
Protokół Nr VIII/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 25 kwietnia 2003 r. 

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku o godz. 900.  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, Urszula Kowalska – Smuga – Radca prawna, Marianna Szczepocka– Skarbnik 
Miasta,  Antonine Avril – Prezes Sp. Sater - Kamieńsk, Zbigniew Krawczyk – Dyrektor ds. 
Badań i Rozwoju Sp. Sater - Kamieńsk, Andrzej Kopcik – Członek Zarządu Sp. Sater – 
Kamieńsk, Adam Kociniak – Członek Rady Nadzorczej Sp. Sater – Kamieńsk, Waldemar 
Zbierański – Członek Rady Nadzorczej Sp. Sater – Kamieńsk, Jerzy Kaczmarek – V –ce Starosta 
Powiatu Radomszczańskiego, Stanisław Witaszczyk – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, BoŜena 
Sewerynek – Radna Powiatu Radomszczańskiego, Andrzej Wiatrak – Radny Powiatu 
Radomszczańskiego. 
 
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. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z  sesji VII/2003 r. 
4. Sprawozdanie członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Spółce SATER Kamieńsk. 
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 

sesjami. 
7. Sprawozdanie delegata Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie. 
8. Absolutorium dla Burmistrza. 
9. Podjecie uchwał 
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10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Zakończenie obrad. 
 
W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 4  
 

punkt  1 
 

Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia VIII 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 dwóch 
dodatkowych punktów. W miejsce punktu 8 wprowadzić punktu pt. „Sprawozdanie z wykonania 
budŜetu gminy za 2002 rok.”, w miejsce punktu 11 punkt pt. „ Szkolenie w sprawie wypełniania 
oświadczeń majątkowych.” , a pozostałe punkty przesunąć o jedno miejsce w dół. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 15. Wniosek przyjęto jednogłośnie.  
Więcej propozycji nie zgłoszono do porządku obrad. 
 
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z  sesji VII/2003 r. 
4. Sprawozdanie członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Spółce SATER Kamieńsk. 
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 

sesjami. 
7. Sprawozdanie delegata Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie. 
8. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2002 rok. 
9. Absolutorium dla Burmistrza. 
10. Podjecie uchwał. 
11. Szkolenie w sprawie wypełniania oświadczeń majątkowych. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Zakończenie obrad. 
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p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z VII sesji. 
 

Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z VII sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokółu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
protokół przyjęto  jednogłośnie. 
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Spółce SATER Kamieńsk. 
 
Sprawozdanie z uczestnictwa w Zarządzie Spółki Sater Kamieńsk zdał członek Zarządu Pan 
Andrzej Kopcik. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 5  
 

Radny J. Blada zgłosił, Ŝe droga od Kamieńska do Kaliska i na Gałkowice jest bardzo 
zaśmiecona. UwaŜa, Ŝe firma Sater  powinna  sprzątać tę drogę, poniewaŜ jest to firma, która 
powinna dbać o porządek na terenie gminy. 
 
Członek Zarządu A. Kopcik powiedział, Ŝe powyŜsza uwaga jest słuszna. Poinformował, Ŝe 
Dyrektor Spółki Sater Pan Avril miał przedstawione uwagi na ten temat i zadeklarował, Ŝe 
sprzątanie będzie dokonywane. Członek Zarządu A. Kopcik zobowiązał się na posiedzeniu 
Zarządu , które odbędzie się w dniu 06.05.03 przypomnieć, Ŝe w dalszym ciągu to zalecenie nie 
jest wykonywane. 
 
Radny J. Kuliberda zapytał ile w 2002 roku zostało przyjętych śmieci na składowisko odpadów w 
Kąsiu. 
 
Pan A. Kopcik odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy informacji na powyŜszy temat nie posiada, 
ale wyjaśni ten temat i poda informacje na sesji  w czerwcu. 
 
Radny W. Kociniak: „Mamy przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej. Z tego co ja się 
orientuje to nie wiele mają Panowie do powiedzenia i nie wiele tam się dzieje. Niektórzy radni 
poprzedniej kadencji chcieli mieć śmieciowisko, to mamy śmieci. Najgorszym utrudnieniem są 
samochody, które całe noce jeŜdŜą  i niszczą drogi. Śmieciowisko nie było potrzebne na terenie 
gminy, ale niektórzy bardzo tego chcieli, referendum bojkotowali, Ŝeby składowisko było w 
Kamieńsku.” 
 
