustalenie stawek podatku od nieruchomości oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku.
- ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej.
- wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Zarządu Spółki Sater Kamieńsk
w Kamieńsku.
- wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Rady Nadzorczej Spółki Sater Kamieńsk
w Kamieńsku.
- zmiana składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku.
- obniŜenie średniej ceny sprzedaŜy drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
leśnego.
- określenie wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.
- zmiana w budŜecie gminy na rok 2002.
- tryb i szczegółowe warunki zwolnienia uŜytków rolnych z podatku rolnego.
- ustalenie stawek podatku od posiadania psów.
- określenie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
- określenie wzorów formularzy wykazu i deklaracji na podatek od nieruchomości.
- upowaŜnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza.
- zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
W załączeniu do protokółu – zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rafy Miejskiej w Kamieńsku.
Załącznik Nr 4
punkt 1
Otwarcie sesji.
Otwarcia II sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący A. Kułak witając
radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie liczby obecności stwierdził, Ŝe na stan 14 radnych, obecnych jest 13 radnych.
Stanowi to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. Przewodniczący Rady
przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Radny B. Pawłowski wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Zaproponował, aby porządek obrad tematycznie ugrupować, punkt 1,2,3 pozostawić bez zmian.
W punkcie 4 wprowadzić następujące zmiany:
- ustalenie liczby radnych wchodzących w skład Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku – projekty
dla pięciu komisji.
- wybór Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
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- ustalenie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie wysokości diety dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie wysokości diety dla członków Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- ustalenie wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
- powołanie przedstawiciela Gminy Kamieńsk na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku
Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
-wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Zarządu Spółki Sater Kamieńsk
w Kamieńsku.
- wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Rady Nadzorczej Spółki Sater Kamieńsk
w Kamieńsku.
- zmiana składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku.
- zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
- zmiana w budŜecie gminy na rok 2002.
- ustalenie stawek podatku od nieruchomości oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku.
- ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej.
- obniŜenie średniej ceny sprzedaŜy drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
leśnego.
- określenie wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.
- tryb i szczegółowe warunki zwolnienia uŜytków rolnych z podatku rolnego.
- ustalenie stawek podatku od posiadania psów.
- określenie wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
- określenie wzorów formularzy wykazu i deklaracji na podatek od nieruchomości.
- upowaŜnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza.
B. Pawłowski powiedział, Ŝe generalne załoŜenie jest takie, Ŝe w pierwszej części tych uchwał
naleŜy kompleksowo załatwić sprawy ustalenia składów osobowych komisji, diet dla radnych,
później sprawy podatkowe, budŜet, na koniec sprawy mniej waŜne. Natomiast gości
zaproszonych zaproponował przesunąć na początek.
Burmistrz G. Turlejski wniósł o zmiany w porządku obrad w następującej kwestii: „zaraz
w punkcie 3 po przyjęciu protokółu wpisać punkt 4 pt. „ Sprawy bytowe Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.” Mamy zaproszonych gości Pana
dyrektora W. Nicpana, Panią Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku I.Górecką - Kopcik, Pana S. Dobosza. Są to sprawy bytowe naszej Przychodni,
dlatego korzystając z obecności naszych gości wnoszę, aby cały pakiet uchwał, spraw i zagadnień
związanych z tym tematem załatwić w punkcie 4. W punkcie 5 informacje związane
z wykorzystaniem biogazu na składowisku śmieci w Kąsiu i innymi sprawami związanymi
z wysypiskiem Sater. Przyjadą przedstawiciele firmy SENCO z Krakowa, którzy zrelacjonują
ciekawe dla wszystkich zagadnienia, dlatego w punkcie 5 wnoszę o udostępnienie im kilkanaście
minut czasu na przedstawienie swoich propozycji. Sprawy te wyniknęły w ostatnich dniach przed
sesją, dlatego nie moŜliwe było umieszczenie tych zagadnień w porządku obrad. Wprowadzić
punkt 6, w którym wnoszę abyśmy mogli przedstawić finanse gminy na dzień 15 listopada 2002r.
Bardzo proszę o przyjęcie przedstawionego porządku obrad. Odnośnie głosowania uchwał
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wszystko jest logicznie przedstawione i nie ma znaczenia , która uchwała będzie podjęta
pierwsza, a która ostatnia.”
Radny W. Wasiński uwaŜa, Ŝe w porządku obrad powinien się znaleźć punkt odnośnie statutu
gminy, poniewaŜ przedstawione uchwały opierają się na statucie gminy. Nowi radni do tej pory
nie otrzymali statutu gminy. Ustawa samorządowa mówi, Ŝe radni powinni zmienić lub zostawić
statut gminy. Powiedział, Ŝe jeŜeli nie będzie wprowadzona do porządku obrad sprawa statutu
to na dzisiejszej sesji powinien być dostarczony radnym dotychczasowy Statut Gminy Kamieńsk.
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe wszystkie kwestie zawarte w statucie opierają
się na ustawie samorządowej przyjętej przez parlament, dlatego radni spokojnie mogą debatować.
Radny M. Ludwiczak zgłosił wnioski:
- o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego powołania komisji statutowej.
UwaŜa, Ŝe na dzisiejszej sesji powinna być powołana tymczasowa komisja statutowa, która
zajęłaby się dopasowaniem statutu do obecnych regulacji.
- o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia diet dla sołtysów,
gdyŜ zostały pominięte w dzisiejszym porządku obrad. UwaŜa, Ŝe diety dla sołtysów
teŜ powinny być uchwalone na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Burmistrza
G. Turlejskiego. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosków głosowało 13 radnych.
Wnioski przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
B. Pawłowskiego. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych,
7 radnych głosowało przeciw. W wyniku głosowania jawnego wniosku nie przyjęto.
Radny M. Ludwiczak zaproponował, aby radni otrzymali statut na dzisiejszej sesji.
V –ce Przewodniczący Rady M. Kopcik poinformował, Ŝe w przerwie obrad radni otrzymają
statut.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego M. Ludwiczaka
dotyczący powołania komisji statutowej. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 6 radnych, 7 radnych głosowało przeciw. W wyniku głosowania jawnego wniosku
nie przyjęto.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego M. Ludwiczaka
dotyczący ustalenia diet dla sołtysów. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało
13 radnych. W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto jednogłośnie.
Burmistrz G. Turlejski zaproponował, aby nad sprawą komisji statutowej debatować w punkcie
zapytania i wolne wnioski. Natomiast wcześniej udostępnić czas zaproszonym gościom.
M. Ludwiczak powiedział „goście będą wcześniej, ja komisję statutową proponuję, aby została
umieszczona przy wyborze komisji Rady Miejskiej .”
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punkt 3
Przyjęcie protokółu z sesji I/2002.
Radny B. Pawłowski : „Ja na poprzedniej sesji zgłosiłem wniosek i była do niego motywacja,
w protokóle tej motywacji nie ma. Prosiłbym, aby na przyszłość moja motywacja
teŜ się znajdowała tak jak w przypadku innych radnych.”
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu. Głosowało
13 radnych. Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Burmistrz G. Turlejski przedstawił Zastępcę Burmistrza P. Ziembę i poinformował, Ŝe powierzył
mu następujące sprawy gminy Kamieńsk:
1) ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej.
2) gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego.
3) gminne budownictwo mieszkaniowe.
4) targowiska i hale targowe.
5) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.
6) organizowanie przetargów na sprzedaŜ nieruchomości.
7) organizowanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza.
Głos zabrał Z –ca Burmistrza P. Ziemba: „Jest mi bardzo miło, Ŝe na takie waŜne stanowisko
wybrał mnie Pan Burmistrz, obdarzył mnie takim zaufaniem. Jestem z wykształcenia
budowlańcem, posiadam uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa.
Pracowałem w wykonawstwie i w administracji. Pracowałem w Przedsiębiorstwie w Radomsku
„Budownictwo jednorodzinne” przez okres 3 lat, następnie w prywatnej firmie budowlanej
w Kleszczowie u Pana Jansona około 3 lat, następnie pracowałem w administracji zajmowałem
się tam przede wszystkim inwestycjami, ostatnią pracą, która była związana z inwestycjami była
praca w Urzędzie Gminy w Dobryszycach. Będę dąŜył do tego, aby współpraca z urzędem,
Panami radnymi układała się jak najlepiej, Ŝeby mieszkańcy z naszej współpracy byli
zadowoleni.”
punkt 4
Sprawy bytowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Z –ca Burmistrza P. Ziemba przedstawił obecną sytuację kotłowni Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
„Zostaliśmy w takiej nieprzyjemnej sytuacji, Ŝe Ośrodek Zdrowia przeszedł pod Urząd Gminy
Kamieńsk, a gmina nie jest właścicielem kotłowni. Właścicielem kotłowni jest firma Pana
Dobosza, która ma umowę z ZOZ na dostawy ciepła. Sytuacja finansowa ZOZ jest tragiczna,
ZOZ nie płaci za ogrzewanie. Nie moŜemy zostać w takiej sytuacji, Ŝe nie będzie dostawy ciepła
bo Przychodnia przestanie funkcjonować. Gdy się nie zgodzimy na warunki przedstawione przez
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Pana Dobosza, a w sumie są to warunki dość korzystne to będziemy musieli wykonywać
wszelkie prace projektowe, decyzje, zmiany w modernizacji kotłowni te wszystkie sprawy
to byłby okres około 3 miesięcy. Przez ten okres Ośrodek Zdrowia nie mógłby funkcjonować
bo jest okres zimowy i nie byłoby ciepła. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie cesji i podpisanie
jej z ZOZ oraz podpisanie cesji z firmą Pana Dobosza.
Następnie głos zabrał dyrektor W. Nicpan: „ Sprowadza mnie do państwa jeden temat,
uregulowanie do końca sprawy przekazania Państwa Ośrodkowi kotłowni , którą administruje
P. Dobosz. W 1999 r. Rada Powiatu Radomszczańskiego podejmowała uchwały, na mocy
których część Ośrodków mogła się odłączyć od Szpitala. Proces ten w zasadzie trwa do dnia
dzisiejszego i do końca nie został załatwiony. Dzisiaj sytuacja finansowa Szpitala jest bardzo
krucha, my jako dyrektorzy Szpitala podejmowaliśmy szereg działań, aby zmniejszyć koszty
funkcjonowania Szpitala. Kasa Chorych płaci tylko w zasadzie za świadczenia medyczne,
nie dostajemy Ŝadnych pieniędzy na utrzymanie swoich obiektów, utrzymanie nieruchomości,
zakup sprzętu. W związku z tym, Ŝe wszystkie kotłownie w naszym Szpitalu nadawały
się do remontu, były postanowienia sanepidu, które nakładały na nas obowiązek remontu,
aby w ogóle dopuścić obiekty do uŜytkowania. Podjęliśmy decyzję o tym, Ŝeby przeprowadzić
postępowanie przetargowe na modernizację ogrzewania naszych obiektów. W wyniku
postępowania przetargowego wykonawcą tej czynności została firma P. Dobosza. Korzyści
dla Szpitala z tego powodu były bardzo duŜe. Po pierwsze płatności za ogrzewanie były
rozłoŜone na okres całego roku, czyli nie było kumulacji tych kosztów w okresie grzewczym.
Po drugie P. Dobosz zgodnie ze specyfikacją, która została przedłoŜona do postępowania
przetargowego dokonał modernizacji kotłowni, to są kotłownie ekologiczne. We wrześniu tego
roku od spółki Szpitala został odłączony Ośrodek Zdrowia w Kamieńsku, który jest dzisiaj
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Nie została dokonana jedna
formalność przy odłączeniu, mianowicie chodzi o przekazanie cesji, obowiązków wynikających
z umowy podpisanej przez Szpital Powiatowy w Radomsku z firmą P. Dobosza. Nie ma cesji
P. Dobosz obciąŜa za dostawy ciepła Szpital Powiatowy w Radomsku. Szpital nie jest w stanie
płacić za ogrzewanie Państwa Przychodni, której nie uŜytkuje w Ŝaden sposób. Formalność,
o której tutaj mówimy nie została dokonana z winy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Proszę,
aby Państwo podeszli do tego tematu zgodnie z sugestią Szpitala. Szpital jest w sytuacji
finansowej bardzo trudnej wszystkie koszty, a tym bardziej nie związane z działalnością Szpitala
są dla Szpitala w skutkach tragiczne. Gdybyście Państwo taką uchwałę podjęli wtedy
podpisujemy cesję i Państwo przejmujecie obowiązki wynikające z działalności zakładu.
Od września Państwo uŜytkujecie ten obiekt i od września ten obiekt jest opalany, faktury
za te 3 miesiące spływają do Szpitala, chciałby prosić, Ŝeby Państwo równieŜ do tego tematu
podeszli zgodnie z sugestią Szpitala. Propozycja Szpitala jest taka, aby koszty ogrzewania za 3
miesiące ponieść wspólnie. Pan Dobosz zgodził się partycypować w kosztach w wysokości 1/3,
Szpital równieŜ pokryłby koszty w wysokości 1/3, za ostatni miesiąc jeŜeli Rada uzna moje
argumenty prosiłbym, Ŝeby Państwo ponieśli koszty jako miasto Kamieńsk”
Radny M. Ludwiczak poprosił o przybliŜenie jak wyglądają umowy poprzednie, na jakich
zasadach kotłownia działa , kto będzie po nowym roku ponosił koszty ogrzewania, na czym
polega ekologia.
Dyrektor W. Nicpan odpowiedział, „JeŜeli zostałaby podpisana cesja to wówczas rozliczenia
wzajemne prowadziliby Państwo i firma Pana Dobosza. JeŜeli zostanie podpisana cesja
obowiązki za ogrzewanie przejmiecie Państwo na siebie.”
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Pan S. Dobosz: „ ZałoŜenie było takie, Ŝe ZOZ ponosi koszty konkretnych opłat. Konkretne
opłaty to opał plus palacze, to wynosiło dla Kamieńska za poprzedni rok, kiedy nie było jeszcze
umowy 45.000 zł. W umowie było załoŜenie , Ŝe ZOZ nie przekaŜe pieniędzy na modernizację ,
my za swoje pieniądze zmodernizujemy kotłownie, a ZOZ będzie płacił nam tą sumę podzieloną
na 12 rat i gdybyście Państwo przejęli kotłownię to płacilibyście rocznie 44080 zł. Umowa
została podpisana w 2001roku na 3 lata. Po 3 latach właściciel odkupuje od nas tą kotłownie za
45% wartości inwestycji, ewentualnie moŜna przedłuŜyć umowę o kolejne 3 lata i wówczas
kotłownia Państwa nic nie kosztuje. Z naszego bilansu kotłownia się zamortyzuje w ciągu 6 lat.
Koszt inwestycji był wyliczony wstępnie, po protokóle inspekcji pracy, który znacznie zwiększył
zakres czynności do wykonania zwiększył się. ZOZ podał zapotrzebowanie na ciepło, w
zestawieniu ZOZ był sporo błędów. Po przeliczeniu okazało się, Ŝe w Kamieńsku było
zapotrzebowanie w specyfikacji na kocioł 75 kilowatów okazało się, Ŝe był potrzebny o mocy
100 kilowatów w związku z tym koszt inwestycji wzrósł. Rzeczywisty koszt inwestycji wynosi
na dzień dzisiejszy 42.000 zł., natomiast w umowie obciąŜymy Państwa niŜszą ceną, taką jaka
była załoŜona w przetargu, zwiększoną ze względu na wartość kotła i kwota ta będzie wynosiła
37050zł.”
Radny W. Wasiński zapytał jaki będzie stan zuŜycia kotła po 4 latach.
Pan S. Dobosz odpowiedział, ze kotły te działają na Śląsku juŜ 10 lat i nic się z nimi nie dzieje, to
jest znana technologia związana z ochroną środowiska.
Radny M. Ludwiczak zapytał na czym polega ekologia.
Pan Dobosz wyjaśnił, Ŝe kotły posiadają atesty, zanieczyszczenia emitowane przez nie są poniŜej
wszelkich norm polskich i europejskich.
Radny M. Ludwiczak zwrócił się z pytaniem do P. Kierownik I. Góreckiej - Kopcik w jakim
stanie jest kotłownia, czy działa bez zarzutu, czy wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo
i kto je odebrał.
Kierownik I. Górecka – Kopcik: „ Ja prac nie odbierałam, ja się na tym nie znam.”
Głos zabrał pomocnik Pana S. Dobosza poinformował, Ŝe wcześniej w kotłowni była
przeprowadzona kontrola przez inspektora pracy, który rzucił 20 zaleceń do wykonania, Ŝeby
kotłownia mogła w ogóle funkcjonować.
Dyrekto W. Nicpan powiedział, Ŝe rzeczywiście pojawiły się problemy ze strony inspekcji pracy
i Szpital juŜ rok czasu dochodzi się z inspekcją pracy na temat szeregu zaleceń. Wiele z tych
zaleceń zostało wykonanych, natomiast cały czas Szpital występuje o uchylenie pewnych
zaleceń, które nie do końca są celowe w przypadku zmodernizowanej kotłowni tego typu.
Dyrektor W. Nicpan uwaŜa, Ŝe być moŜe w miesiącu grudniu dobiegnie końca wyprostowania
wszystkich zaleceń z inspekcją pracy.
Radny M. Ludwiczak uwaŜa, Ŝe to o czymś świadczy, Ŝe kotłownia funkcjonuje juŜ rok czasu,
a sprawy z inspekcją pracy nie są jeszcze załatwione. Poinformował równieŜ, Ŝe był członkiem
7

