
Protokół Nr VII/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 13 marca 2003 r. 

 

VII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku o godz. 1000.  Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych. 
 
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Grzegorz Turlejski - Burmistrz Kamieńska, Paweł Ziemba – 
Z –ca Burmistrza, Wiktor Sobieraj – Inspektor ds. prawnych, Marianna Szczepocka– Skarbnik 
Miasta,  Ryszard Kurman– Sekretarz Miasta, Anna Kułak – Kierownik MOPS w Kamieńsku, 
Jerzy Trajdos – p.o. Dyrektora ZGKiM w Kamieńsku, Anna Miszczyk – Przewodnicząca 
GKRPA, Zbigniew Krawczyk – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Spółka SATER, Stanisław 
Witaszczyk – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, BoŜena Sewerynek – Radna Powiatu 
Radomszczańskiego, Andrzej Wiatrak – Radny Powiatu Radomszczańskiego, Danuta Kałuzińska 
– Prezes ARi MR, Paweł Olczyk – Lekarz weterynarii. 
 
W załączeniu do protokołu - lista obecności 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 V i VI sesji. 
4. Informacja o działalności ARiMR. 
5. Sprawozdanie Przewodniczącego GKRPA za 2002 rok. 
6. Sprawozdania Kierownika MOPS w Kamieńsku za 2002 rok. 
7. Sprawozdanie Dyrektora ZGKiM w Kamieńsku z wykonania budŜetu za rok 2002. 
8. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych i Doraźnej. 
9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 

sesjami. 
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10. Zmiany osobowe w stałych komisjach Rady Miejskiej. 
11. Uchwalenie statutu gminy Kamieńsk. 
12. Podjęcie uchwał. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zakończenie obrad. 
 
W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 4  
 
 

punkt  1 
 
 

Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia VII sesji  Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady A. Kułak 
witając radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 
radnych obecnych jest 15 radnych, stanowi to quorum, a więc Rada moŜe obradować i 
podejmować uchwały. 
 

punkt  2 
 

Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak przedstawił proponowany porządek obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w miejsce 
punktu 7 punktu pt. „Stanowisko Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie inwestycji budowy 
zakładu gospodarowania odpadami przemysłowymi na terenie byłej RSP w Barczkowicach.”, a 
pozostałe punkty przesunąć o jedno miejsce w dół. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem 
wniosku głosowało 15. Wniosek przyjęto jednogłośnie.  
Więcej propozycji nie zgłoszono do porządku obrad. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z V i VI sesji. 
 

Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z V sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania protokół przyjęto 14 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z VI sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
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Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych, 2 radny wstrzymało się 
od głosu. W wyniku głosowania protokół przyjęto 13 głosami „za” przy 2 głosach 
wstrzymującym. 

 
 

p u n k t  4 
 

Informacja o działalności ARiMR.  
 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, Ŝe na dzisiejsze posiedzenie przybył Z –ca 
Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Radomsku Pan J. Barański oraz lekarz weterynarii P. 
Olczyk. 
 
 Pan J. Barański powiedział, Ŝe na rzecz rolnictwa w Polsce działają trzy agencje i przybliŜył 
działanie kaŜdej z nich. 
1. Agencja Rolna Skarbu Państwa - zajmuje się gospodarowaniem majątkiem po byłych PGR 
oraz po Państwowym Funduszu Ziemi.  
2.  ARiMR, której zadania są następujące: 

- interwencyjny skup zbóŜ konsumpcyjnych, a przede wszystkim pszenicy i Ŝyta 
- interwencyjny skup Ŝywca 
- interwencyjny skup mleka, gdy jest nadwyŜka na rynku mleka w proszku 
- w przyszłości agencja ta będzie zatwierdzać i rozliczać kwoty mleczne 

3. ARiMR działająca w powiecie, którą reprezentuje Pan J. Barański. Do tej pory agencja ta 
zajmowała się dopłatą do kredytów preferencyjnych. Obecnie zajmuje się równieŜ funduszami 
przedakcesyjnymi, czyli PHARE, SAPARD, ISPA. W 2002 roku powstały biura powiatowe 
ARiMR, które maja za zadanie stworzyć zintegrowany system kontroli i zarządzania, czyli tzw. 
AJAKS. Zintegrowany system kontroli i zarządzania polega na podstawowych pięciu zasadach: 

- system identyfikacji i rejestracji zwierząt 
- stworzenie systemu identyfikacji działek  
- stworzenie komputerowej bazy danych 
- system kontroli 
- przyjmowanie wniosków i wstępne ich analizowanie o dopłaty bezpośrednie w momencie 

wstąpienia do Unii Europejskiej 
Wyjaśnił na  jakim  etapie jest realizacja zadań przez ARiMR. „Zaczęli śmy od identyfikacji 
rejestracji zwierząt, jeŜeli chodzi o stan wykonania kolczykowania bydła na dzień dzisiejszy na 
naszym terenie wynosi ono w granicach 85%. Na dzień dzisiejszy moŜna powiedzieć, Ŝe z 
kolczykowaniem bydła nie ma  problemów, nie ma narzekań rolników, ani sołtysów, jeśli lekarze 
weterynarii, którzy działają na terenie gminy podpisali umowę i wykonują kolczykowanie na 
terenie swojej gminy. W paru gminach wyszła taka sytuacja, Ŝe nie doszło do podpisania umów z 
lekarzami weterynarii z danego terenu i przez to są pewne problemy. Jeśli chodzi o 
kolczykowanie lekarz musi wykonać następujące czynności: 

- zakolczykować bydło 
- wypełnić formularz, wszystkie dane wprowadzić w komputer i przekazać do biura agencji 

na dyskietce wraz z formularzem 
Po zakończeniu kolczykowania będą nadawane numery. 
W momencie zakolczykowania bydło jest zarejestrowane i wprowadzone w komputer. 
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KaŜdy rolnik ma prawo wyboru, czy kolczykować bydło , czy nie. Ten wymóg narzuciła Unia 
Europejska.  JeŜeli  rolnicy tego nie zrobią to nie dostaną dopłat. Komputerowa baza danych, 
która będzie stworzona musi być udostępniona niektórym firmą, przede wszystkim Inspekcji 
Weterynaryjnej. Jeśli to nie zostanie zrobione przed wstąpieniem do Unii Europejskiej to ile lat to 
będziemy robić tyle lat nie będziemy mieli dopłat.  
JeŜeli chodzi o dopłaty ustalono, Ŝe w momencie wstępnym kiedy nie ma jeszcze spełnionych 
pewnych warunków, m.in. nie moŜemy zrobić porządku z działkami, mamy trzyletni okres 
przejściowy, gdzie dopłaty będą  do hektara uŜytków rolnych i w zasadzie będą się zaczynały od 
gospodarstwa, które ma hektar i powyŜej. Rolnicy będą dostawać z Unii  do kaŜdego hektara 
uŜytków rolnych 25% dopłaty plus do pewnych roślin, które uprawiają dostaną przesunięte z 
filaru 10%, czyli to  wyjdzie ok. 160zł. na ha. Natomiast z drugiego filaru przesunięcie z Unii 
Europejskiej będzie to w granicach 80zł. do tych upraw, które są objęte dopłatami w Unii 
Europejskiej, a więc na naszym terenie zboŜa, rzepak, rośliny oleiste, ziemniaki skrobiowe plus 
dopłaty z naszego budŜetu. Będzie dopłata jak ktoś ma kozy , bydło, owce to w tym okresie 
trzyletnim nie będzie do sztuki, czy do ilości tylko będzie do hektara trwałych uŜytków zielonych 
czyli łąk i pastwisk ale tych które są w ewidencji gruntów i to ma być w granicach 60zł. Nie 
wiadomo, czy powierzchnię paszową będzie moŜna włączyć do tej powierzchni o dopłatę. To nie  
jest dodatkowy zysk to będą pewne utracone korzyści bo będzie zmiana, będą pewne podwyŜki.” 
 
Radny Z. Górny poinformował,  Ŝe zgłaszał juŜ dwa tygodnie temu cielęta do zakolczykowania    
i do tej pory nikt nie przyjechał i tego nie zrobił. 
 
Pan J. Barański odpowiedział, Ŝe termin na zrealizowanie zgłoszenia jest dwa tygodnie i to 
powinno być juŜ wykonane. To jest wynik tego, Ŝe jeden lekarz wziął do wykonania teren kilku 
gmin. 
 
Burmistrz G. Turlejski zapytał lekarza weterynarii P. Olczyka, dlaczego lekarze nie wzięli 
kolczykowania z terenu gminy. UwaŜa, Ŝe jeŜeli by to zrobili nie byłoby problemów. 
 