Zarządu poprzedniej kadencji i kilkakrotnie odbywały się spotkania z dyrektorem Kubanem
odnośnie tej kotłowni. Zdaniem radnego M. Ludwiczaka modernizacja kotłowni powinna być
uzgodniona z władzami Kamieńska, dyrektor Kuban samowolnie zaplanował modernizację
kotłowni, chociaŜ wiedział, Ŝe gmina Kamieńsk przymierza się do przejęcia Przychodni. UwaŜa,
Ŝe gdyby ogrzewanie było gazowe utrzymanie kotłowni rocznie wynosiłoby około 18000zł. , a
nie 37000zł. Radny M. Ludwiczak powiedział równieŜ, Ŝe jeŜeli radni wyraŜą dzisiaj zgodę na
podpisanie tej cesji zamiast zapłacić około 18.000zł. za ogrzewanie kotłowni gdyby kotłownia
była przerobiona na gaz , zapłacimy 37.000zł, 19.000zł zabierzemy mieszkańcom naszej gminy,
którzy leczą się w tej Przychodni. Przestrzegł radnych, aby zastanowili się w jaki sposób podejść
do podpisania cesji, czy ją podpisać czy nie.
Burmistrz G. Turlejski uwaŜa, Ŝe sprawa kotłowni powinna być rozwiązana duŜo wcześniej,
wtedy kiedy Przychodnia była przejmowana, nie wie dlaczego problem ten spadł na obecną
Radę. Powiedział, Ŝe jeŜeli radni pójdą za radą radnego M. Ludwiczaka i odmówią podpisania
uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do podpisania tej cesji, to obawia się, Ŝe
Przychodnia zostanie zamknięta „Ja się zapytuję jak będziemy spełniać obowiązki wobec
naszych mieszkańców o ich opiece zdrowotnej, to wszystko powinno być zrobione za
poprzedniej kadencji kiedy Pan panie radny M. Ludwiczak był w Zarządzie Miasta. Ja nie
wyobraŜam sobie, Ŝe teraz w okresie zimowym usuniemy wszystkie rzeczy z kotłowni i
zaczniemy przez okres 2, 3 miesięcy robić ogrzewanie gazowe.”
Radny M. Ludwiczak : „JeŜeli chce Pan Panie Burmistrzu, Ŝebym odniósł się do tych ostatnich
lat to dzięki temu, Ŝe były podejmowane takie, a nie inne działania to Ŝeśmy jeszcze uchronili te
pieniądze, które juŜ w tej chwili musielibyśmy zapłacić. Tu by dzisiaj nie było P. Nicpana bo
byśmy płacili i sprawa byłaby załatwiona. Myśmy nigdy nie składali propozycji, Ŝeby zrobić taką
kotłownie, to nie Zarząd tylko dyrektor Kuban zostawił ten problem , poniewaŜ samowolnie
zadecydował o modernizacji kotłowni. Dyrektor Kuban wprowadził firmę, która wykonała takie,
a nie inne ogrzewanie i później chciał nas ugościć tymi opłatami, które dzisiaj mamy pokryć. Ja
jestem przeciwny zamknięciu Przychodni, ale od tego ma pan stanowisko Burmistrz, Ŝeby z ZOZ
i firmą P. Dobosza dojść do porozumienia. Są kompromisy myśmy przedstawiali te kompromisy
tylko dyrektor Kuban nie chciał w ogóle z nami na ten temat rozmawiać.”
Burmistrz: „Ja od Pana panie radny Ludwiczak niczego nie Ŝądam, jest przygotowany projekt
uchwały o upowaŜnieniu Burmistrza do podpisania w imieniu gminy cesji ze Szpitalem i na ten
temat debatujemy. Panowie radni muszą wiedzieć co się stanie jeŜeli odmówią podpisania cesji.
Sprawa kotłowni powinna być dokładnie rozwaŜona w momencie przejęcia Przychodni, tego
rozwaŜenia nie było, a Pan był w Zarządzie Miasta, niech pan winy na mnie i na radnych nie
zrzuca Panie Ludwiczak.”
Dyrektor Nicpan wyjaśnił, Ŝe Szpital Powiatowy w Radomsku otrzymuje pieniądze z Kasy
Chorych i to jest główne źródło finansowania działalności Szpitala stanowiące około90%
przychodów. Kwota ta przeznaczona jest tylko na świadczenia medyczne w tej kwocie nie ma
Ŝadnej kalkulacji na utrzymanie obiektów, na doposaŜenie bazy. Wszystkie kotłownie nie tylko
kotłownia w Kamieńsku były po kontroli sanepidowskiej obciąŜone decyzjami do wykonania. W
momencie kiedy został rozpisany przetarg na kotłownie pojawiła się firma która przetarg
wygrała. Przetarg był rozpisany na modernizację i ogrzewanie. Szpital nie poniósł Ŝadnych
kosztów związanych z modernizacją kotłowni. Dyrektor Nicpan zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe w
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momencie gdy była przekazywana Przychodnia powinny być dokonane wszystkie czynności
związane z przekazaniem, jedna z tych czynności z winy Szpitala nie została dokonana. Dyrektor
Nicpan poprosił radnych, aby głosowali za podjęciem tej uchwały, bo to rozwiąŜe sprawę do
końca.
Z –ca Burmistrza P. Ziemba powiedział, Ŝe przymierzał się do załatwiania kosztów utrzymania i
modernizacji kotłowni gazowej. UwaŜa, Ŝe jeŜeli cesja zostałaby podpisana zostałoby dwa lata
spłacania rat , to by uczyniło kwotę około 96.000zł. Następnie musielibyśmy 45% wartości kotła
zapłacić i wówczas staniemy się właścicielami kotłowni. Zakup kotła gazowego o takiej mocy
cieplnej jest to koszt około 40.000zł., następnie koszty ogrzewania są rzędu 18.000zł. To
uczyniłby kwotę około 76.000zł.
Do tego naleŜy doliczyć koszty projektu, koszty inspektora nadzoru, kierowników
wykonawców. JeŜeli przyjmujemy negatywną stronę, Ŝe cesja nie zostanie podpisana Pan Dobosz
zabiera wszystkie urządzenia z kotłowni. Czas jaki zostanie na wykonanie nowej kotłowni, same
prace projektowe, wszystkie decyzje, to okres minimum dwóch, trzech miesięcy. Koszty
modernizacji kotłowni gazowej jak i węglowej są zbliŜone. Co do kosztów utrzymania jeŜeli po
dwóch latach zostaniemy właścicielami wystarczy, Ŝe będzie zatrudniona osoba na ¼ etatu, bo są
to kotłownie prawie bezobsługowe.
Radny B. Pawłowski; „Nikt nie mówi o tym, Ŝeby odciąć ogrzewanie, zamknąć przychodnię,
dlatego tą cesję trzeba z bólem serca podpisać. Miejmy tą świadomość, Ŝe szpital zrobił błąd
i chciałbym Ŝeby Pan Dyrektor Nicpan jeszcze raz powiedział, Ŝe Szpital zrobił błąd”.
Pan Dyrektor Nicpan powiedział, Ŝe w momencie przekazywania przychodni wszystkie
dokumenty formalne powinny być podpisane. Po stronie Szpitala leŜy wina, Ŝe dokument cesji
nie został podpisany.
Radny B. Pawłowski: „ Nie łudźmy się, Ŝe przyszła jakaś firma i chce nam zrobić dobrze.
Ta firma zrobiła na swój koszt i teraz odsetki od tego kredytu, który zaciągnęła plus koszty zysku
musimy pokryć. Poprzedni Pan Dyrektor Kuban, jak mu wyliczono, Ŝe o 20 tysięcy jest
przefinansowanie powiedział, Ŝe 20 tysięcy to nie jest duŜa suma jak na gminę Kamieńsk.
Od grudnia Pani Kierownik Iwona Górecka – Kopcik przejmuje sprawy ogrzewania Przychodni
i płaci więcej niŜ by było przy innych rozwiązaniach, przy czym opłaty te pokrywane będą
ze środków medycznych. Jeszcze jest jedna sprawa nieuregulowana, bo teŜ za jakiś czas do tego
dojdziemy i teŜ nie będzie wiadomo kogo winić, poniewaŜ budynek, w którym znajduje
się SPZOZ nie jest własnością gminy, on jest własnością starostwa i trzeba tą sprawę załatwić”.
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe jest zawarta umowa uŜyczenia tego budynku
z powiatem radomszczańskim. Umowa została podpisana 28 stycznia 2002 roku a uŜyczenie
następuje z dniem 1 kwietnia 2002 roku i gmina przekaŜe ten budynek po pewnym czasie
w uŜyczenie i administrowanie Pani Kierownik Iwonie Góreckiej – Kopcik. Jest jeszcze sprawa
opłat dotycząca czterech miesięcy uŜyczenia i zostało uzgodnione w starostwie, Ŝe za jeden
miesiąc zapłaci Dyrektor Nicpan, za drugi Pan Dobosz, za trzeci gmina, natomiast za czwarty
miesiąc jest projekt uchwały, aby gmina teŜ zapłaciła, poniewaŜ de facto to gmina przejęła
budynek w uŜyczenie. JeŜeli z dniem 1 stycznia 2003 roku zostanie ten budynek przekazany w
administrowanie Pani Kierownik Góreckiej – Kopcik, to SPZOZ będzie pokrywał koszty
uŜyczenia budynku z pieniędzy uzyskanych z Kasy Chorych.
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Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe gmina wystąpiła do Pana Dobosza o przedstawienie
kosztorysu na remont kotłowni, poniewaŜ była przekonana, Ŝe remont nie został zrobiony a w
cesji jest wpisany jego koszt. Radny T. Gaworski uwaŜa, Ŝe naleŜy wnieść następującą poprawkę
do cesji: jeŜeli wcześniej odkupimy kotłownię od firmy Pana Dobosza, to nie zapłacimy 150%
tylko 100% poniesionych kosztów. Stwierdził równieŜ, Ŝe kotłownię naleŜy odkupić jak
najszybciej od firmy Pana Dobosza, poniewaŜ wiąŜe się to z dodatkowymi kosztami. Według
rozeznania Radnego Gaworskiego czas modernizacji kotłowni (z węglowej na gazową) wyniesie
1 miesiąc.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie
wyraŜenia zgody na zawarcie umowy cesji.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny był przeciwny.
W wyniku głosowania uchwałę przyjęto 11 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym
i 1 głosie przeciwnym.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/5/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy cesji
Załącznik Nr 5
Burmistrz G. Turlejski zaproponował aby wziąć udział w dyskusji z Kierownik I. Górecką –
Kopcik dotyczącej pakietu uchwał związanych z SPZOZ.
Głos zabrała Doktor Górecka – Kopcik. Poprosiła radnych o dokonanie poprawki w statucie
SPZOZ w Kamieńsku, która dałaby moŜliwość stworzenia laboratorium. Statut nie zawiera
uregulowań w tym przedmiocie, poniewaŜ kiedy był tworzony nie było zgody sanepidu
na utworzenie laboratorium. Zwróciła się równieŜ z prośbą do radnych o wniesienie kolejnej
poprawki do statutu dotyczącej rozszerzenia działalności na prowadzenie badań
spirometrycznych. Poprawka ta jest konieczna, poniewaŜ został juŜ zakupiony spirometr, słuŜący
do wykonywania badań układu oddechowego. Jest to niezbędny aparat dla alergików,
somatyków, osób z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian
statutu SPZOZ w Kamieńsku.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/6/2002 z dnia 03.12.2002 r. Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kamieńsku
Załącznik Nr 6
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Doktor I. Górecka – Kopcik poprosiła radnych o zmianę załącznika nr 2 do uchwały nr
XXXVI/305/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 25 września 2002 roku w sprawie
udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
PowyŜsza prośba podyktowana jest rezygnacją z zakupu analizatora hematologicznego na rzecz
sprzętu EKG.
Radny M. Ludwiczak zwrócił się do Burmistrza z pytaniem ile jest jeszcze uchwał, których radni
nie otrzymali?.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe uchwały te zostały spisane na prośbę Kierownik Góreckiej – Kopcik
dopiero 29 listopada 2002 roku. Uchwały te dotyczą spraw związanych z opieką zdrowotną,
dlatego zostały skierowane na sesję, aby zostały na niej rozpatrzone.
Radny M. Ludwiczak zapytał dlaczego statut SPZOZ jest tak często zmieniany? Radził
zastanowić się nad statutem gminy. Wyraził opinię, Ŝe gdyby na pierwszej sesji były powołane
komisje nie byłoby problemu z tymi uchwałami, poniewaŜ byłyby one przygotowane i omówione
na komisjach.
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe są jeszcze dwie uchwały, których radni
nie otrzymali. To wszystko wynika z wniosku złoŜonego przez Kierownik SPZOZ I. Górecką –
Kopcik. Są to sprawy bardzo waŜne dla mieszkańców, których nie moŜna odwlekać, poniewaŜ
decydują o tym kiedy powstanie laboratorium, w roku 2003 czy teŜ w 2004.
Radny W. Wasiński powiedział, Ŝe Ustawa o Samorządzie Gminnym mówi, Ŝe na wniosek
Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliŜszej sesji projekt uchwały, jeŜeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem
rozpoczęcia sesji. Powiedział, Ŝe nie jest przeciwny zmianom w SPZOZ ale radni powinni mieć
czas na przygotowanie się.
Burmistrz G. Turlejski spytał Radnego W. Wasińskiego co jest waŜniejsze: laboratorium w 2003
czy teŜ w 2004 roku.
Radny T. Gaworski: „Pieniądze, które zostały przekazane SPZOZ to ciągle te same pieniądze
tylko zmienił się obiekt zakupu. Pierwotnie miał być zakupiony analizator hematologiczny a Pani
Kierownik chce zakupić inny sprzęt. W związku z tym musi być wprowadzona zmiana do
uchwały, poniewaŜ nie moŜna przeznaczyć tych pieniędzy na inny sprzęt niŜ ten, który jest
wskazany w uchwale”.
Radny M. Ludwiczak zwrócił się do prawnika z pytaniem: „JeŜeli ja złoŜę skargę
do Wojewody odnośnie w/w uchwał, to czy one będą uchylone?”.
Radca prawny Urszula Kowalska - Smuga odpowiedziała, Ŝe Wojewoda skargę rozpatrzy
ale jej zdaniem uzna, Ŝe jest to nieistotne naruszenie prawa.
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe nie chciał blokować spraw SPZOZ. Stwierdził, Ŝe uchwały
te zostały przygotowane po to, aby radni zadecydowali czy mają być odrzucone czy przyjęte.