P. Olczyk: „Jest to trudny okres do kolczykowania bo jest to okres zimy, my nie tylko mamy 
obowiązek kolczykowania, zresztą to nie jest usługa weterynaryjna, tylko zootechniczna. JeŜeli 
byśmy poszli w teren nie moglibyśmy w tym czasie leczyć zwierząt, czy wykonywać innych 
zadań, które mamy w tym okresie do wykonania.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak wyraził opinię, Ŝe wskazane by było w ramach dobrej 
współpracy między lekarzami weterynarii z terenu gminy, a Urzędem, Ŝeby w przyszłości wzięli 
zadanie kolczykowania do wykonania, poniewaŜ są znani na terenie gminy, a były przypadki, Ŝe 
mieszkańcy bali się wpuścić lekarza na teren zagrody. 
 
Pan J. Barański powiedział, Ŝe podpisanie umowy z kimś z zewnątrz w jakiś sposób rozwiązuje 
problem, ale nie całkowicie, są pewne trudności które będą się potęgowały. JeŜeli chodzi o samo 
kolczykowanie to problemów nie ma, ale przy dokolczykowaniu te problemy się pojawiają. 
UwaŜa, Ŝe będą prowadzone jeszcze rozmowy z lekarzami z terenu gminy na temat przejęcia 
tych zadań, gdyŜ dotychczasowe umowy zawarte są  do końca marca. 
 
Sołtys R. Lipiński zapytał, czy kolczykowanie musi robić koniecznie lekarz weterynarii. 
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Pan J. Barański odpowiedział, Ŝe moŜe to robić równieŜ zootechnik, jeŜeli wyrazi na to zgodę. 
 
 

p u n k t 5  
 

Sprawozdanie Przewodniczącego GKRPA za 2002 rok. 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2002 rok zdał W –ce Przewodniczący Komisji Jarosław Kowalski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 5 
 

p u n k t 6 
 

Sprawozdania Kierownika MOPS w Kamieńsku za 2002 rok. 
 
Sprawozdanie z działalności MOPS w Kamieńsku za 2002 rok zdała kierownik  MOPS Anna  
Kułak. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe będzie wnioskował do Rady o zwiększenie środków dla 
MOPS w Kamieńsku. 
 
Radny J. Kuliberda zapytał o ile zwiększyły się dotacje na MOPS w rok 2003 i czy są wizje ile 
jest jeszcze potrzebne, Ŝeby wystarczyło na wszystkie potrzeby. 
 
Kierownik MOPS: „KaŜda kwota zadawala, potrzeby są bardzo duŜe i dlatego nie wpisałam jaka 
to ma być kwota.” 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 6 
p u n k t 7 

 
Stanowisko Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie inwestycji budowy zakładu 
gospodarowania odpadami przemysłowymi na terenie byłej RSP w Barczkowicach. 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem, które wpłynęło do Rady Miejskiej od firmy 
PAMAR. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w pismo. 

Załącznik Nr 7 
 

Głos zabrał Pan Fornalski pełnomocnik firmy PAMAR. Przeprosił w imieniu Prezesa Marzinka 
za to , Ŝe nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu. „Jeśli chodzi o inwestycję to 
inwestycja dotyczy 3 elementów, dlatego Ŝe linia kredytowa jest uruchomiona, kredyt jest juŜ 
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przyznany głównie na budowę placu składowania zuŜytego eternitu. Jeśli będziemy mieli 
pewność, Ŝe w planie zagospodarowania będziemy mieli ujęty ten element, więc wtedy firma 
wyłoŜy swoje pieniądze do budowy tych zakładów i te zakłady powstaną na pewno przed placem 
zagospodarowania eternitu. Ja sobie zdaje sprawę z tego, Ŝe dzisiaj będzie odpowiedź negatywna. 
Sprawy papierkowe odnośnie projektowania, budowania potrwają przynajmniej dwa lata, a 
pierwszy eternit moŜe być składowany dopiero nie wcześniej niŜ w ciągu trzech lat. Jeśli mamy 
pewność, Ŝe składowanie eternitu wyjdzie na moim terenie to wtedy firma jest gotowa 
zainwestować pieniądze w dwa pierwsze zakłady. Ja sobie zdaje sprawę z tego, Ŝe radni zostali 
wybrani radnymi przez lokalne grupy społeczne i nie zrobią nic przeciwko swoim wyborcom. W 
tej chwili nastawienie ludności w Barczkowicach jest takie, Ŝe jedni są, a drudzy nie są za 
składowaniem eternitu. Ja pozwoliłem sobie kiedyś zadzwonić do radnego B. Pawłowskiego, co 
prawda nie mieszka on na terenie Barczkowic i głos Pana Pawłowskiego w naszej koncepcji jest 
mało istotny, Ŝeby zrobić na terenie wsi spotkanie z Radą Sołecką i traktowałem obecność 
radnego Pawłowskiego jako obserwatora. Niestety po paru telefonach Panu Pawłowskiemu 
najpierw termin nie odpowiadał, później drugi termin, w końcu określił się, Ŝe właściwie nie 
interesuje go ten temat i on będzie wszystko robił, Ŝeby na moich terenach nie powstał Ŝaden 
zakład, poniewaŜ ma zamiar przeprowadzić się do swoich rodziców za 4 czy za 5 lat i on chce 
mieć spokój. Naszym kierunkiem działania jest to, Ŝeby przekonać lokalne społeczeństwo. 
Zaskoczony byłem, bo do mnie przychodzi wiele osób które pytają o pracę i dowiedziałem się, Ŝe 
Pan Pawłowski zbiera podpisy po wsi, przedstawia sprawę inaczej, niŜ to jest zapisane w 
dokumentach, które Państwo dostaliście na poprzedniej sesji. Ja rozumie, Ŝe azbest kojarzy nam 
się automatycznie z rakiem płuc, ja nie chcę wracać i tłumaczyć, Ŝe tak nie jest. Część radnych,    
a moŜe nawet większość są przekonani, Ŝe to nie jest szkodliwe, ale z uwagi na to, Ŝe 
społeczeństwo nie jest 
 jeszcze przekonane będzie głosować przeciwko temu. W tej chwili ja bym proponował, Ŝeby 
wniosek nie był rozpatrywany jeszcze na tej Radzie, poniewaŜ my zrobimy szereg spotkań z 
mieszkańcami, na które zaprosimy osoby kompetentne. Przy takim antydziałaniu jakie czyni 
radny Pawłowski we wsi Barczkowice nic dziwnego, Ŝe to społeczeństwo podpisze mu tę listę 
zwłaszcza, Ŝe ten Pan pochodzi z tej miejscowości. Ja uwaŜam, Ŝe przy odpowiednim czasie, ja 
nie wiem czy to będzie pół roku, czy rok przekonamy społeczeństwo, my tego tematu nie 
odpuszczamy, poniewaŜ sytuacja w tym czasie jest taka, Ŝe linia kredytowa musi być 
uruchomiona do końca czerwca. Do roku 2010 na terenie Polski musi powstać przynajmniej 46 
składowisk. Mamy nadzieję, Ŝe uda nam się  społeczeństwo przekonać. Postępowanie radnego 
Pawłowskiego według mnie to jest sabotaŜ w stosunku do wsi. Jak moŜna powiedzieć mnie nie 
interesuje to, nie interesuje mnie bezrobocie we wsi, bo ja ma z czego Ŝyć, a ten który jest 
bezrobotnym, to albo jest nieudacznikiem, albo mu się nie chce pracować.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe 12.03.2003 wpłynęło pismo od mieszkańców 
Barczkowic informujące, Ŝe mieszkańcy nie wyraŜają zgody na uruchomienie składowiska 
odpadów azbestowych na terenie byłej RSP w Barczkowicach. Do pisma dołączono 152 podpisy 
mieszkańców oraz Rady Sołeckiej. JeŜeli chodzi o propozycję firmy PAMAR Burmistrz uwaŜa, 
Ŝe dwa pierwsze aspekty są bardzo ciekawe: uruchomienie produkcji brykietów z drewna oraz 
produkcja materiałów budowlanych, poniewaŜ stworzą miejsca pracy. Zaproponował, aby dojść 
do porozumienia z firmą w dwóch pierwszych aspektach. 
 
Pan Fornalski: „W naszej strategii jest ten kierunek, Ŝe prawdopodobnie wejdziemy, ale to jest za 
wcześnie, bo w tej chwili mamy cztery propozycje odnośnie budowy składowisk zuŜytego 
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eternitu. Znalezienie inwestora jest bardzo trudne, zwłaszcza, Ŝe jest to inwestor polski, nie jest to 
kapitał zagraniczny, który wchodzi do Polski. Chciałem doprowadzić do spotkania wiejskiego, 
ale spotkanie takie udaremnia mi Pan Pawłowski, ale spotkania takie będą bez obecności Pana 
Pawłowskiego.” 
 
Radny B. Pawłowski: „To trochę inaczej wygląda, niŜ przedstawił Pan Fornalski. Na pewno 
jestem przeciwny robieniu składowiska eternitu, czy to będzie w trzech fazach, w czterech 
fazach, w dwóch fazach i na pewno tylko przeciwko temu jestem tak jak większość mieszkańców 
Barczkowic. Ponad 170 podpisów zebranych, przy części z nich uczestniczyłem, nikt nie mówił o 
tym, Ŝe wszelkie działania na pewno nie, zresztą ludzie wiedzieli pod czym się podpisują, tylko 
przeciwko składowaniu azbestu. Mieszkańcy są tylko przeciw składowaniu azbestu i myślę, Ŝe to 
się nie zmieni. Na pewno gdyby były inne propozycje to nad tym trzeba się zastanowić, jeŜeli 
będą dawały miejsca pracy i zagospodarowywały teren, to na pewno wszyscy rozsądni będą za. 
To co powiedział Pan Fornalski, były dwa telefony, była propozycja spotkania z Radą Sołecką, 
ale Rada takiej woli nie wyraziła do końca. Bardzo chciałbym się wyprowadzić do Barczkowic 
juŜ dzisiaj, a nie za cztery lata ale myślę, Ŝe za cztery teŜ się nie wyprowadzę, dlatego, Ŝe moi 
rodzice mieszkają w pokoju i kuchni, tak mi się zdarzyło Ŝe jestem z biednej rodziny, myślę, Ŝe 
moi rodzice jeszcze 4 lata poŜyją. Moja rodzina jest czteroosobowa, więc myślę, Ŝe w szóstkę w 
jednym pokoju nie będziemy  się gnieść.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Oczywiście jesteśmy nastawieni negatywnie do składowania eternitu i tego 
się nie da ukryć. Ja pomijam eternit, ale koncepcja Ŝeby powstał tam zakład jest dobra. Ja 
zwracam się do Pana Burmistrza, Ŝeby prowadzić z firmą negocjacje, bo są tam stanowiska 
pracy. Szkoda by było, Ŝeby uciekł z tego terenu inwestor, który chce zainwestować i 
produkować kostkę z trocin. Na poprzedniej sesji Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jest ponad 700 
osób bezrobotnych, my jako Rada musimy w jakiś sposób działać, z tym Ŝe to nie mogą być 
niebezpieczne stanowiska pracy, musimy w jakiś sposób udogadniać inwestorom warunki, Ŝeby 
zostali u nas. Ja nie mówię, Ŝeby składować odpady niebezpieczne, eternit się nie zalicza do 
odpadów nie niebezpiecznych, ale odnośnie dwóch pozostałych propozycji jakie są to ja by 
proponował Panie Burmistrzu, Ŝeby dalej rozmawiać na ten temat. Były takie rozmowy między 
Panem Burmistrzem a Panem Fornalskim, Ŝeby nie było uciąŜliwe jeŜdŜenie samochodów przez 
Barczkowice Pan Fornalski proponował wybudowanie drogi, ale Pani Dyrektor ZGKiM nie 
chciała przyjąć tego do realizacji. JeŜeli  byłby objazd do zakładu z drugiej strony, Ŝeby to nie 
było uciąŜliwe dla Barczkowic to ja jestem za tym,  Ŝeby tam juŜ powstał  jakiś zakład.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Zgadzam się z Panem radnym nie zamykamy drzwi dla Ŝadnych 
inwestycji, kaŜde 5, 10 miejsc pracy jest bardzo waŜne. W tych pierwszych dwóch fazach 
chcielibyśmy rozmawiać, Ŝeby je urzeczywistnić w Barczkowicach, dlatego jest przygotowany 
projekt uchwały na temat zmian w studium zagospodarowania, w którym ujęty jest teren byłej 
RSP w Barczkowicach, aby go zmienić z rolniczego na przemysłowy.” 
 
Sołtys T. Mirczak: „Będę się starać zorganizować zebranie w miejscowości Barczkowice, nie 
wiem w jakim terminie, Ŝeby mieszkańcy wszystko usłyszeli, Pan Fornalski zaprosiłby 
przedstawicieli firmy PAMAR, Pana Przewodniczącego Rady, Pan radny Pawłowski jest radnym 
z naszego terenu i ma prawo teŜ uczestniczyć.” 
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Pan Fornalski: „Będziemy dąŜyli do tych zebrań, ale tutaj Ŝeby mnie Państwo dobrze zrozumieli 
w tej chwili firma PAMAR chce coś postawić na moim terenie, ja długo szukałem takiego 
inwestora, dlatego mi teŜ zaleŜy na tym, Ŝeby coś tam powstało. Ja na jednym ze spotkań 
powiedziałem, Ŝe wszystkie moje działania będą kończyć się na poziomie gminy i tutaj ja będę 
firmę naciskał, Ŝeby w pierwszej kolejności powstał zakład produkcji brykietów, ale trzeba na to 
czasu. Wracają do tego co powiedział Pan Pawłowski, ja powiedziałem, Ŝe Pana nie czy tak jest 
mało istotne, to się nie liczy, bo jeśli społeczeństwo, które Pana wybrało na radnego powie tak, to 
Pan musi podnieś rękę tak. Wracając do drogi rzeczywiście była taka rozmowa, Ŝeby nie było 
uciąŜliwości dla mieszkańców są środki na to, Ŝeby drogę, która prowadzi od Wielkiego Boru do 
moich terenów, na własny koszt zmodernizować, ale niestety rozmowa z Panią dyrektor była 
taka, Ŝe nie przyjmie tego zlecenia, moŜe tylko wydzierŜawić nam samochód marki Kamaz, więc 
podziękowaliśmy.” 
 
Przewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe stanowisko Rady na dzień dzisiejszy, jeŜeli nie usłyszę 
sprzeciwu jest takie jak na poprzedniej sesji, na razie popieramy wariant pierwszy brykiety i 
elementy budowlane. Musimy wsłuchać się w głos społeczeństwa, który jest w postaci 
dokumentu u Burmistrza i nie robić przewrotów, a myślę, Ŝe firma będzie dalej działania 
podejmować.” 
 
Pan Fornalski: „W tej chwili jest jeden wariant przyjęcie trzech punktów i dlatego ja proszę, aby 
w dniu dzisiejszym nie głosować.” 
 
Pan Tkacz: „Chcę, Ŝeby Pan zaprotokołował, Ŝe jestem obywatelem Kamieńska, podnosiłem rękę 
do góry, ja nie przyszedłem tutaj szabotaŜować, tylko chciałem powiedzieć to co po Kamieńsku 
słyszę, nie przenoście nam Warszawy do Krakowa to jest takie hasło, a wy nie obstawiajcie 
Kamieńska śmieciowiskami. Panie Kułak Pan jest niepowaŜny jako Przewodniczący jeszcze będę 
miał do Pana aspekt. Proszę mi zaprotokołować, Ŝeście mi nie udzielili w tej sprawie głosu co 
mnie obywatele upowaŜnili. Ja mam prawo Ŝądać jako obywatel Kamieńska, mieliście pretensje 
o gaz załoŜony to w porównaniu do tego to proszę sobie teraz przyjąć pod uwagę.” 

  
p u n k t 8 

 
Sprawozdanie Dyrektora ZGKiM w Kamieńsku z wykonania budŜetu za rok 2002. 
 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu w ZGKiM w Kamieńsku przedstawiła Księgowa ZGKiM 
Janina Bezulska - Wolna 
 
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe to co przedstawiła Księgowa ZGKiM nie zgadza się z 
dokumentami, które otrzymał.  W wynik finansowy za 2002 rok, przychody są 1 877 058,07, a 
Księgowa czytała inne liczby. Zapytał, dlaczego radni  dostają inne materiały, niŜ przedstawione 
przez Księgową.  
 
Księgowa ZGKiM: „Wszystkie materiały były dane na sesję nadzwyczajną, a to co dzisiaj 
przedstawiłam to jest sprawozdanie finansowe, czyli to jest odzwierciedlenie tego co znajduje się 
w MB 30 i dlatego się nie zgadzają kwoty, bo do MB 30 bierze się przychody z tamtego roku. To 
jest inne sprawozdanie, ja go nie daje na Radę, tylko Pani Skarbnik Miasta.” 
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Burmistrz G. Turlejski zgłosił wniosek, aby  sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
ZGKiM  było zawsze przekazywane Radzie Miejskiej. 
 
W załączeniu do protokółu – sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGKiM za  2002 
rok. 