11

Zapytał co jest waŜniejsze: drobne naruszenie przepisów czy dobro mieszkańców Gminy
Kamieńsk.
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe gdyby komisje powołano na pierwszej sesji, to nie byłoby
niepotrzebnych sporów, poniewaŜ komisje by pracowały a radni zapoznaliby się ze wszystkimi
uchwałami.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 września 2002 roku w sprawie udzielenia dotacji SPZOZ.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwałę
przyjęto 12 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Kamieńsku
Załącznik Nr 7.
Burmistrz G. Turlejski zaproponował aby zapoznać się z uchwałą w sprawie zmian w budŜecie
gminy na 2002 rok, gdyŜ jest tam zaplanowana kwota na pokrycie kosztów związanych
z ogrzewaniem SPZOZ.
Skarbnik M. Szczepocka zapoznała radnych z w/w uchwałą.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Burmistrz G. Turlejski zaproponował aby zapoznać się z uchwałą w sprawie zmian w budŜecie
gminy, gdyŜ jest tam zapis odnośnie przekazania 10.000zł. na utworzenie laboratorium w
SPZOZ.
Skarbnik M. Szczepocka zapoznała radnych z w/w uchwałą.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/9/2002 z dnia 03.12 2002r.Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2002.
Załącznik Nr 8.
Dyrektor Nicpan podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie cesji.
punkt 5
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Informacja związana z wykorzystaniem biogazu na składowisku śmieci w Kąsiu.