Załącznik Nr 8 
 

p u n k t 9 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych J. Kowalski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 9 
 

W następnej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 

 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 10 
 

Do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Z. Górny. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 11 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów w okresie między 
sesyjnym złoŜył Przewodniczący Komisji J. Blada. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 12 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesyjnym złoŜył 
Przewodniczący Komisji W. Kociniak. 
 
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe otrzymał pismo od Pana Starosty M. Deszcza, w 
którym proponuje, Ŝeby gmina przejęła Szkoły Ponadgimnazjalne w Kamieńsku. 
 
Radny W. Wasiński odnośnie wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej „Mam prośbę, 
Ŝeby Komisja Rewizyjna ustaliła jakie są warunki pobierania diet przez radnych, bo są rozmowy 
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między radnymi, czy my mamy brać dietę, jeŜeli  jednego dnia jesteśmy na dwóch komisjach. 
NaleŜy to ustalić i wg tych reguł będziemy diety pobierać.” 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe w tej kadencji została podjęta uchwała, Ŝe za kaŜde 
posiedzenie komisji radny otrzymuje dietę. Posiedzenia są prawidłowo prowadzone nie ma 
przypadków, Ŝe komisje się dublują. Nie było jeszcze takiego przypadku, Ŝeby dwie komisje 
odbywały się jednego dnia. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 13 
 

Radna powiatowa B. Sewerynek poinformowała, Ŝe sprawa przejęcia Szkół Ponadgimnazjalnych 
toczy się juŜ od dawna. W lutym na Komisji Oświaty w powiecie pojawił się temat tworzenia 
liceum w Dobryszycach. „Nie przeszkadzałoby mi to ale dowiedziałam się, Ŝe podjęte są 
działania zmierzające nawet do likwidacji Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku. Na komisji 
Oświaty dowiedziałam się, Ŝe są takie zamiary i usłyszałam odpowiedź, Ŝe to jest nieprawda. To 
samo było na sesji, gdzie o to zapytałam i teŜ to wykluczono.”  
Zapoznała radnych z pismem starosty dotyczącym przejęcia szkół Ponadgimnazjalnych. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Pismo jeszcze do mnie nie dotarło, jak dojdzie to będzie spotkanie i 
będziemy tak działać, Ŝeby szkołę uratować. Szkoły z terenu miasta Kamieńska zginąć prawa nie 
mają, chyba wszyscy radni są co do tego pewni. JeŜeli chodzi o sprawę promocji szkoły będę 
robił wszystko, Ŝeby była promocja szkoły. Najlepszym terminem jest pierwszy dzień matur, 
kiedy media, prasa pisze. ZłoŜe do wszystkich waŜnych mediów informację, Ŝeby na swoich 
stronach telewizyjnych, internetowych, czy teŜ prasowych nanieśli informację, Ŝe pierwszy dzień 
matur się odbył w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.” 
Odnośnie wniosków wypracowanych na Komisji Rewizyjnej Burmistrz wyjaśnił: „Wg moich 
informacji regałów Ŝadnych nie ma w przedszkolu, a jeŜeli nawet gdzieś są to są to regały obrony 
cywilnej i Burmistrz tymi regałami zarządzać nie moŜe. JeŜeli chodzi o rozliczanie paliwa w 
jednostkach OSP pracownica Urzędu dostała informację na temat rozliczania paliwa, rozliczania 
diet, sytuacja jest unormowana. KaŜdy zły sygnał w tym temacie będzie surowo rozliczany.” 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba: „Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia ścieków w Gałkowicach 
Nowych nie funkcjonuje w 100%, poniewaŜ nie ma tam takiej ilości ścieków jaka powinna być. 
Nie zostały dokonane Ŝadne odbiory. Termin wykonania był na dzień 20 grudnia. Po pismach do 
inspektora, wykonawcy i kierownika robót te osoby w ogóle się nie zgłaszają, Ŝadnych 
dokumentów odbiorowych nie dostarczają. Próbowano dokonać odbioru poza plecami Urzędu, 
gdzie dostarczono jakiś papier, który stwierdza, Ŝe jest tam dokonywany odbiór. Dla mnie odbiór 
jest to prawo budowlane, które mówi jak ten odbiór powinien być dokonany. Powinien być 
dokonany przez odpowiednie słuŜby takie jak StraŜ, Sanepid, WIOŚ. Następnie powinny być 
osiągnięte efekty ekologiczne i badania zrobione. Wydaje mi się, Ŝe cięŜko będzie zmusić 
mieszkańców do podłączenia się do ścieków, poniewaŜ oni mają tylko wyprowadzone rury z 
istniejącego kolektora za część krawędziową drogi i podłączenie będzie drogo kosztowało, 
poniewaŜ trzeba tam zainstalować studnię, przyłącze, projekt budowlany jest to koszt rzędu ok. 
3000zł. dla kaŜdego mieszkańca. Pan Masiarek mi mówił, Ŝe zapewniania były podobno takie, Ŝe 
Spółka Sater miała sponsorować przyłącza, a teraz się z tego nie wywiązuje. Mieszkańcy czekają 
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na realizację zobowiązań przez firmę Sater. Ja uwaŜam, Ŝe realizując takie zadanie najpierw 
powinno się podpisać umowy, zebrać chętnych na podłączenie się do takiej inwestycji. Koszty 
utrzymania takiej oczyszczalni będą wysokie poniewaŜ tylko kilka osób jest podłączonych, a 
niestety za energię trzeba płacić.” 
 
Radny J. Kuliberda zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy Komisja była na 
oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Nowych.  
 
Przewodniczący komisji W. Kociniak odpowiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna nie była na 
oczyszczalni ścieków, a posiadane informacje uzyskała od Z –cy Burmistrza P. Ziemby. 
 
Radny J. Kuliberda poinformował, Ŝe był przeciwnikiem budowy oczyszczalni w Gałkowicach 
Nowych. Usilnie namawiał, Ŝeby poczekać jeszcze rok czasu z tą inwestycją, a ścieki zbierać w 
jedno miejsce i przewozić do oczyszczalni do Kamieńska, bo byłby to mniejszy koszt. Zapytał  
Burmistrza ile jest podłączonych posesji na dzień dzisiejszy do oczyszczalni ścieków w 
Gałkowicach Nowych. 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy prawdopodobnie 6 posesji się 
podłączyło do czyszczalni w Gałkowicach Nowych. 
 
Radny J. Kuliberda uwaŜa, Ŝe jeŜeli Rada decyduje o przyznaniu środków finansowych na jakiś 
cel to powinny być one przeznaczone zgodnie z prawem i zgodnie z potrzebami. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej zdał Przewodniczący Komisji A. Kułak. 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 14 
 

p u n k t 10 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz G. Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności. 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 15 
 
Burmistrz G. Turlejski:„ Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 
powiecie M. Deszcz przysłał do mnie pismo, Ŝe na posiedzeniu tej komisji  wpłynęła informacja, 
Ŝe w na wysypisku śmieci w Kąsiu, którego właścicielem jest firma Sater są składowane odpady 
radiacyjne niewiadomego pochodzenia. Taką informację komisja otrzymała od naszego radnego 
powiatowego Pana A. Wiatraka. Ja poprosiłem o dostarczenie wyciągu z protokółu komisji 
Bezpieczeństwa. Wpłynęło pismo do mnie od tej komisji i natychmiast wystąpiłem do innych 
jednostek, które powinny te wszystkie sprawy stwierdzić. Skontaktowałem się z kierownikiem 
oddziału ochrony radiologicznej w Łodzi Panem E. Sztorcem. Pan Sztorc przybył do nas z 
jeszcze jedną pracownicą, dokonał 50 pomiarów na składowisku odpadów i przysłał protokół, w 
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którym nie stwierdzono, Ŝeby takie odpady się tam znajdowały. Zwróciłem się z pismem do  
grupy awaryjnej przy centralnym laboratorium ochrony radiologicznej w Warszawie. Zaprosiłem 
Pana A. Wiatraka do mnie na temat debaty, sygnałów o składowaniu odpadów radiacyjnych w 
Kąsiu. Pan Wiatrak do tej pory się ze mną nie skontaktował w związku z tym będę czynił dalsze 
kroki wyjaśnienia tego tematu poprzez Policję i bilingi telefonów Pana radnego powiatowego A. 
Wiatraka. Zamierzam wystąpić równieŜ z pismem mimo, Ŝe są negatywne sygnały, Ŝe tam tych 
rzeczy nie ma do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z prośbą o przeprowadzenie takiej 
kontroli. Kontrola grupy centralnej laboratoryjnej, o której mówiłem kosztowałaby około 58 tys. 
zł. JeŜeli Rada zadecyduje dzisiaj, Ŝe takie pieniądze mają być wydatkowane i do momentu 
podjęcia uchwał dogadamy się z czego zdjęte to jutro pójdzie fax do tej grupy, Ŝeby na 
składowisku przekopać te odpady dokładnie. Grupa do której przesyłamy sygnały uwaŜa, Ŝe te 
sygnały mogą jeszcze poczekać, dlatego jeszcze do nas nie przyjechali. Na spotkaniu z Panem 
Krawczykiem i Avrilem zwróciliśmy wraz z Przewodniczącym Rady i jego Zastępcą wniosek, 
aby na składowisku załoŜyć bramki, które prześwietlą kaŜdy przejeŜdŜający samochód i jak jest 
jakikolwiek skaŜony, radiacyjny odpad to ochrona zatrzyma taki samochód. Dostaliśmy 
zapewnienie, Ŝe takie bramki zostaną postawione. Koszt takiej jednej bramki jest ok. 50 tys. zł. 
Drugi sygnał pojawił się w Gorzędowie, grupa mieszkańców zwróciła się do mnie, aby załoŜyć 
Gimnazjum w Gorzędowie. Byłem na spotkaniu z mieszkańcami, więcej niŜ połowa była 
zainteresowana, Ŝeby Gimnazjum utworzyć, jednak nie było materiałów, które mogłyby 
naświetlić tym osobom, czy utworzenie gimnazjum jest naprawdę zasadne. Ja przygotowałem  
materiały. Istnienie tego gimnazjum to są dzieci, które będą tam uczęszczać. JeŜeli w 1996 roku 
w Gorzędowie urodziło się 6 dzieci, w 1997 – 7, 1998 – 11, 1999 – 6, 2000 – 10, 2001 – 9, 2002- 
8 to proszę mi teraz pokazać jaki jest sens zakładania gimnazjum w Gorzędowie. Za dwa lub trzy 
lata będziemy się borykać i rozmawiać bardzo powaŜnie na temat utrzymania Szkoły 
Podstawowej w Gorzędowie, będzie sytuacja podobna jak we Włodzimierzu, bo będzie do szkoły 
uczęszczało około 30 dzieci. Były głosy, Ŝe w gimnazjum w Kamieńsku są klasy 40 osobowe. 
Poprosiłem Panią dyrektor o sprawozdanie jakie ilości dzieci są w klasach. Nie ma Ŝadnej 40 
osobowej klasy. Największa klasa to I B gdzie jest 30 uczniów, a pozostałe to są takie liczby jak 
28,26, 27,24,22, czyli nie grozi nam przeludnienie klas w Gimnazjum w Kamieńsku. 
Stwierdziłem, Ŝe gdyby zdarzyła się nawet klasa 40 osobowa w jednym roczniku to klasę taką 
moŜna podzielić na dwie części.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Ja juŜ w ubiegłej kadencji wypowiadałem się na temat uruchomienia 
gimnazjum w Gorzędowie. śeby uruchomić Gimnazjum w Gorzędowie to jest do spełnienia 
wiele czynników natury prawnej. Ja nie jestem przeciwko temu, ale ku temu nie są zrealizowane 
następujące zadania, bo po pierwsze do 28 lutego juŜ minął termin, Ŝeby takie działania 
rozpocząć. Po drugie Rada decyduje na wniosek Burmistrza, Ŝeby uruchomić, albo zlikwidować 
szkołę. Nie burzmy tego co zostało stworzone w poprzedniej kadencji, bo jest to dobre. Zakusy 
takie mogą być, ale dla mnie jest to zaskoczenie, to jest pomysł nie do naśladowania.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Wystąpię z wnioskiem do Komisji Oświaty abyśmy zebrali wszystkie 
siły zainteresowane tym tematem i kompleksowo wyjaśnili.” 
 
Radny M. Ludwiczak odnośnie wniosku wypracowanego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska dotyczącego dofinansowania materiału siewnego dla rolników z terenu 
gminy Kamieńsk powiedział, Ŝe na komisji Pan Przewodniczący inaczej tłumaczył, niŜ Burmistrz 
na sesji, dlaczego materiał siewny nie moŜe być zakupiony. „Nie mówił, Ŝe jest to niemoŜliwe, 
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niezgodne z przepisami, tylko Ŝe jest to w tej chwili późny czas, bo jest to wiosna, Ŝe juŜ tego 
zboŜa  nie zdąŜymy kupić, nie zdąŜymy ustalić zasad zakupu tego zboŜa i przymierzamy się do 
zakupu tego zboŜa na jesień.” 
Radny M. Ludwiczak poprosił o wyjaśnienie, dlaczego wniosek nie moŜe być zrealizowany oraz 
zapytał, czy są jeszcze sposoby, którymi moŜna pomóŜ rolnikom w zakupie materiału siewnego. 
 
Prawnik W. Sobieraj odpowiedział, Ŝe o wniosku dowiedział się po komisji, dlatego nie mógł się 
wcześniej wypowiedzieć na ten temat. Ta sprawa była rozstrzygana przez Kolegium RIO,            
w podobnych sytuacjach kolegium krytycznie było nastawione do takich pomysłów. Nie jest to 
zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ale potrzeb indywidualnych konkretnych 
rolników. W związku z tym, albo kwestionują zapisy budŜetowe, jeŜeli to jest juŜ w budŜecie 
uchwalone, jeŜeli nie jest wyraźnie zapisane przy wykonaniu budŜetu wyraŜają negatywną opinię 
co do wykonania budŜetu, takie sytuacje były w innych gminach. 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał co się dalej z tym dzieje. 
 
Prawnik W. Sobieraj odpowiedział, Ŝe na podstawie tego Burmistrz nie dostaje absolutorium. 
 
Radny M. Ludwiczak: „A jeŜeli Burmistrz pomimo tego dostanie absolutorium.” 
 
Prawnik W. Sobieraj odpowiedział, Ŝe jest jeszcze naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
przed Kolegium RIO. Ryzyko zawsze takie moŜna podjąć ale na pewno trzeba się liczyć              
z konsekwencjami. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Mnie nie chodzi o ryzyko, które miałoby zaszkodzić Burmistrzowi, tylko    
o to czy jest to ryzyko warte czy nie, bo jeŜeli chodzi tylko o absolutorium, to ja uwaŜam, Ŝe nie 
ma Ŝadnego problemu, bo my udzielamy absolutorium, a to co my chcemy pomóŜ rolnikom to 
nie jest dla jednego rolnika tylko jest dla iluś rolników w całej gminie i to jest grupa społeczna,    
a nie poszczególna jedna osoba.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak: „Wiemy, Ŝe na ostatniej komisji inne cele padły, ten temat 
został juŜ odstawiony, komisja na następnym posiedzeniu musi nowym tematem się zająć, chodzi 
o postęp biologiczny. Materiał siewny zostawmy, bo na dzień dzisiejszy dofinansowanie jest 
niemoŜliwe.” 
 
Radny T. Gaworski: „Z gimnazjum w Gorzędowie się nie śpieszy na razie. Padła taka 
propozycja, my jesteśmy w tej chwili w stadium badania, czy jest w ogóle sens do Pana 
występować. Ja część materiałów juŜ zebrałem i dlatego w najbliŜszym czasie się spotkamy z 
mieszkańcami, odpowiemy to co padło, jeŜeli będą uwaŜać nadal, Ŝe gimnazjum powinno 
powstać dopiero wpłynie do Pana pismo. JeŜeli dojdą do wniosku, Ŝe nie ma takiego sensu, bo 
same liczby mówią, to najprawdopodobniej takie pismo nie wpłynie.” 
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p u n k t 11 
 

Zmiany osobowe w stałych komisjach Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w związku z tym, Ŝe odbyły się wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Kamieńsku radny M. Kubacki nie jest członkiem Ŝadnej komisji, dlatego 
trzeba dokonać zmian w składzie osobowym niektórych komisji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik przedstawił projekty uchwał: 
 

- uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Kamieńsku. 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie radnego B. 
Pawłowskiego z Komisji Rewizyjnej. 
Głosowało 13 radnych. Za odwołaniem radnego B. Pawłowskiego z Komisji Rewizyjnej 
głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”. Dwóch radnych nie wzięło udziału w 
głosowaniu. W wyniku głosowania jawnego radny B. Pawłowski został odwołany ze składu 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego J. Kuliberdy do Komisji Rewizyjnej. 
Radny J. Kuliberda wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę J. Kuliberdy. 
Głosowało 13 radnych. Za powołaniem radnego J. Kuliberdy na członka Komisji Rewizyjnej 
głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych było „przeciw”. W wyniku 
głosowania jawnego radny J. Kuliberda został powołany na członka Komisji Rewizyjnej 10 
głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała VII/67/03  Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 marca 
2003 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Kamieńsku. 