Przewodniczący Rady A. Kułak powitał Panią Prezes Firmy „SENCO” Krystynę Marchewczyk,
członka Zarządu Firmy „SENCO” Krzysztofa Guźca, członków zarządu Firmy „SATER”. Z.
Krawczykai G. Matmieu
Pan Krawczyk zabrał głos: „Szanowni Państwo. Cieszę się, Ŝe w trakcie posiedzenia Firma
„SENCO” moŜe przedstawić zarysy i szczegóły związane z projektem i budową elektrowni
biogazowej na wysypisku SATER Kamieńsk w Kąsiu. Spółka „SENCO” związana jest z pracą
energetyczną. Zakładamy, Ŝe pierwsze prace związane z budową stacji budynków biogazu
rozpoczną się niedługo i pierwsze kilowaty energii popłyną juŜ pod koniec przyszłego roku.
Głos zabrał Krzysztof Guziec. Powiedział, Ŝe Firmę „SENCO” tworzą ludzie, którzy zajmowali
się branŜą energetyczną. Nazwa „SENCO” znaczy tworzenie małych elektrowni w układzie
kogeneracyjnym. Robione było wiele projektów z firmą SATER w oparciu o paliwo pierwotne
jakim jest biogaz.
Krystyna Marchewczyk: „Z pełnym rozmysłem rozpoczynam prezentację od zdjęcia gdzie
zostało zlokalizowane wysypisko śmieci SATER Kamieńsk. Na zdjęciu tym widać jak
profesjonalnie i jak w zgodzie z wszelkimi wymogami ochrony środowiska było
to przygotowane, zaprojektowane i jest wprowadzone. Jest na wysypisku problem gazu, który
tam się tworzy. W tym gazie około 50% stanowi metan, reszta to jest dwutlenek węgla, trochę
tlenu, azotu, pary wodnej i substancji śladowych, których jest poniŜej 4 części na milion.
Rzeczą, która jest najbardziej szkodliwa z punktu widzenia ochrony środowiska jest metan. Jest
to gaz cieplarniany, który odpowiada za 1/5 wzrostu średniej temperatury, tak zwany efekt
cieplarniany i to jest gaz, który ma 21 razy większy potencjał ocieplający niŜ dwutlenek węgla.
Oprócz lokalnego problemu jakim jest emisja biogazu pojawia się problem globalny, bo efekt
cieplarniany jest faktem. Skoro metan jest jednocześnie paliwem, skoro tego metanu jest tam co
najmniej połowa naleŜy go wykorzystać jako źródło energii odnawialnej”.
K. Marchewczyk przedstawiła jak moŜe wyglądać takie składowisko. Etapami są wypełniane
komory, śmieci są ubijane i w śmieciach drąŜy się bądź buduje specjalne studnie pozysku
biogazu. Sposób rozmieszczenia tych studni i ich połączenia zaleŜy od wielu czynników.
Gaz jest później zbierany, przez system odpowiednich pomp kierowany do stacji
kondycjonowania – to jest takie miejsce, gdzie skład tego gazu jest uśredniany, gdzie ten gaz
moŜe ulegać wstępnemu oczyszczeniu, osuszeniu, odpowiednio przygotowany, tak Ŝeby
go moŜna było podać do silnika, w którym ulega spaleniu. Energia ze spalonego gazu jest
przetwarzana w specjalnym module kogeneracyjnym. Energia ta przez system odpowiedniej
stacji transformatorów jest kierowana do sieci elektroenergetycznej. Na świecie tego typu
wysypisk działa juŜ ponad 600, pozyskuje się znaczącą ilość energii elektrycznej. W Polsce
pracuje juŜ około 15 elektrowni na biogaz, a więc nie jest to technologia nowatorska
ani eksperymentalna.
K. Marchewczyk powiedziała, Ŝe wszystko począwszy od projektu poprzez finansowanie,
nadzorowanie budową, uruchomienie i prowadzenie eksploatacji takiej małej elektrociepłowni
wykona Firma „SENCO”.
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K. Marchewczyk: „Będziemy bazowali na doświadczeniach załoŜycieli, którzy zainwestowali
w firmę prywatne pieniądze, nam zaleŜy, Ŝeby to się udało, było sprawnie i szybko zrobione,
oddane, bo inwestujemy w to własną pracą i własnymi środkami finansowymi. Wiadomo,
Ŝe my mając energię cieplną moŜemy zaproponować klimatyzację poprzez system odpowiednich
urządzeń, moŜemy zaproponować energię cieplną do celów grzewczych, do celów ogrzewania
wody uŜytkowej i do celów technologicznych i oczywiście energię elektryczną.”
Firma „SENCO” wydzierŜawiła od firmy Sater teren pod urządzenia wytwórcze, „SENCO”
finansuje całą inwestycję, ani gmina Kamieńsk, ani Firma SATER – KAMIEŃSK
nie ponoszą Ŝadnych kosztów finansowych. Firma „SENCO” z ostroŜności zakłada rok 2004 jako
rozpoczęcie działania elektrociepłowni, ale ma nadzieję, Ŝe będzie to koniec roku 2003. Biogaz
będzie przez Firmę „’SENCO” jak kaŜdy surowiec, który kupują elektrownie czy
elektrociepłownie kupowany od Firmy SATER – KAMIEŃSK na podstawie wieloletniej umowy.
Energia elektryczna będzie sprzedawana lokalnemu zakładowi energetycznemu, a po roku 2005
kiedy nastąpi pełna deregulacja moŜe ta energia być sprzedawana wprost odbiorcą.
Energia cieplna moŜe być sprzedawana natychmiast po uruchomieniu elektrociepłowni. Energia
elektryczna jest odnawialna i w tej chwili istnieje obowiązek zakupu energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych. Zakłady energetyczne maja obowiązek zakupu takiej energii
w wysokości 3,5% całkowitego obrotu energią elektryczną. Ten procent będzie rósł to wynika
z międzynarodowych uwarunkowań. Polska podpisała konwencję i dalekosięŜnym efektem tej
konwencji jest konieczność zwiększenia udziału energii odnawialnej, ten procent w 2010 roku
ma wynosić 7,5%.
K. Marchewczyk przedstawiła korzyści jakie będą z tego projektu:
1. Ogromny efekt z punktu widzenia ochrony środowiska. Ujęcie tego biogazu, skierowanie
go do spalenia przyczyni się do poprawy lokalnych warunków wokół wysypiska.
2. Zmniejsza się zagroŜenia poŜarowe, które mogłyby się utrzymywać przy
niekontrolowanej emisji biogazu .
3. Będzie moŜna szybciej i łatwiej zrekultywować kwatery dlatego, Ŝe roślinność
tam rośnie i to są efekty, które są bardzo waŜne dla otoczenia lokalnego.
4. Będą równieŜ korzyści ekonomiczne. Zyskujemy źródło taniego ciepła to jest duŜy atut
dla potencjalnych inwestorów. Po roku 2005 moŜna równieŜ tanio, konkurencyjnie
w stosunku do dotychczasowych dostawców oferować energię elektryczną. Przyczyni się
to do pozytywnego wpływu na koniunkturę gospodarczą. PołoŜenie naszej gminy
i infrastruktura drogowa jest zachęcająca do tego dojdzie źródło tańszej energii, co będzie
przyciągało inwestorów do naszej gminy.
5. Przyczyni się to do poprawy wizerunku gminy. Gmina Kamieńsk będzie postrzegana jako
gmina, która przyciąga ludzi z pomysłami, wychodzi aktywnie, szuka i ściąga
inwestorów.
K. Guziec poinformował, Ŝe projekt ten będzie robiony wyłącznie w oparciu o sprzedaŜ energii
elektrycznej i na tym etapie traktujemy produkcję ciepła. Ciepło jest bardzo duŜe jeŜeli chodzi
o moc, stąd moŜliwość sprzedawania ciepła bardzo tanio, poniewaŜ jest ono praktycznie
elementem nie decydującym o pochodzeniu finansowym przedsięwzięcia.
Radny B. Pawłowski zapytał jaka jest wartość tej inwestycji, jak będzie czasowo rozłoŜona
i kiedy ta inwestycja wchodziłaby w Ŝycie?.
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K. Marchewczyk odpowiedziała, Ŝe Firma „SENCO” chce rozpocząć inwestycje w przyszłym
roku. Rozpoczęcie to będzie wykonanie pomiarów emisji biogazu, ile go jest, jaki jest jego skład,
jakie są prognozy czasowe emisji. Wszystkie te dane są niezbędne aby dobrać właściwą wielkość
urządzenia. Później kwestia zorganizowania, finansowania i ustawienia urządzenia na miejscu
to jest rząd około sześciu miesięcy do roku. Rozpoczęcie prac zaleŜy równieŜ od tempa
uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. JeŜeli chodzi o koszt takiej inwestycji, w Europie
w podobnych instalacjach to są koszty od 1 tysiąca do 2 tysięcy dolarów na kaŜdy iloraz
zainstalowanej mocy, tutaj te koszty będą podobne.
Radny B. Pawłowski zapytał ile się przewiduje tej mocy na początek?.
K. Marchewczyk odpowiedziała: „Myślimy o 1000 kilowatów na początek. MoŜna tę inwestycję
przeprowadzać etapami, najpierw włoŜyć moduł mniejszy 600, potem dodawać jeŜeli się okaŜe,
Ŝe emisja biogazu się zwiększa lub odejmować jeŜeli emisja zacznie maleć.
Radny B. Pawłowski zapytał jak długo mogłaby funkcjonować taka firma na kwaterze
juŜ zakończonej.
K. Marchewczyk odpowiedziała, Ŝe po zakończeniu eksploatacji składowiska emisja biogazu
trwa nawet do 15 lat.
Radny Jan Blada zapytał czy będą zatrudnieni ludzie z Gminy Kamieńsk.
K. Guziec odpowiedział, Ŝe na pewno będą zatrudnieni ludzie z gminy Kamieńsk, przy czym nie
będzie to duŜa liczba osób, poniewaŜ jest to moduł całkowicie zautomatyzowany.
K. Krawczyk powiedział, Ŝe ambitny plan jest taki, Ŝe w momencie kiedy ruszy generator
wytwarzający prąd, pojawi się od razu ciepło, które naleŜałoby wykorzystać w pobliŜu obecnie
funkcjonującego dzisiaj zakładu. Stwierdził równieŜ, Ŝe jest wizja zagospodarowania terenu,
który przylega do składowiska. Energia powstająca na tym terenie mogłaby być wykorzystana
do utworzenia szklarni bądź suszarni i to mogłoby oznaczać duŜo większą liczbę miejsc pracy.
Zastępca Burmistrza P. Ziemba zabrał głos: „Mówicie Państwo przede wszystkim o energii
elektrycznej, wiadomo Ŝe będzie równieŜ emisja ciepła. Co mówi ustawa na temat emisji ciepła
szczególnie w atmosferę? Czy jest to dopuszczalne? Z tego co ja wiem są jakieś ograniczenia.
JeŜeli by nie doszło do takiej inwestycji co dalej z ciepłem, które by moŜna wykorzystać?”
K. Guziec odpowiedział, Ŝe nie ma Ŝadnych obwarowań. JeŜeli mówimy o tysiącu kilowatach
elektrycznych to tam będzie oddawane około 1800 kilowatów cieplnych. Ciepło to niestety
będzie wypuszczane w powietrze, bo nie będzie innej moŜliwości. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby wykorzystanie tego ciepła.
K. Marchewczyk stwierdziła, Ŝe emisja dwutlenku węgla jest na pewno mniej szkodliwa
niŜ metan ale ten dwutlenek węgla jest do wykorzystania w ogrodnictwie. Podkreśliła równieŜ,
Ŝe jeŜeli chodzi o spaliny to emisja gazu z tych urządzeń spełnia absolutnie normy ochrony
środowiska.
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B. Pawłowski zapytał: „Ile takich eksploatacji mniejszych czy większych Państwo juŜ mają?”
K. Marchewczyk odpowiedziała, Ŝe są to pierwsze projekty na biogaz. W Polsce istnieje
15 takich instalacji. Są to w znakomitej większości eksploatacje zbudowane, finansowane
i eksploatowane przez spółki komunalne.
Radny Jan Blada zapytał czy z firmą SATER jest juŜ wszystko ustalone?
K. Marchewczyk odpowiedziała, „Negocjowaliśmy umowę z firmą SATER. Firma
ta zaprezentowała bardzo twarde stanowisko jeŜeli chodzi o niektóre uzgodnienia. Mieliśmy
nadzieję, Ŝe biogaz dostaniemy a my go musimy kupić.
K. Krawczyk zaproponował radnym i Burmistrzowi aby jedną sesję zorganizować
na składowisku SATER wtedy pewne kwestie będzie moŜna bezpośrednio załatwić.
Punkt 6
Stan finansowy gminy na dzień 15 listopada 2002.
Skarbnik M. Szczepocka zapoznała radnych z w/w planem.
Punkt 7
Podjęcie uchwał.
-

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady A. Kułak zaproponował, aby dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kamieńsku przyjąć w dotychczasowej wysokości tj. w wysokości 150% najniŜszego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalonego przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki
Socjalnej.
Radca prawny powiedziała, Ŝe nie ma potrzeby głosowania nad uchwałą, poniewaŜ
dotychczasowa dieta nie była ustalona na określoną kadencję i obowiązuje do zmiany.
Radny B. Pawłowski zaproponował aby przegłosować, Ŝe nie zmieniamy wysokości diety
i wycofać projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący M. Kopcik powiedział, Ŝe jeŜeli nie zmieniamy wysokości diety
to zbędne jest poddawać tą sprawę pod głosowanie.
Radca prawny poinformowała, Ŝe moŜna przegłosować uchwałę, Ŝe wysokość diety pozostaje
bez zmian ale to nic nie zmieni w stanie faktycznym.
Burmistrz G. Turlejski uwaŜa, Ŝe Przewodniczący chciał poddać pod dyskusję Rady kwestię
swojej diety. Stwierdził, Ŝe jeŜeli są jakieś propozycje odnośnie wysokości diety, to powinny
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zostać zgłoszone i wówczas zostaną poddane pod głosowanie, a jeŜeli nie ma Ŝadnych propozycji
to głosowanie jest zbędne.
Wiceprzewodniczący M. Kopcik podał do wiadomości wysokość diety z poprzedniej kadencji.
Wynosiła ona 1083 zł. netto.
Radny J. Kuliberda, powiedział, aby radni nie operowali złotówkami, poniewaŜ
w przygotowanej uchwale jest zapisane, Ŝe dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kamieńsku wynosi 150% najniŜszego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalonego
przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/12/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kamieńsku.
Załącznik Nr 9.
-

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kamieńsku.
Przewodniczący A. Kułak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety
dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku
głosowania uchwałę przyjęto 12 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym.
Dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wynosi 75% najniŜszego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalonego przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki
Socjalnej.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kamieńsku.
Załącznik Nr 10.
-

Uchwała w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład Komisji stałych Rady
Miejskiej w Kamieńsku.
Radny T. Gaworski uwaŜa, Ŝe 5 osobowe komisje są wystarczające, ale zgłosił wniosek,
aby Komisja Rewizyjna była 6 osobowa, poniewaŜ ustawa o samorządzie mówi,
Ŝe w Komisji Rewizyjnej powinni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich klubów.
W Gminie Kamieńsk kluby nie są powołane ale byłoby dobrze Ŝeby przedstawiciele wszystkich
komitetów startujących w wyborach wchodzili w skład Komisji Rewizyjnej.
Radny B. Pawłowski uwaŜa, Ŝe naleŜy się dobrze zastanowić nad składem Komisji Rewizyjnej.
Ze względu na wzmocnienie władzy Burmistrza, zlikwidowanie Zarządu w składzie tej komisji
powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich komitetów.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez T. Gaworskiego,
aby Komisja Rewizyjna była sześcioosobowa a pozostałe komisje pięcioosobowe. Głosowało
17

14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”. W
wyniku głosowania wniosek odrzucono 8 głosami przeciwnymi, przy 6 głosach „za”.
Przewodniczący A. Kułak zgłosił wniosek, aby wszystkie Komisje Rady Miejskiej były
pięcioosobowe.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. Głosowało 14
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W
wyniku głosowania wniosek przyjęto 10 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład Rady Miejskiej w
Kamieńsku.
Załącznik Nr 11.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej.
Radny T. Gaworski zgłosił J. Piekarskiego i W. Wasińskiego.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił P. Secomskiego, K. Lisa, J. Bladę.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w kandydatury.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę P. Secomskiego. Głosowało
13 radnych. Za kandydaturą P. Secomskiego do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
PrzeciwpoŜarowej głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę K. Lisa. Głosowało 13
radnych. Za kandydaturą K. Lisa do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
PrzeciwpoŜarowej głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Blady. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą J. Blady do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
PrzeciwpoŜarowej głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę W. Wasińskiego.
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą W. Wasińskiego do Komisji Bezpieczeństwa głosowało
13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Pierkarskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą W. Wasińskiego do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
PrzeciwpoŜarowej głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej ukonstytuowała się w
następującym składzie: P. Secomski, K. Lis, J. Blada, W. Wasiński, J. Piekarski.
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/15/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w
Kamieńsku.
Załącznik Nr 12.

Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
Radny B. Pawłowski ? zgłosił kandydaturę W. Wasińskiego.
Radny T. Gaworski zgłosił kandydaturę J. Piekarskiego.
Radny M. Ludwiczak zgłosił kandydaturę B. Pawłowskiego.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę A. Kopcika.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił kandydatury J. Kowalskiego i W. Kociniaka.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w kandydatury.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kowalskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą J. Kowalskiego do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i
Spraw Socjalnych głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą W. Kociniaka do Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i
Spraw Socjalnych głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę M. Kopcika. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą M. Kopcika do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw
Socjalnych głosowało 7 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 4 radnych było przeciw.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę W. Wasińskiego.
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą W. Wasińskiego do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Spraw Socjalnych głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Piekarskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą J. Piekarskiego do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych głosowało 6 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych było przeciw.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę B. Pawłowskiego.
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą B. Pawłowskiego do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Spraw Socjalnych głosowało 8 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych ukonstytuowała się w
następującym składzie: J. Kowalski, W. Kociniak, M. Kopcik, W. Wasiński, B. Pawłowski.
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/16/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w
Kamieńsku.
Załącznik Nr 13.

Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
Radny T. Gaworski zgłosił kandydatury M. Ludwiczaka i J. Kuliberdy.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił kandydatury Z. Górnego, P. Secomskiego, K. Lisa,
J. Blady.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w kandydatury.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę Z. Górnego. Głosowało 13
radnych. Za kandydaturą Z. Górnego do Komisji Rolnictwa głosowało 9 radnych, 4 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę P. Secomskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą P. Secomskiego do Komisji Rolnictwa głosowało 7 radnych, 7
radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę K. Lisa. Głosowało 12
radnych. Za kandydaturą K. Lisa do Komisji Rolnictwa głosowało 8 radnych, 4 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Blady. Głosowało 13
radnych. Za kandydaturą J. Blady do Komisji Rolnictwa głosowało 10 radnych, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę M. Ludwiczaka. Głosowało
13 radnych. Za kandydaturą M. Ludwiczaka do Komisji Rolnictwa głosowało 9 radnych, 4
radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kuliberdy. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą J. Kuliberdy do Komisji Rolnictwa głosowało 6 radnych, 8 radnych
wstrzymało się od głosu.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska ukonstytuowała się w następującym składzie: Z.
Górny, P. Secomski, K. Lis, J. Blada, M. Ludwiczak.
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/17/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w
Kamieńsku.
Załącznik Nr 14.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Planowania, BudŜetu i Finansów.
Radny J. Kuliberda? zgłosił kandydatury M. Ludwiczaka i T. Gaworskiego
Radny W. Kociniak zgłosił kandydaturę J. Kuliberdy.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił kandydatury J. Blady, W. Kociniaka,
J. Kowalskiego
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Planowania, BudŜetu
i Finansów.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w kandydatury.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Blady. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą J. Blady do Komisji BudŜetowej głosowało 8 radnych, 3 radnych
wstrzymało się od głosu, 3 radnych było przeciw.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą W. Kociniaka do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych, 1
radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kowalskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą J. Kowalskiego do Komisji BudŜetowej głosowało 9 radnych, 5
radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kuliberdy. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą J. Kuliberdy do Komisji BudŜetowej głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę Głosowało 14 radnych. Za
kandydaturą M. Ludwiczaka do Komisji BudŜetowej głosowało 7 radnych, 7 radnych wstrzymało
się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę T. Gaworskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą T. Gaworskiego do Komisji BudŜetowej głosowało 13 radnych, 1
radnych wstrzymało się od głosu.
Komisja Planowania, BudŜetu i Finansów ukonstytuowała się w następującym składzie: J. Blada,
W. Kociniak, J. Kowalski, J. Kuliberda, T. Gaworski.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/18/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w
Kamieńsku.
Załącznik Nr 15.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
21

Radny T. Gaworski zgłosił kandydatury J. Kuliberdy i B. Pawłowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił kandydatury W. Kociniaka, Z. Górnego, K. Lisa,
P. Secomskiego.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie w/w kandydatury.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kuliberdy. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą J. Kuliberdy do Komisji Rewizyjnej głosowało 7 radnych, 7 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę B. Pawłowskiego.
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą B. Pawłowskiego do Komisji Rewizyjnej głosowało 14
radnych.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą W. Kociniaka do Komisji Rewizyjnej głosowało 11 radnych, 3
radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę Z. Górnego. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą Z. Górnego do Komisji Rewizyjnej głosowało 8 radnych, 6 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę K. Lisa. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą K. Lisa do Komisji Rewizyjnej głosowało 8 radnych, 6 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę P. Secomskiego. Głosowało
12 radnych. Za kandydaturą P. Secomskiego do Komisji Rewizyjnej głosowało 8 radnych, 4
radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie kandydaturę T. Gaworskiego. Głosowało
14 radnych. Za kandydaturą T. Gaworskiego do Komisji Rewizyjnej głosowało 7 radnych, 7
radnych wstrzymało się od głosu.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: W. Kociniak, B. Pawłowski,
Z. Górny, K. Lis, P. Secomski.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/19/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w
Kamieńsku.
Załącznik Nr 16.
-

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji stałych
Rady Miejskiej w Kamieńsku.

Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady.
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Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił radnego P. Secomskiego na Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej.
Radny P. Secomski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie kandydaturę P. Secomskiego.
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą P. Secomskiego na Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej głosowało 12 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej został wybrany P. Secomski 12
głosami „za”, przy dwóch głosach wstrzymujących
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił radnego J. Kowalskiego na Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
Radny J. Kowalski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych..
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kowalskiego. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą J. Kowalskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W
wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i
Spraw Socjalnych został wybrany J. Kowalski 13 głosami „za”, przy jednym głosie
wstrzymującym
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił radnego Z. Górnego na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Z. Górny wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Z. Górnego. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą Z. Górnego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
jawnego Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został wybrany Z. Górny
12 głosami „za”, przy dwóch głosach wstrzymujących
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił radnego J. Bladę na Przewodniczącego Komisji
BudŜetowej Planowania, BudŜetu i Finansów.
Radny J. Blada wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Planowania,
BudŜetu i Finansów.
Głosowanie nad kandydaturą J. Blady. Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą J. Blady
na Przewodniczącego Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów głosowało 12 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu, 1 radny był przeciw. W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym
23

Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów został wybrany J. Blada12 głosami „za”, przy 1głosie
wstrzymujących i 1 głosie przeciwnym
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił radnego W. Kociniaka na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Radny W. Kociniak wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą W. Kociniaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 13
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej
został wybrany
W. Kociniak 13 głosami „za”, przy 1głosie
wstrzymujących.
Rada przystąpiła do wyboru Wiceprzewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w
Kamiensku.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił radnego W. Wasińskiego.
Radny W. Wasiński wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę W. Wasińskiego. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą W. Wasińskiego głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od
głosu. W wyniku głosowania jawnego Wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej został wybrany W. Wasiński 13 głosami „za”, przy 1
głosie wstrzymującym
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
Radny J. Kowalski zgłosił kandydaturę radnego W. Kociniaka.
Radny M. Ludwiczak zgłosił kandydaturę B. Pawłowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało 14 radnych.
Za kandydaturą W. Kociniaka głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku
głosowania jawnego Wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw
Socjalnych został wybrany W. Kociniak 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Z. Górny zgłosił radnego P. Secomskiego.
Radny P. Secomski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę P. Secomskiego. Głosowało 14
radnych. Za kandydaturą P. Secomskiego głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
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W wyniku głosowania jawnego Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska został wybrany P. Secomski 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie
Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił radnego W. Kociniaka
Radny W. Wasiński zgłosił radnego T. Gaworskiego

kandydatów

na

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji
Planowania, BudŜetu i Finansów.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało 8
radnych. Za kandydaturą W. Kociniaka głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę T. Gaworskiego. Głosowało 6
radnych. Za kandydaturą T. Gaworskiego głosowało 6 radnych.
W wyniku głosowania jawnego Wiceprzewodniczącym Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów
został wybrany W. Kociniak 7 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił radnego Z. Górnego.
Radny W. Kociniak zgłosił radnego B. Pawłowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Z. Górnego. Głosowało 6
radnych. Za kandydaturą Z. Górnego głosowało 6 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę B. Pawłowskiego. Głosowało 8
radnych. Za kandydaturą B. Pawłowskiego głosowało 8 radnych.
W wyniku głosowania jawnego Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany B.
Pawłowski 8 głosami „za”.

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/20/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji stałych
Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Załącznik Nr 17.
-

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczących Komisji stałych
Rady Miejskiej w Kamieńsku

Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diety dla Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku
Radny W. Wasiński zapytał jaka to jest suma na dzień dzisiejszy.
Skarbnik M. Szczepocka odpowiedziała, Ŝe jest to 152zł.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/21/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczących Komisji stałych Rady
Miejskiej w Kamieńsku.
Załącznik Nr 18.
-

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Komisji stałych Rady
Miejskiej w Kamieńsku.
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie ustalenia wysokości diety dla
członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Radny B. Pawłowski zgłosił wniosek, aby dieta dla członków Komisji Rady Miejskiej w
Kamieńsku wynosiła za kaŜde posiedzenie 15% najniŜszego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ustalonego przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
B. Pawłowskiego. Głosowało14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw
głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek odrzucono
9 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym.
Radny B. Pawłowski zapytał: „Ile ja diety dostanę jeŜeli raz będę miał ustalane jako członek
komisji, następnie jako radny, jak będą diety naliczane czy oddzielnie czy będą się kumulować.”
Radca Prawny I. Kowalska – Smuga odpowiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy za pracę w Komisji
Rady będzie wypłacane 15% najniŜszego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalonego
przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej i za sesję 15% najniŜszego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej ustalonego przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety
dla członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało12 radnych, 1 radny był „przeciw”, 1
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto 12 głosami „za”, przy 1
głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/22/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Komisji stałych Rady Miejskiej
w Kamieńsku.
Załącznik Nr 19.
-

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku.

Radny M. Ludwiczak zgłosił wniosek, aby wycofać w/w projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Ludwiczaka
Głosowało14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się
od głosu. W wyniku głosowania wniosek przyjęto 10 głosami „za”, przy 4 głosach
wstrzymującym.
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-

Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kamieńsk na Walne Zgromadzenie
Delegatów Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów.
Przewodniczący Rady A. Kułak zgłosił radnego M. Kopcika.
Radny M. Kopcik wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę M. Kopcika. Głosowało 14 radnych.
Za powołaniem M. Kopcika na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Komunalnego Gmin
z/s w Kleszczowie głosowało 9 radnych, 1, radny głosował przeciw,3 radnych wstrzymało się od
głosu. W wyniku głosowania jawnego na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku
Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie powołano M. Kopcika 9 głosami „za”, przy 1 głosie
przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/23/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kamieńsk na Zgromadzenie
Delegatów Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
Załącznik Nr 20.
-

Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz dodatkowych
zwolnień z tego podatku.