Załącznik Nr 16 
 

- uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych nie jest zadowolony z pracy radnego W. Wasińskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik odpowiedział, Ŝe radnego B. Pawłowskiego nie będzie 
satysfakcjonowała Ŝadna odpowiedź. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych J. Kowalski nie 
udzielił odpowiedzi na w/w pytanie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie radnego                      
W. Wasińskiego z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 
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Głosowało 13 radnych. Za odwołaniem radnego W. Wasińskiego z Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. głosowało 8 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 2 
radnych wstrzymało się od głosu. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. W wyniku 
głosowania jawnego radny W. Wasiński został odwołany ze składu Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 
Radny W. Wasiński: „Dlaczego wśród uchwał, które otrzymaliśmy na sesję nie było tych dwóch 
uchwał, tylko jakby to była jakaś tajemnicza sprawa, inne uchwały mamy, a tych nie było. Jak 
był punkt w porządku obrad to uchwały powinny być dane radnym.” 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe na kaŜdej komisji w której uczestniczył informował, Ŝe  
zmiany w składzie osobowym komisji Rady nastąpią. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego M. Kubackiego do Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 
Radny M. Kubacki wyraził zgodę na kandydowanie . 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę M. Kubackiego. 
Głosowało 12 radnych. Za powołaniem radnego M. Kubackiego na członka Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania jawnego radny 
M.  Kubacki został powołany na członka Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych 9 głosami „za”, przy 3 głosach  wstrzymujących. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała VII/68/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 marca 
2003 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 17 
 
Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli moŜna uzasadnić dlaczego się wstrzymałem, a wcale się tego nie 
wstydzę. Sposób w jaki jest to robione jest niepowaŜny. Nie chodzi o to, Ŝeby radny M. Kubacki 
nie był w składzie komisji ale moŜna to zrobić w inny sposób, w sposób normalny i uczciwy.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak: „Proszę sobie przypomnieć Panie radny Ludwiczak jak było 
robione w poprzedniej kadencji, nie pytano się jak, nawet zwalniano z pracy.” 

 
p u n k t 12 

 
Uchwalenie statutu Gminy Kamieńsk. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do statutu. Wobec tego, Ŝe 
nie zgłoszono Ŝadnych poprawek Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu 
statutu gminy Kamieńsk. 
 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęcie statutu głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw. 
W wyniku głosowania statut przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 
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p u n k t 13 
 

Podjęcie uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z projektami uchwał. 
 
- uchwała w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚ i GW 
 
 Wiceprzewodniczący 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 1 głosie wstrzymującym. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr VII/69/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚ i GW. 

Załącznik Nr 18 
 
- uchwała w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/70/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy 

Załącznik Nr 19 
 
- uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamieńsk 
 
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe w materiale dostarczonym na sesje $ 48 pkt. 7 mówi o 
odesłaniu projektu ustawy do komisji zapytał, czy to jest pomyłka drukarska. 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik odpowiedział, Ŝe to jest błąd, powinno być uchwały, a nie 
ustawy. 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/71/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 20 
 
 
- uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej we Włodzimierzu 
 
 Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
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Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr VII/72/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej we Włodzimierzu. 
 

Załącznik Nr 21 
 
 
- uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 

Kamieńska w roku 2003 i jego zastępców 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/73/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów 
Dni Kamieńska w roku 2003 i jego zastępców 
 

Załącznik Nr 22 
 
- uchwała zmieniająca uchwałę Nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 10 lutego 

2003 r. w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów V Dni Kamieńska w 
roku 2003 

 
Wiceprzewodniczący przeczytał kandydatury do Komitetu Dni Kamieńska: Paweł Bąkowicz, 
Danuta Niebelska, Piotr Secomski, Michał Górny, Aneta Ostrowska. 
 
W załączeniu do protokółu - oświadczenia w/w osób. 
 

Załącznik Nr 23 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/74/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 10 
lutego 2003 r. w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów V Dni Kamieńska w 
roku 2003. 

Załącznik Nr 24 
- uchwała w sprawie V Dni Kamieńska 
 
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 protokółu – Uchwała Nr VII/75/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie V Dni Kamieńska. 

Załącznik Nr 25 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgodny na zakup nieruchomości w Koźniewicach 
 
Radny J. Kuliberda zapytał, czy działki te znajdują się łącznie w jednym kompleksie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik odpowiedział, Ŝe działki te znajdują się w jednym 
kompleksie. 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie wyraŜenia zgodny na zakup nieruchomości. 

Załącznik Nr 26 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości w Pytowicach 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/77/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie wyraŜenia zgodny na sprzedaŜ nieruchomości. 

Załącznik Nr 27 
 
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  

w I kategorii zaszeregowania obowiązującego w publicznych szkołach podstawowych,  
w zespole szkolno-przedszkolnym, w publicznym przedszkolu i Publicznym Gimnazjum w 
Gminie Kamieńsk 

 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/78/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  
w I kategorii zaszeregowania obowiązującego w publicznych szkołach podstawowych,  
w zespole szkolno-przedszkolnym, w publicznym przedszkolu i Publicznym Gimnazjum w 
Gminie Kamieńsk. 
 

Załącznik Nr 28 
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- uchwała w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  
w I kategorii zaszeregowania obowiązującego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym w Kamieńsku 

 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/79/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  
w I kategorii zaszeregowania obowiązującego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 29 
 
- uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych. 
 
Radny W. Wasiński poprosił o wyjaśnienie, czy uchwała jest zasadna, jeŜeli przepis na który się 
powołujemy mówi, Ŝe właściwy Minister ustala zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, Ŝe w ubiegłej kadencji zdarzały się takie sytuacje, Ŝe nie 
było samochodu, a odbywały się komisje i radni swoimi samochodami  jeździli w teren. 
 
Prawnik W. Sobieraj: „Ja mam takie same wątpliwości jak Pan radny, natomiast w 
rozporządzeniu jest zapis, Ŝe zwrot przysługuje na zasadach ustalonych przez radnych. Więc 
jakieś zasady muszą być ustalone.” 
 
Radny B. Pawłowski: „Ja rozumie, Ŝe chodzi o podróŜe z komisją, a nie o jakieś indywidualne 
podróŜe radnych.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „To będzie zaleŜało od sytuacji, moŜe kaŜdy radny jechać. MoŜe być 
np. taka sytuacja, Ŝe Przewodniczący danej komisji moŜe być zaproszony na naradę do starosty, 
czy wojewody.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu, 2 radnych głosowało przeciw. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto 11 głosami „za”, 
przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciwnych. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr VII/80/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych. 
 

 Załącznik Nr 30 
 
Burmistrz G. Turlejski wycofał dwa projekty uchwał spod głosowania. 
Projekt uchwały w sprawie: 
- wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości za kwotę 1.426.000 zł. 
-     zatwierdzenia projektu umowy dzierŜawy nieruchomości. 
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Z –ca Burmistrza: „Odbyło się spotkanie w RIO w Piotrkowie Tryb. na temat w/w umowy 
dzierŜawy. Pan mecenas miał zastrzeŜenia do w/w umowy, przede wszystkim jednym z 
podstawowych pytań jakie wypłynęło od Pana mecenasa było jakie korzyści gmina będzie miała 
z wydzierŜawienia tych terenów. Sporządzona umowa nie daje gminie Ŝadnych ciekawych 
propozycji, a wiele jest do niej zastrzeŜeń formalno – prawnych. W razie kontroli z RIO 
moglibyśmy mieć duŜe komplikacje. Spółka Sater zapewniała nas, Ŝe RIO nie będzie miało 
Ŝadnych uwag do tej umowy, a jest inaczej. Mówiono nam równieŜ, Ŝe jeŜeli będzie dokonana 
zmiana w planie to będzie wpływał podatek, jeŜeli zmienimy teren pod teren związany z 
działalnością gospodarczą w ustawie tego szukałem nie odnalazłem. Rozmawiałem z wieloma 
osobami, równieŜ z Panem mecenasem powiedział, Ŝe wpływałby ale tylko i wyłącznie podatek 
rolny. W tym przypadku nie wpływałoby nic, bo Spółka byłaby zwolniona z V i VI klasy, byłyby 
to tereny rolnicze, a my ich nie zmusimy do tego, Ŝeby to uŜytkowali w inny sposób.” 
 
Radny W. Wasiński: „Czy ja mam  rozumieć wypowiedź Panów Burmistrzów w takim sensie, Ŝe 
rezygnujemy kompletnie z tego.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe  gmina nie zrywa porozumienia ze Spółką Sater. 
 