Skarbnik M. Szczepocka zapoznała radnych z projektem w/w uchwały.
Radny B. Pawłowski zapytał, które pozycje są najwaŜniejsze dla budŜetu, a które marginalne.
Skarbnik M. Szczepocka odpowiedziała, Ŝe najwaŜniejsza jest pozycja nr 9, to są wszystkie
podmioty gospodarcze takie jak Kopalnia, Elektrownia, Sater.
Radny B. Pawłowski zapytał jakie są dochody do budŜetu z podatku od powierzchni uŜytkowej
garaŜy i komórek i zaproponował wniosek, aby w punkcie 5 od budynków gospodarczych i
komórek i w punkcie 6 od powierzchni uŜytkowych i garaŜy obniŜyć stawki i zrównać je ze
stawkami proponowanymi na budynki mieszkalnego w wysokości 46gr.
Skarbnik M. Szczepocka odpowiedziała, Ŝe dochody z tego tytułu do budŜetu to rząd około
22.000zł, 23.000zł., przy czym renciści i emeryci są zwolnieni z tego podatku.
Burmistrza G. Turlejski powiedział, Ŝe Gmina nie moŜe sobie pozwolić na to, aby wojewoda
zwrócił uchwałę, jeŜeli by to nastąpiło uchwała nie zdąŜy być opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wszystkie podatki pozostaną na dotychczasowym
poziomie. Poprosił, aby radni zastanowili się jakie mają być stawki i aby Pani Skarbnik te stawki
zaakceptowała w granicach prawa.
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe w poprzednim stanie prawnym była zasada, Ŝe Ministerstwo
Finansów proponowało stawkę i Rada mogła obniŜyć ją do połowy tej kwoty, zapytał czy w
obecnym stanie prawnym obowiązuje ta sama zasada.
Radca prawny I. Kowalska – Smuga odpowiedziała, Ŝe w obecnym stanie prawnym nie ma
ograniczeń do 50% , moŜna róŜnicować ile Rada uzna za stosowne mając na uwadze dobro
gminy.
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Sekretarz Miasta R. Kurman poinformował, Ŝe w przypadku podatków od nieruchomości istnieje
wymóg ustawowy ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym W tym przypadku opieramy się na
rozporządzeniu Ministra Finansów, ewentualnie na zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych Ustawy te ukazują się bardzo późno. W poprzednim stanie prawny Rada mogła
obniŜyć proponowane przez Ministra Finansów stawki w podatku od nieruchomości
maksymalnie o 50% . Na dzień dzisiejszy stan prawny się zmienił, Rada nie jest juŜ zobligowana
tym przepisem, nie jest powiedziane o ile Rada moŜe zmniejszyć stawki proponowane przez
nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Radny T. Gaworski zgadza się z radnym B. Pawłowskim, Ŝeby podatki były mniejsze, ale uwaŜa,
Ŝe naleŜy się zastanowić nad obniŜeniem bo za rok mogą się zmienić przepisy i nie będzie
moŜna obniŜyć stawek i wtedy powstanie problem bo będzie trzeba podnieść stawki o 300%,
400% , dlatego nie naleŜy za duŜo schodzić w dół.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego B.
Pawłowskiego, aby w punkcie 5 od 1m.2 budynków gospodarczych i komórek i w punkcie 6 od
1m.2 powierzchni uŜytkowych i garaŜy obniŜyć stawki i zrównać jej ze stawkami
proponowanymi na budynki mieszkalne w wysokości 46gr.
Głosował 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 9 radnych głosowało
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego wniosek odrzucono
9 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił wniosek, aby w punkcie 5 i punkcie 6 stawki
utrzymać na dotychczasowym poziomie, tzn. na poziomie 2,81zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego
Rady M. Kopcika. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto 12 głosami
„za”, przy 2 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku z wprowadzoną poprawką w punkcie
5 i 6.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się
od głosu W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto 12 głosami „za”, przy 2 głosach
wstrzymujących.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/24/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz dodatkowych zwolnień
z tego podatku.
Załącznik Nr 21.
-

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Radny W. Wasiński zapytał dlaczego stawka maksymalna podatku od pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony wynosi 616,80zł., a powinna wynosić 600zł. Ustawa o
podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku DZ. U. Nr 9 poz. 94 z2002 roku mówi,
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Ŝe Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych
z tym, Ŝe roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie moŜe przekroczyć od
samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 5,5 tony 600zł.
Sekretarz poinformował, Ŝe nie ukazał się jeszcze Dziennik Ustaw, gdzie opublikowana jest
ustawa od środków transportowych. Natomiast w ustawie ściągniętej z internetu stawki róŜnią
się od tych , które obowiązywały w 2002 roku. Sekretarz wyjaśnił radnemu W. Wasińskiemu, Ŝe
stawki o których mówi są nieaktualne, bo są to stawki z 2002 roku. Dzisiaj Rada rozmawia na
temat podatku od środków transportowych na rok 2003 w związku z tym musi być nowy akt czy
to w postaci ustawy, czy rozporządzenia, który reguluje maksymalne stawki podatku od środków
transportowych na rok 2003.
Radny W. Wasiński zgodził się z Sekretarzem, ale ma zastrzeŜenia odnośnie podstawy prawnej
w/w uchwały.
Sekretarz R. Kurman odpowiedział, Ŝe przygotowując materiał na sesję nie była znana publikacja
ustawy, dzisiaj jest juŜ znana, ustawa opublikowana jest w Dz. U. Nr 200 poz. 1683 z dnia 30
listopada 2002 roku.
Radny T. Gaworski zgłosił wniosek, aby stawki podatku od środków transportowych zostawić na
dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego T. Gaworskiego.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Wniosek przyjęto
jednogłośnie.
Stawki podatku od środków transportowych pozostają na dotychczasowym poziomie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/26/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Załącznik Nr 22.

-

Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej.

Przewodniczący Rady zaproponował przełoŜyć podjęcie w/w uchwały, skierować ją na Komisję
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby Komisja się z nią zapoznała.
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe jeŜeli zachodzi taka potrzeba to wycofa tę uchwałę z pod
głosowania i skieruję ją na Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska JeŜeli radni nie zgłoszą
sprzeciwu uchwała zostanie wycofana.
Radni nie zgłosili sprzeciwu, uchwała została wycofana i skierowana na Komisję Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
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-

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Zarządu Spółki
Sater Kamieńsk w Kamieńsku

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Zarządu Spółki
Sater Kamieńsk w Kamieńsku
Radny P. Secomski zgłosił kandydaturę A. Kopcika.
Radny P. Secomski zaprezentował osobę A. Kopcika. A. Kopcik ur. się 31.04. 1949 roku. Jest
absolwentem Politechniki Częstochowskiej, magistrem inŜynierem, jest absolwentem Szkoły
Dyrektorów, absolwentem politechnicznego studium podyplomowego. Przez 25 lat pracował na
stanowiskach kierowniczych.
Radny W. Wasiński zapytał na jakim stanowisku pracuje obecnie Pan A. Kopcik.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik odpowiedział, Ŝe obecnie Pan A. Kopcik nie pracuje.
Radny W. Wasiński zapytał, gdzie mieszka Pan A. Kopcik.
Radny P. Secomski poinformował, Ŝe obecnie Pan A. Kopcik mieszka w Radomsku.
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń do osoby Pana A. Kopcika, ale
uwaŜa, Ŝe naleŜy się zastanowić nad tym czy w gminie Kamieńsk nie ma odpowiednich
kandydatów. Stwierdził, Ŝe gdyby Pan A. Kopcik był mieszkańcem Gminy Kamieńsk nie miałby
Ŝadnych wątpliwości.
Radny B. Pawłowski zapytał jaki jest zakres obowiązków członka Zarządu Spółki Sater i czy są
jakieś apanaŜe z tego tytułu
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poprosił o udzielenie odpowiedzi na to pytanie obecnego
członka Zarządu Spółki Sater Pana R. Kurmana.
Pan R. Kurman odpowiedział: „Ja będę Państwu niezmiernie wdzięczny jeŜeli przestanę być
członkiem Zarządu Spółki Sater. Jestem członkiem Zarządu Spółki od dnia powstania Spółki. Do
dnia dzisiejszego Ŝadnych środków finansowych nie otrzymałem czy w formie diety czy w
formie wynagrodzenia. Na członku Zarządu spoczywa ogromna odpowiedzialność, gdyby doszło
do sytuacji, Ŝe Spółka upada i gdyby Zarząd w odpowiednim czasie nie ogłosił w odpowiedniej
formie upadłości to w takiej sytuacji spoczywa na mnie jako na członku Zarządu pełna
odpowiedzialność materialna Spółki. Członek Zarządu musi podpisywać masę umów. Jest pełna
odpowiedzialność przy zerowych korzyściach materialnych.”
Radny B. Pawłowski zapytał czy przewiduje się na przyszłość pewne apanaŜe dla członka
Zarządu Spółki Sater.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, Ŝe jest to wewnętrzna sprawa Spółki i Spółka będzie
to określać.
Radna Powiatu Radomszczańskiego B. Sewerynek uwaŜa, Ŝe musi być jakaś ustawa, która
reguluje kwestię wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółek. Zdaniem radnej B. Sewerynek nie
moŜliwe jest, Ŝe członkowie Zarządu Spółki pracują społecznie.
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Sekretarz Miasta R. Kurman powiedział, Ŝe jest sporządzona umowa Spółki między
wspólnikami, jeŜeli wspólnicy Spółki ustalą, Ŝe członkowi Zarządu, Rady Nadzorczej
przysługuje dieta miesięczna, albo Ŝe członka Zarządu czy Rady Nadzorczej zatrudnia się w
jakiejś wysokości etatu to jakieś kwoty będą wypłacane. Do tej pory w umowie między
wspólnikami było zapisane, Ŝe członek Zarządu pracuje bezpłatnie. R. Kurman oświadczył, Ŝe
Ŝadnych środków finansowych czy to w postaci diety czy wynagrodzenia z racji bycia członkiem
Zarządu Spólki Sater nie pobierał.
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe naleŜy się zastanowić nad tym kto będzie członkiem
Zarządu Spółki Sater, poniewaŜ jest to jedyny, strategiczny zakład na terenie gminy Kamieńsk.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z uchwałą. Przedmiotem uchwały jest
cofnięcie upowaŜnienia udzielonego Panu R. Kurmanowi do reprezentowania Gminy Kamieńsk
w Zarządzie Spółki Sater Kamieńsk i powołanie Pana A. Kopcika na członka Zarządu Spółki
Sater Kamieńsk.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Gminy Kamieńsk do Zarządu Spółki Sater Kamieńsk w Kamieńsku
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 6 radnych było „przeciw”.
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto 8 głosami „za”, przy 6 głosach
wstrzymujących.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/32/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Zarządu Spółki Sater
Kamień w Kamieńsku
Załącznik Nr 23.