Radny W. Wasiński: „JeŜeli nie, to moŜe podjęlibyśmy uchwałę o upowaŜnieniu Burmistrza do 
dalszych negocjacji.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Na spotkaniu, które odbyło się dwa dni temu, mówiłem o tym, Ŝe RIO 
będzie miała do tej umowy zastrzeŜenia. Nasza znajomość prawa nie będąc fachowcami w tej 
dziedzinie pokrywa się z tym, co mówili przedstawiciele RIO. Ja nie chcę naraŜać gminy 
Kamieńsk na utratę dobrego imienia. Wycofanie uchwały  nie znaczy, Ŝe zrywamy wszelkie 
porozumienie z firmą i nie chcemy, aby powstawały tam miejsca pracy, ale w tym kształcie 
uchwała dla nas jest zła i narazilibyśmy się na to, Ŝe RIO miałaby do nas finansowe zastrzeŜenia. 
Firma Sater jest o tym poinformowana. Nie chciałbym, Ŝeby mnie Państwo teraz uprawomocniali 
do negocjacji, ja i tak jestem uprawomocniony do negocjacji z tą firmą i nie potrzeba Ŝadnej 
uchwały, ale decyzje muszą zapadać w Radzie. Ja sam osobiście nie podejmuję Ŝadnych kroków 
bez zgody Rady. Musimy się zastanowić nad jeszcze jedną kwestią, co zrobić z uchwałą, która 
była podjęta w  ubiegłym roku, albo ją firma Sater anuluje i firma Sater będzie sobie szukała 
innych dróg, albo będziemy szukać rozwiązania na tej drodze, którą teraz mamy.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Po spotkaniu z firmą Sater ja mam wraŜenie, Ŝe firma nie jest firmą 
wiarygodną, po prostu oni wiedzieli w co nas chcą wprowadzić. Pierwsza sprawa to jest 
1.426.000zł. za 23 ha. ja mam wątpliwości czy ten Pan kupił chociaŜ za połowę tej kwoty. Tam 
jest duŜo niejasności i  ja popieram wypowiedź Burmistrza w tym temacie. To są grube pieniądze 
i jeszcze jeden zapis, Ŝe firma chce składować odpady, a do tego nie moŜemy dopuścić.” 
 
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk 
 
Z –ca Burmistrza poprosił o wycofanie ostatniego podpunktu w $ 1 jest to teren Kąsia, który miał 
być wydzierŜawiony. 
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Radny B. Pawłowski: „Załącznik Nr 10 z tego co pamiętam to jest teren byłej RSP w 
Barczkowicach, ja mam prośbę Ŝeby to wyciąć do póki właściciel upiera się przy tym, Ŝe musi 
tam być składowanie eternitu, Ŝe te trzy działalności musza powstać jednocześnie.” 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba wyjaśnił, Ŝe teren po RSP nie jest przeznaczony pod składowanie 
odpadów, bo gmina nie opowiada się za tym. Jest to teren uzbrojony i w ocenie Z –cy Burmistrza 
warto zmienić przeznaczenie tego terenu, poniewaŜ jeŜeli zgłosiłby się jakiś ciekawy inwestor, a 
nie będą  te zmiany dokonane wówczas procedura przesunie się o rok czy dwa i inwestor 
odjedzie z naszych terenów. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał jaka jest powierzchnia tego terenu. 
 
Z -ca Burmistrza: „Jest to teren, na którym stoją budynki. Jest to studium, a w studium nie 
określa się dokładnej powierzchni, podaje się tylko zarys, o który obszar chodzi.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Kto za to będzie płacił?” 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba: „KaŜdą zmianę płaci Urząd.” 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał jakie korzyści gmina z tego będzie miała. 
 
Z –ca Burmistrza odpowiedział, Ŝe teren przemysłowy. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Teren przemysłowy będzie miał Pan Fornalski, a nie gmina, bo to nie jest 
nasza ziemia.” 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba: „Urząd będzie dla mnie miał ten teren. Właścicielem jest Pan 
Fornalski ale gdy przyjdzie inwestor to wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy do Urzędu, a 
nie do Pana Fornalskiego.” 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe gmina ma swoje tereny, na które moŜe inwestorów 
sprowadzać. 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba zapytał jakie tereny i gdzie. 
 
Radny M. Ludwiczak odpowiedział, Ŝe na Kęsicach. 
 
Z –ca Burmistrza: „Gmina  ma  jedyne tereny  po lewej stronie trasy, jak się jedzie na Bełchatów 
i przy Wielkim Borze.”  
 
Przewodniczący Rady A. Kułak powiedział, Ŝe jeŜeli zmieni się przeznaczenie terenu po byłej 
RSP i przyszedłby ciekawy inwestor gmina  będzie miała w zamian likwidację bezrobocia, 
podatki. 
 
Radny W. Wasiński: „Po pierwsze ja z tej uchwały nic nie rozumie, powinien być załącznik. 
JeŜeli zrobimy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Panu Fornalskiemu, to czy nie 
będzie takiej moŜliwości, Ŝe Pan Fornalski będzie mógł robić na tym terenie co będzie chciał.” 
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Prawnik W. Sobieraj powiedział, Ŝe kaŜda zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego z 
terenów rolnych na przemysłowe, czy usługowe jest prezentem dla właścicieli nieruchomości, bo 
daje właścicielowi lub podmiotowi, który tam będzie moŜliwość rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 
 
Radny M. Ludwiczak: „MoŜna się zapytać, dlaczego Kopalnia sama chce zmian, dlaczego Sater 
przyszedł do nas potrzebne mu były tereny, zapłacili za zmiany. Dlaczego mamy ten prezent, o 
którym mówił Pan mecenas dawać Panu Fornalskiemu, niech Pan Fornalski zrobi to sam za 
swoje pieniądze.” 
 
Z –ca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe z informacji jakie posiada Firma Sater nie zapłaciła za zmiany, są 
one uwzględnione w budŜecie gminy. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ma być budowana linia produkcji brykietów z drewna i materiałów 
budowlanych, nie mówimy o Ŝadnych eternitach. Naszym zdaniem nie naleŜy czekać, tylko 
trzeba te tereny przekwalifikować, bo moŜe się zdarzyć, Ŝe inwestorzy będą chcieli rozpocząć 
działalność na tym terenie, a gmina nie będzie przygotowana.” 
 
Radny T. Gaworski: „Zmiana w studium uwarunkowań to jeszcze nie jest zmiana w planie, to 
tylko upowaŜnia Urząd do działania na tym terenie. JeŜeli Pan Fornalski będzie chciał tam coś 
robić to musi opracować zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i przedstawia co 
chce tam zrobić i wtedy Rada albo mu zatwierdzi albo nie. Jest zapis w ustawie o budownictwie, 
który mówi, Ŝe przygotowanie terenu naleŜy do gminy.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu, 2 radnych głosowało przeciw. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto 11 głosami „za”, 
przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciwnych. 
 
Radny B. Pawłowski głosował przeciw w/w uchwale i nie otrzymał załącznika graficznego do 
w/w uchwały. 
Radny M. Ludwiczak równieŜ głosował przeciw w/w uchwale. 
Radny W. Wasiński wstrzymał się od głosu. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia           
13 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk. 

  
 Załącznik Nr 31 

 
- uchwała w sprawie odwołania sekretarza Miasta Kamieńsk 
 
Radny T. Gaworski: „Ja rozumie, Ŝe kaŜdy kto przychodzi to sobie kadrę dobiera, ale czy 
odwołuje się Sekretarza ze względu na niefachowość, czy ze względu, Ŝe nie jest w tej koalicji.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe ze względu na brak zaufania. 
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Radny M. Ludwiczak: „Ja rozumie, Ŝe ten brak zaufania to jest druga osoba likwidacji 
bezrobocia w Kamieńsku. Wydaje mi się, Ŝe fachowość tego człowieka jest znana radnym i 
myślę, Ŝe zastanowią się jak głosować, niektórzy nawet w ślubowaniu Boga sobie na świadka 
brali, chcę, Ŝeby teraz ich trochę sumienia ruszyły i Ŝeby wiedzieli co robią.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Wywołał mnie Pan do tablicy. Panie Marku, nikt wówczas nie powiedział 
tego co Pan teraz powiedział, Ŝe przy ślubowaniu brali świadka za Boga jak mnie odwoływali. Ja 
miałem bardzo dobre intencje i odwołali i nie chcieli do dwóch komisji tylko do jednej.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych głosowało 
przeciw. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto 10 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr VII/82/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia            
13 marca 2003 roku w sprawie odwołania sekretarza Miasta Kamieńsk. 
 

 Załącznik Nr 32 
- uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Barczkowice 
 
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe w $ 12 jest pkt. 3, w którym jest mowa, Ŝe posiedzenia Rady 
Sołeckiej odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Zaproponował zmienić ten zapis np. na 
zapis, Ŝe posiedzenia będą się odbywały raz na dwa miesiące lub w razie potrzeb. Zapytał, czy 
Rada Sołecka będzie miała co robić co miesiąc, czy to nie będzie tylko taki przepis, który nie 
będzie do końca respektowany. 
 
Sołtys Barczkowic poparła wypowiedź radnego B. Pawłowskiego uwaŜa, Ŝe zebrania Rady 
Sołeckiej powinny się odbywać w miarę potrzeb. 
 
Prawnik W. Sobieraj zaproponował zmienić zapis następująco: „Zebrania Rady Sołeckiej 
odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niŜ raz na kwartał.” 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/83/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Barczkowice. 
 

 Załącznik Nr 33 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Danielów 
 
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 protokółu – Uchwała Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Danielów. 
 

 Załącznik Nr 34 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Dąbrowa 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/85/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dąbrowa. 
 

 Załącznik Nr 35 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Gałkowice Stare 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/86/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Gałkowice Stare. 
 

 Załącznik Nr 36 
 
- uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Gorzędów 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/87/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Gorzędów. 
 

 Załącznik Nr 37 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Huta Porajska 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/88/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Huta Porajska. 
 

 Załącznik Nr 38 
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-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Ochocice 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/89/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ochocice. 
 

 Załącznik Nr 39 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Podjezioro 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/90/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Podjezioro. 

 Załącznik Nr 40 
 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Włodzimierz 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/91/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Włodzimierz. 
 

 Załącznik Nr 41 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Szpinalów 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/92/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Szpinalów. 
 

 Załącznik Nr 42 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Pytowice 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
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Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych W wyniku głosowania 
uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr VII/93/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Pytowice. 
 

 Załącznik Nr 43 
 
-  uchwała w sprawie nadania statutu sołectwu Koźniewice 
 
Wiceprzewodniczący 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 protokółu – Uchwała Nr VII/94/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 13 
marca 2003 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Koźniewice. 
 

 Załącznik Nr 44 
 

 
p u n k t 14 

 
Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującym pismami: 
 
- pismem Państwa Demby dotyczącym dofinansowania leczenia niewidomego dziecka. 
- uchwałą Nr II/24/2003 RIO opiniującą pozytywnie moŜliwość sfinansowania deficytu 

przewidzianego w uchwale NrV/56/2003 Rady Miejskiej w Kamieńsku oraz prognozę długu 
na 31 grudnia 2003 roku i lata następne. 

- zawiadomieniem NSA o posiedzeniu sądu w sprawie Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie 
Tryb. przeciwko Radzie Miejskiej w Kamieńsku. 

- pismem Prokuratury Rejonowej w Radomsku. 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe w dniu 12.03.2003 roku na trasie szybkiego ruchu DK1 
miał miejsce wypadek, zapytał Burmistrza, kto wydał zgodę na przejazd duŜych samochodów 
cięŜarowych przez miejscowość Koźniewice, tam gdzie jest znak ograniczający tonaŜ do 6 ton. 
 
Burmistrz: „Nie wiem, kto wydał zezwolenie.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „A czy widział Pan Burmistrz drogę od drogi na Pytowice do Koźniewic.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Proszę mi podać taki paragraf, który mówi, Ŝe po takich drogach nie 
moŜna jeździć w przypadku kolizji.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Za drogi jesteśmy odpowiedzialni my, bo jest to droga gminna. JeŜeli 
policja kieruje samochody to powinna wiedzieć, Ŝe tam jest ograniczenie tonaŜu i mogła 
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puszczać tam tylko samochody osobowe. Samochody doprowadziły do zniszczenia tej drogi. Ja 
zapraszam Pana na przejaŜdŜkę niech Pan zobaczy jakim kosztem odbyło się przepuszczenie tych 
cięŜkich samochodów przez Koźniewice. Nie wiem na jakiej podstawie policja przepuszczała tiry 
tą drogą. Przez dwie godziny moŜna było te cięŜarówki zatrzymać, jeŜeli ktoś je tam wysyłał to 
powinien ponieś odpowiedzialność. Ja chciałbym, Ŝeby Pan wyjaśnił na jakich zasadach to było 
zrobione i  Ŝeby Pan doprowadził tę drogę do takiego stanu w jakim ona była.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe sprawę wyjaśni. 
 
Radny W. Wasiński: „Chodzi mi o cmentarz w Kamieńsku , Ŝeby Pan Burmistrz dowiedział się i 
wyjaśnił  od księdza proboszcza czy ma zamiar doprowadzić do porządku nasz cmentarz, zrobić 
jakieś alejki, tam jest błoto nie moŜna przejść. Ksiądz proboszcz bierze pogrobowe i powinien      
z tych funduszy zrobić alejki na cmentarzu. Druga sprawa za kadencji proboszcza była rozebrana    
z tyłu plebani furtka z XVI wieku, zabytek ma około 500 lat i w związku z 100 rocznicą kościoła 
jaka ma być w następnym roku, czy ksiądz proboszcz wreszcie to odnowi.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Kościół Parafialny jest w kompetencji księdza proboszcza, nie jest w 
kompetencji Burmistrza ani Rady i nie będę na to reagował. Pan jako parafianin i przypuszczam 
jako katolik  moŜe takie pytanie księdzu proboszczowi zadać  osobiście.” 
 
Radny W. Wasiński: „Oczywiście jest to w kompetencjach księdza proboszcza ale Pan Burmistrz 
jest osobą urzędową i proboszcz będzie chciał rozmawiać raczej z Panem, a nie ze mną jak to 
kiedyś Pan określił zwykłym , związku z tym prosiłbym, Ŝeby Pan się tą sprawą zajął.” 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem do Rady. 
 
Wniosek: „UpowaŜnić Przewodniczącego Rady i Burmistrza do skierowania wniosku do RIO i 
NIK-u o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miasta i w ZGKiM w Kamieńsku w okresie 1998 
– 2002 w zakresie inwestycji i zamówień publicznych.” 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe uzasadnienie w/w wniosku przedstawił dzisiaj częściowo 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wiele materiałów jest jeszcze do realizacji. Komisja 
Rewizyjna nie jest w stanie zajmować się bezpośrednią kontrolą. 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał, czy  kontrola nie moŜe być kompleksowa. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe w jego ocenie największe uchybienia są w  zakresie 
inwestycji i zamówień publicznych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu 1 radny głosował przeciw. W wyniku głosowania wniosek przyjęto 10 głosami „za”, 
przy 2 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciwnym. 
 
Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe Burmistrz ma pełne prawo wystąpić o przeprowadzenie 
kontroli bez zgody Rady, dlatego głosował przeciw. 
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Wiceprzewodniczący Rady: „Panie Burmistrzu miała być w poprzedniej kadencji zainstalowana 
siatka przy przedszkolu w Kamieńsku tam gdzie dzieci grają w piłkę,  bo piłka wpada na posesje 
mieszkańców i jest to dla nich uciąŜliwe.” 
 
Pan Bartoszewski: „Panie Kopcik to było w poprzedniej kadencji, Pan wówczas przewodniczył 
obradom Rady. Dobrze, Ŝe sobie Pan przypomniał o tym, bo jest Pan radnym tego okręgu. 
Szkoda, Ŝe ta Rada i ta władza ma to robić. Szanowna Rado wierzyłem w sprawiedliwość, ale się 
pomyliłem i zawiodłem, bo słowo sprawiedliwość istnieje tylko w nazwie słownika języka 
polskiego. Panie Wiceprzewodniczący dwóch faktów, Pan nie dopełnił. Pierwsza sprawa to 
sprawa Jafi oczyszczalni ścieków, o które się upominałem i walczyłem. Druga sprawa:               
w ubiegłej kadencji na Pana ręce złoŜyłem pismo wraz z dwoma zdjęciami i do dnia dzisiejszego 
nie otrzymałem odpowiedzi. Chodzi mi o budynek koło hydroforni na   Ściegny.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady : „Ja zgłaszałem te sprawy Panu Burmistrzowi. W tym okresie był 
Zarząd i Burmistrz i  w ich gestii było rozwiązanie sprawy Jafi. Budynku na ul. Kościuszki po 
dawnej hydroforni, teŜ miał być rozebrany i Panu  odpowiedziałem ustnie. Temat hydroforni jest 
juŜ w trakcie realizacji.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Działka  jest w stanie komunalizacji, jak ją gmina przejmie to wówczas 
budynek będzie moŜna rozebrać. 25 tys. zł. ma kosztować unicestwienie tego wszystkiego.”    
 

 
punkt 15 

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

 
                                      
 