-

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Rady Nadzorczej
Spółki Sater Kamieńsk w Kamieńsku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej
Spółki Sater Kamieńsk w Kamieńsku.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił dwie kandydatury: A. Kociniaka, W.
Zbierańskiego.
Radny M. Ludwiczak zapytał Wiceprzewodniczącego Rady M. Kopcika czy pobierał środki
finansowe z tytułu bycia członkiem Rady Nadzorczej Spółki Sater Kamieńsk.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik odpowiedział, Ŝe wziął pieniądze za 3 sesje, które odbyły
się na początku działalności Spółki. To było wspólne spotkanie z Zarządem Miasta Kamieńsk, a
pieniądze wypłacone były formą rekompensaty za wolne dni od pracy.
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Radny W. Kociniak przedstawił kandydaturę A. Kociniaka A. Kociniak jest inŜ. Ochrony
Środowiska, pracuje w Starostwie w wydziale Ochrony Środowiska, gdzie sprawy Spółki Sater
są załatwiane co tydzień.
Radny W. Kociniak uwaŜa, Ŝe w Spółce Sater powinni być ludzie zaufani, aby reprezentowali
gminę w sposób odpowiedni.
Głos zabrał Pan W. Zbierański: „Pytałem Pana Krawczyka czy członkowie Rady Nadzorczej
Spółki Sater pobierają jakieś pieniądze , powiedział, Ŝe nikt do tej pory takich pieniędzy nie
pobierał. W tym roku ukończyłem kurs złoŜyłem egzamin przed Komisją Państwową na członka
Rad Nadzorczych Skarbu Państwa. Moja praca w Spółce będzie polegała na tym, aby Spółka
była bardziej kontrolowana, Ŝeby więcej pieniędzy szło do gminy.”
Radny J. Kuliberda: „pocieszające jest to co powiedział radny W. Kociniak, oto chodziło, Ŝeby
był zgłoszony kandydat z takimi preferencjami, ale kandydatury powinny być przedstawione
przez Panów wcześniej, wtedy kiedy te kandydatury były złoŜone.”
Radny M. Ludwiczak poparł w/w kandydatury. Są to osoby kompetentne, które będą dbały o
nasze środowisko, gminę, będą miały kontakt z gminą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury A. Kociniaka i W. Zbierańskiego na
członków Rady Nadzorczej Spółki Sater.
Głosowało 14 radnych. Za powołaniem A. Kociniaka i W. Zbierańskiego do Rady Nadzorczej
Spółki Sater głosowało 14. W wyniku głosowania jawnego w/w kandydaci zostali powołani na
przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki Sater 14 głosami „’za”.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/20/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kamieńsk do Rady Nadzorczej
Spółki Sater Kamieńsk w Kamieńsku
Załącznik Nr 24.
W załączeniu do protokołu - oświadczenie Pana A. Kociniaka o wyraŜenie zgody na
reprezentowanie Gminy Kamieńsk w Radzie Nadzorczej Społki Sater Kamieńsk.
Załącznik Nr 25.
W załączeniu do protokołu - oświadczenie Pana W. Zbierańskiego o wyraŜenie zgody na
reprezentowanie Gminy Kamieńsk w Radzie Nadzorczej Spółki Sater Kamieńsk.
Załącznik Nr 26.

- Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad odwołaniem dotychczasowych członków Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odwołanie M. KręŜlika ze składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Głosowało 14 radnych. Za odwołaniem
M. KręŜlika głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny był „przeciw”’ W
wyniku głosowania jawnego M. KręŜlik został odwołany ze składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odwołanie E. Chłapińskiego ze składu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Głosowało 14 radnych. Za
odwołaniem E. Chłapińskiego głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku
głosowania jawnego E. Chłapiński został odwołany ze składu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odwołanie A. Pawelca ze składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Głosowało 14 radnych. Za odwołaniem
A. Pawelca głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny był „przeciw”. W
wyniku głosowania jawnego A. Pawelec został odwołany ze składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odwołanie R. Kurmana ze składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Głosowało 14 radnych. Za odwołaniem
R. Kurmana głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
jawnego R. Kurman został odwołany ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad powołaniem do składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku J. Bladę, P. Secomskiego,
W. Kociniaka, Z. Górnego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Blady. Głosowało 14 radnych. Za
powołaniem J. Blady do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kamieńsku głosowało12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu W wyniku
głosowania jawnego J. Blada został powołany do składu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę P. Secomskiego. Głosowało 14
radnych. Za powołaniem P. Secomskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku głosowało12 radnych, 1 radny wstrzymał
się od głosu, 1 radny był „przeciw.” W wyniku głosowania jawnego P. Secomski został
powołany do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kamieńsku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę W. Kociniaka. Głosowało 14
radnych. Za powołaniem W. Kociniaka do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku głosowało14 radnych. W wyniku głosowania jawnego
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W. Kociniak został powołany do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Z. Górnego. Głosowało 14 radnych.
Za powołaniem Z. Górnego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku głosowało13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W
wyniku głosowania jawnego Z. Górny został powołany do składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku
liczy 9 osób, są to: Burmistrz G. Turlejski(wchodzi z urzędu), W. Zbierański, B. Pawłowski, J.
Blada, P. Secomski, W. Kociniak, Z. Górny, Antoszczyk, Sewerynek.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/34/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
Załącznik Nr 27.

- Uchwała w sprawie obniŜenia średniej ceny sprzedaŜy drewna przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku leśnego.
Skarbnik M. Szczepocka omówiła w/w uchwałę.
Radny T. Gaworski:: „ Ja rozumię, Ŝe ta uchwała będzie działać na terenie Gminy Kamieńsk, ale
lasy mamy na terenie trzech gmin. Jak to wygląda w sąsiednich gminach czy nie będzie takiej
sytuacji, Ŝe mieszkaniec Kamieńska mający las na Warszawce będzie płacił 90zł., a jego sąsiad
będzie miał las na terenie Gminy Gomunice i będzie płacił 111zł.”
Radny J. Kuliberda uwaŜa, Ŝe do w/w uchwały wkradł się błąd. W tytule jest podane uchwała w
sprawie obniŜenia, a powinno być uchwała w sprawie ustalenia. Z góry jest narzucone, Ŝe Rada
musi obniŜyć średnią cenę sprzedaŜy drewna
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik powiedział, Ŝe zostanie wprowadzona zmiana, zamiast
uchwała w sprawie obniŜenia będzie uchwała w sprawie ustalenia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku
głosowania uchwałę przyjęto 13 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/27/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaŜy drewna przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku leśnego.
Załącznik Nr 28.
- Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na
podatek rolny.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z w/w uchwałą.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/27/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na
podatek rolny.
Załącznik Nr 29.
- Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek
leśny
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z w/w uchwałą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/28/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na
podatek leśny
Załącznik Nr 30.
- Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia uŜytków rolnych z podatku
rolnego.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z w/w uchwałą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/27/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia uŜytków rolnych z
podatku rolnego.
Załącznik Nr 31.
- Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z w/w uchwałą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/31/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
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Załącznik Nr 32.
-

Uchwała w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania
czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrz.

Radny J. Kuliberda zaproponował, aby wytłumaczyć radnym o jakie czynności tutaj chodzi.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z w/w uchwałą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/35/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej
w Kamieńsku w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania
czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
Załącznik Nr 33.
- Uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2002 rok.
Skarbnik M. Szczepocka omówiła w/w uchwałę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2002 rok.
Załącznik Nr 34.

- Uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2002 rok.
Skarbnik M. Szczepocka omówiła w/w uchwałę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku
głosowania uchwałę przyjęto 10 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/10/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2002 rok.
Załącznik Nr 35.
- Uchwała w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Radny J. Kuliberda uwaŜa, Ŝe bardzo dobrym pomysłem jest skonstruowanie takiej uchwały,
poniewaŜ sołtysi mogli się poczuć nieswojo, Ŝe w poprzedniej kadencji ich diety były darowizną
ze strony radnych. Radny J. Kuliberda zaproponował, aby radni wypowiedzieli się na temat
wysokości diet dla sołtysów, gdyŜ w jego ocenie stawka ta powinna być podniesiona o 20zł, diety
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dla sołtysów powinny wynosić nie 50zł. ale 70zł. Sołtysi biorą czynny udział w posiedzeniach
Rady, wykonują wiele czynności na terenie swoich sołectw.
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe diety dla sołtysów w poprzedniej kadencji nie były
darowizną, poniewaŜ nie było pieniędzy w budŜecie na ten cel radni ze swoich diet odłoŜyli 5%
na diety dla sołtysów. Radny B. Pawłowski jest zwolennikiem, aby diety dla sołtysów tak
skonstruować jak diety dla radnych, Ŝeby moŜna było je przeliczyć na jakiś procent minimalnej
płacy, która by się indeksowała.
Wiceprzewodniczący Rady uwaŜa, Ŝe taką uchwałę moŜna przygotować, przeanalizować i
przegłosować na następnej sesji Rady Miejskiej 30 grudnia 2002 r. Na dzień dzisiejszy dieta dla
sołtysów jest na poziomie 50zł.
Przewodniczący Rady A. Kułak równieŜ jest zwolennikiem podwyŜek diet dla sołtysów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 03.12 2002r. Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
Załącznik Nr 36.

Punkt 7
Zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz G. Turlejski: „Są dwie sprawy, które bym chciał, Ŝeby Panowie radni poznali i
zaopiniowali dzisiaj albo przekazali na Komisje. Pierwsza sprawa to prawo pierwokupu i omówi
to Pani K. Kęsicka, druga to sprawa drogi w Napoleonowie, dojazdu do pewnej działki i to
omówi Pan A. Krawczyk.”
Głos zabrała inspektor w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku K. Kęsicka. Poinformowała, Ŝe
wpłynął akt notarialny z kancelarii z Bełchatowa dotyczący umowy sprzedaŜy warunkowej
między dwoma prywatnymi osobami dotyczący działki w Hucie Porajskiej 121/1 o powierzchni
8,81ha. Została spisana umowa sprzedaŜy warunkowej i Burmistrz ma się wypowiedzieć czy
skorzysta z prawa pierwokupu tej działki czy nie.
Przewodniczący Rady A. Kułak zapytał w jakim terminie Burmistrz ma się wypowiedzieć.
K. Kęsicka odpowiedziała, Ŝe to powinno być juŜ zrobione, wystarczy tylko oświadczenie
Burmistrza.
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe nie moŜe samodzielnie podjąć decyzji musi w tej
sprawie zasięgnąć opinii radnych. JeŜeli wszyscy radni jednogłośnie wyraŜą opinię pozytywną to
gmina zrezygnuje z prawa pierwokupu
Radny J. Kuliberda zgłosił wniosek, aby Komisja Rolnictwa pojechała na ten teren, zobaczyła
jaki to jest teren i na następnej sesji wyraziła opinię
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego J. Kuliberdę.
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Wniosek przyjęto
jednogłośnie.
A. Krawczyk inspektor w Urzędzie Miasta omówił sprawę drogi dojazdowej do działki w
Napoleonowie. Poinformował, Ŝe do Urzędu Miasta w Kamieńsku wpłynął wniosek o
wyremontowanie drogi dojazdowej do gruntów leśnych, rolnych w miejscowości Napoleonów.
Drogę chce wyremontować Pan Prygiel To jest droga Skarbu Państwa i zezwolenie na jej
wyremontowanie wydaje Starostwo Powiatowe w Radomsku Wydział Nieruchomości. K.
Krawczyk rozmawiał juŜ z prawnikiem i ma przygotowany wzór umowy ze Starostwem
Powiatowym.
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe jeŜeli Pan chce wyremontować drogę na swój koszt, Ŝeby
mieć dojazd do działki i gmina nie będzie obciąŜona kosztami remontu ani nie będzie
utrzymywać tej drogi,( bo w umowie naleŜy taki zapis umieścić) to będzie głosował za takim
rozwiązaniem.
Radny J. Kuliberda zgłosił wniosek, aby sprawę remontu w/w drogi przekazać na Komisję
Rolnictwa.
Radny B. Pawłowski uwaŜa, Ŝe nie naleŜy rozdzielać sprawy zakupu działki i remontu drogi,
poniewaŜ jeŜeli nie będzie działki Pan nie będzie remontował drogi. UwaŜa, Ŝe Komisja powinna
rozwaŜyć jak ta droga ma być wyremontowana i w jakim stanie utrzymana.
Przewodniczący Rady poddał po głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego J. Kuliberdę
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Wniosek przyjęto
jednogłośnie.
Radny J. Kulberda: „ Jestem niepocieszony tym co powiedziała Pani Skarbnik, Ŝe ulica Hubala
nie będzie budowana, tam juŜ co niektórzy mieszkają inni się wstrzymali. Ja nie mówię, Ŝeby
teraz budowa była, ale miała być budowana kanalizacja. Wprowadził się tam Bąkowicz i nie ma
gdzie ścieków odprowadzać, wykopał dołek i tam odprowadza. Pytam Pana Panie Burmistrzu co
będzie z budową tej kanalizacji.”
Skarbnik M.Szczepocka wyjaśniła, Ŝe ul. Hubala nie będzie budowana do miesiąca grudnia bo są
przetargi.
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe ulice będą budowane, wszystkie decyzje zapadną na
sesji, trzeba będzie dokonać zmian w budŜecie. Powiedział, Ŝe będzie próbował przekonać
radnych, Ŝeby ta droga była budowana.
Radny W. Wasiński zgłosił wniosek, aby na terenie Urzędu był wydzielony pokój, w którym
radny będzie mógł wg ustalonego grafiku spotykać się z wyborcami.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poinformował, Ŝe taki pokój jest wydzielony, jest to sala
21 i moŜna z niej korzystać, wywiesić informację w jakich dniach radny będzie się spotykał z
wyborcami
Radny M. Ludwiczak zwrócił uwagę, aby Komisja Bezpieczeństwa na pierwszym posiedzeniu
zajęła się w miarę powaŜnie wałęsającymi psami na terenie Gminy Kamieńsk.
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Burmistrz powiedział, Ŝe skieruje do adekwatnych Komisji wniosek w tej sprawie. Jest
odpowiednia ustawa, która reguluje jak 11 ras psów przechowywać i zabezpieczać. JeŜeli ktoś na
terenie gminy nie będzie tych warunków spełniać Burmistrz nie podpisz mu zgody na takie
przechowywanie.
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa powinna takŜe zająć się drogą
Kleszczów DK1, z którą poprzednia Rada miała problemy.
Burmistrz G. Turlejski: „ Rada poprzedniej kadencji odrzuciła porozumienie z Kleszczowem. Ja
byłem tym radnym, który powiedział, Ŝe interesują go wyłącznie interesy Gminy Kamieńsk, a nie
interesy Kleszczowa JeŜeli radni udostępnią dojazd do Kleszczowa to wszelkie inwestycje z
pominięciem Gminy Kamieńsk pojadą do Kleszczowa, bo tam jest przygotowana strefa. Nasze
wszelkiego rodzaju zabiegi do kumulowania terenu pozostaną zabiegami pustymi NaleŜy się
zastanowić nad tym czyje interesy reprezentuje radny.”
Radny M. Ludwiczak zapytał Burmistrza o ekipę, która wycinała gałęzie w Kamieńsku, czy te
osoby są zatrudnione przez gminę i ile ci ludzie zarabiają.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe osoby te zostały przyjęte przez poprzedniego Burmistrza T.
Gaworskiego z interwencji z Urzędu Pracy i ta praca jest kontynuowana. Stawka za tę pracę
wynosi 910zł.
Radny M. Ludwiczak zapytał Burmistrza jak wygląda sprawa wyczyszczenia rowu w
Koźniewicach w sprawie, którego złoŜył wniosek do Burmistrza.
Burmistrz G. Turlejski zapytał M. Ludwiczaka czy sprawa rowu była zgłaszana poprzedniemu
Burmistrzowi. Poinformował, Ŝe jest Burmistrzem dopiero 2 tygodnie i nie jest w stanie nadrobić
przez te dwa tygodnie wszystkich zaległości, które się skumulowały przez parę lat. Burmistrz
bierze pod uwagę wyczyszczenie tego rowu, jeŜeli budŜet na to pozwoli.
Radny M. Ludwiczak uwaŜa, Ŝe rów mogą wyczyścić osoby, które obcinały gałęzie i to nie
będzie się wiązało z dodatkowymi środkami w budŜecie tylko będzie zaleŜało od woli
Burmistrza.
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe rozwaŜy tą sprawę. Wyśle tam inspektorA Pana K.
Krawczyka, który obejrzy ten rów i zadecyduje czy osoby te mogą go wyczyścić. JeŜeli będą
mogły to zaległość ta zostanie wykonana.
Radny M. Ludwiczak zapytał Burmistrz co będzie dalej ze stacją Shell gaz, która miała być
rozebrana i co będzie dalej z pasaŜem na ul. Słowackiego.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w sprawie stacji Shell gaz został skierowany wniosek do
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor powiatowy uchylił pozwolenie na
budowę tej stacji, ale właściciel odwołał się do wojewódzkiego nadzoru budowlanego i teraz
czekamy na decyzję. Jest wezwanie Burmistrza Kamieńska do uchylenia pozwolenia na budowę.
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JeŜeli inspektorat wojewódzki przyczyni się do decyzji inspektoratu powiatowego Burmistrz
uchyli pozwolenie na budowę stacji Shell gaz.
Odnośnie pasaŜu Burmistrz powiedział, Ŝe przeprowadził rozmowy z mieszkańcami Kamieńska
na temat pasaŜu na ul. Słowackiego i zapewnił radnych, Ŝe pasaŜ w Kamieńsku będzie. Burmistrz
wystąpi z odpowiednią inicjatywą i będzie zabiegał o to, aby radni tą inicjatywę poparli i znaleźli
środki budŜetowe na ten pasaŜ.
Radny M. Ludwiczak zapytał jak wygląda sprawa roszczeń radnego A. Kułaka do gminy, czy
były juŜ wypłacone, jeŜeli nie były to czy będą wypłacone w przyszłości.
Skarbnik M. Szczepocka poinformowała, Ŝe Ŝadne roszczenie radnemu A. Kułakowi nie zostało
na dzień dzisiejszy wypłacone. JeŜeli Przewodniczący Rady A. Kułak skieruje sprawę do sądu i
sąd uzna, Ŝe gmina powinna wypłacić odszkodowanie to takie odszkodowanie zostanie
wypłacone.
Przewodniczący Rady A. Kułak poinformował, Ŝe jest to jego sprawa osobista, ale odpowiedział,
Ŝe nie skieruje sprawy na drogę sądową i nie będzie rościł Ŝadnych pretensji, poniewaŜ zmienił
się Burmistrz.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zwrócił się z prośbą, aby osoby, które obcinają drzewa
wyposaŜyć w odpowiedni sprzęt poniewaŜ spotyka się z opiniami, Ŝe nie mają takiego sprzętu.
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe było wydane polecenie zakupu adekwatnego sprzętu i
polecenie to zostało zrealizowane, odpowiedni sprzęt został zakupiony.
Przewodniczący Rady zwrócił się z apelem do Radnych Rady Powiatu Radomszczańskiego B.
Sewerynek i A. Wiatraka, aby w budŜecie ujęli rozszerzenie drogi Barczkowice – Gorzędów,
Ŝeby zabezpieczyć środki na dokończenie tej inwestycji. Zwrócił się jeszcze z jedną prośbą do
Radnego Powiatowego A. Wiatraka, który jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa, aby zajął się
sprawą chodnika na cmentarz.
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe liczy na pomoc radnych powiatowych B. Sewerynek i A.
Wiatraka w uzyskiwaniu środków z powiatu na remont dróg, liczy na konstruktywną współpracę
i na to, Ŝe będąc w Radzie Powiatowej potrafią przekonać wielu radnych, aby drogi remontować
i doprowadzić do prawidłowego stanu.
Radny J. Piekarski zapytał Burmistrza czy woda jest badana przez sanepid i w jakich odstępach
czasu, a takŜe zapytał o sieć hydrantową
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe udzieli odpowiedzi na to pytanie na następnej sesji.
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe w Gorzędowie zostało wykonane poszerzenie drogi po obu
stronach, natomiast w Barczkowicach po Ŝadnej stronie takie poszerzenie nie zostało wykonane,
a wystarczyłoby, aby było wykonane przynajmniej po jednej stronie. Poprosił o załatanie dziur w
tej drodze poniewaŜ stwarzają niebezpieczeństwo.
Poprosił radnych powiatowych o złatwienie sprawy uporządkowania i przeczyszczenia rowów na
drodze Barczkowice – Gorzędów, poniewaŜ są one w złym stanie.
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Radny B. Pawłowski zwrócił się do Burmistrza z następującymi sprawami:
- Droga z Barczkowic w kierunku Pirów była w poprzednim roku remontowana na miarę
moŜliwości gminy i potrzeb tej drogi czyli Ŝwirowana, są jeszcze miejsca, w których Ŝwir
się nie utrzymał i wg oceny radnego B. Pawłowskiego przed zimą naleŜy tam dowieść
kamienia albo Ŝwiru i spróbować te miejsca zaklinować
- Ul. Szopena w Gorzędowie, Barczkowice ul. Wojska Polskiego tam gdzie był robiony
wodociąg są teŜ miejsca, gdzie naleŜy dowieść Ŝwiru
- na ul. W. Polskiego były wymieniane 2 lampy, naleŜy wymienić jeszcze jedną. Koszt
wymiany lampy wynosi około 350zł.
Radny B. Pawłowski uzupełnił równieŜ wypowiedź o pasaŜu, wg niego naleŜy ostrzec
właścicieli, aby uporządkowali leŜący tam gruz, gdyŜ stwarza on niebezpieczeństwo dla
bawiących się dzieci.
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe zaległości w drogach są bardzo duŜe, moŜe za dwie
kadencje będą nadrobione. Burmistrz zleci inspektorowi A. Krawczykowi zapoznanie się
z tematem i przedstawienie jakie to będą koszty. JeŜeli chodzi o pasaŜ to Burmistrz G. Turlejski
zwrócił się do Państwa Turlejskich, aby na okres zimy uporządkowali chodnik w celu
udostępnienia przejścia dla mieszkańców.
Burmistrz poinformował, Ŝe wraz z Z –cą P. Ziembą planują zakup maszyny, Ŝeby ZGK i M
mógł sukcesywnie regulować odpowiednie odcinki gminnych rowów i kanał rzecznych
Radna powiatowa B. Sewerynek uwaŜa, Ŝe radny B. Pawłowski zgłosił słuszną uwagę odnośnie
dróg powiatowych. Zasugerowała, Ŝe powinno dojść do porozumienia z powiatem na mocy,
którego gmina przejmie w swoje ręce rowy przy drogach powiatowych, zatrudni osobę z robót
publicznych, która będzie się tym zajmowała.
Radny M. Ludwiczak zapytał czy znaki drogowe od Pytowic na Koźniewice będą zamontowane
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe znaki będą zamontowane.
Radny M. Ludwiczak uwaŜa, Ŝe powinny być załatane dziury na drogach, poniewaŜ przed zimą
na pewną będą to mniejsze szkody niŜ na wiosnę.
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe drogi na pewno będą sprawdzone i podjęte będą
odpowiednie decyzje w tej sprawie. Zaznaczył równieŜ, Ŝe środki budŜetowe na drogi są małe
w stosunku do potrzeb.
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe część drogi do Pirów od rzeki Kamionki zarasta, pobocza są w
bardzo złym stanie. Droga ta od działki Pana Formalskiego do przejazdu jest drogą gminną.
Zwrócił uwagę, Ŝe na rzece Kamionce podczas większych opadów deszczu przepust nie spełnia
swojej roli.
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe o wszelkie drogi gmina zadba w zaleŜności od
posiadanych środków budŜetowych, jednak w tym roku nie ma środków budŜetowych na to
przedsięwzięcie.
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Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe na poprzednich sesjach zgłaszał, Ŝe od oczyszczalni ścieków
rzeka Kamionka jest bardzo zarośnięta i podczas większych opadów deszczu grozi wylaniem.
Poprzedni Burmistrz T. Gaworski poinformował, Ŝe załatwi tę sprawę z dyrektorem ZGKi M.
jednak do tej pory wniosek ten nie został zrealizowany.
Radny J. Kuliberda poinformował, Ŝe wnioskował na poprzednich Komisjach i sesjach, Ŝe
skrzyŜowanie starej drogi do Gorzędowa na Łękińsko jest słabo oznakowana. Wniósł o to, aby
Burmistrz zwrócił uwagę Panu Szkupowi Ŝeby na Gorzkowice, w stronę Łękińska i Pajęczna
było dobre oznakowanie dróg.
Radny B. Pawłowski wniósł o wprowadzenie ograniczenia prędkości w obrębie skrzyŜowania ul.
Szkolnej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji kiedy był radnym zgłaszał taki wniosek,
odbyło się spotkanie z Komendantem Ruchu Drogowego, który stwierdził, Ŝe takie ograniczenie
nie jest moŜliwe. Poinformował, Ŝe wniosek ten zostanie ponowiony.
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z treścią pisma radnego B.
Pawłowskiego informującym o powstaniu Klubu Radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku „Nasze
Miasto – Nasza Gmina.”
W załączeniu do protokołu – Pismo B. Pawłowskiego informujące o powstaniu Klubu Radnych .
Załącznik Nr 37.

punkt 8
Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie i udział w sesji.
Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam II sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku”

Protokołowała
Bogusława Mroczkowska
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