Pan A. Kopcik powiedział, Ŝe trzeba sobie zdawać sprawę z tego, Ŝe gmina posiada pakiet 
mniejszościowy, ale kodeks spółek handlowych przewiduje prawa wspólnika o mniejszościowym 
pakiecie. NaleŜy rozróŜnić dwie sprawy: pierwsza to praca członka Zarządu i członków Rady 
Nadzorczej oddelegowanych przez gminę do Spółki Sater, a druga sprawa, to jest umowa 
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dzierŜawy, jaka wiąŜe gminę Kamieńsk ze Spółką Sater Kamieńsk. Do chwili obecnej nie ma 
jeszcze regulaminu pracy Zarządu Spółki. 
 
Radny W. Kociniak: „Mam nadzieję, Ŝe nowi przedstawiciele gminy moŜe coś zdziałają w 
spółce, bo dotychczas były osoby ze strony gminy w Zarządzie, w Radzie Nadzorczej i nic nie 
zdziałały.” 
 
W. Zbierański: „Kłótnie są cały czas, jeŜeli chodzi o pewne ustalenia, o zasady funkcjonowania 
spółki. Ja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wychodzę z wieloma sugestiami. Mieliśmy 
spotkanie z Panem Burmistrzem na temat sortowni śmieci, biogazu. Umowy są nie egzekwowane 
z tamtej strony. Ja uwaŜam, Ŝe dzisiaj sprawa pomiędzy Spółką Sater, a gminą jest prostowana, 
są pewne sprawy doprowadzane do finału. Wcześniej tak były podpisywane umowy, w taki 
sposób działała Rada Nadzorcza, Ŝe nie odbywały się Ŝadne posiedzenia, spółka działała swoim 
torem, nikt nikogo o niczym nie informował. My dzisiaj zaczynamy wymagać pewnych rzeczy 
od firmy. Ja ze swojej strony, jako członek Rady Nadzorczej do końca będę egzekwował to, co 
naleŜy się gminie, mówię tu o sortowni, biogazach. MoŜe uda się zmienić w jakiś sposób 
umowę.” 
 
Pan A. Kopcik powiedział, Ŝe niepokojące  w działaniach Spółki Sater i firm zagranicznych jest 
to, Ŝe cały wypracowany zysk przeznaczają na dywidendę, a nic nie zostawiają w formie 
inwestycji. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do członka Zarządu Pana A. Kopcika i członka Rady 
Nadzorczej W. Zbierańskiego, aby na najbliŜszym posiedzeniu poruszyli następujący problem: 
„przed wybudowaniem składowiska radni, którzy byli związani ze Spółką Sater proponowali, Ŝe 
śmieci z terenu gminy Kamieńsk będą składowane nieodpłatnie, a niestety z przeprowadzonej 
rozmowy z Burmistrzem wynika, Ŝe śmieci z Urzędu są obciąŜane. Gmina jako udziałowiec płaci 
za woŜone śmieci.” 
 
A. Kopcik odpowiedział, Ŝe kwestia ta jest uregulowana w umowie dzierŜawy w art. 4, który 
mówi, Ŝe dzierŜawca zobowiązuje się do nieodpłatnego składowania odpadów pochodzących od 
mieszkańców gminy Kamieńsk w wysokości do 2000 ton rocznie. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe podczas spotkania wspólników, które odbędzie się w 
maju lub w czerwcu będzie starał się zawrzeć konkretne porozumienie ze Spółką Sater na temat 
wywoŜenia śmieci gminnych na wysypisko w Kąsiu nieodpłatnie. 
 
Radny J. Blada: „Ja mam pytanie do byłego Pana Burmistrza, gdy zakładali śmieciowisko na 
zebraniu z mieszkańcami zapewniał, Ŝe będzie zatrudnionych 500 osób, moŜe by przedstawił 
dzisiaj te 500 osób, które są zatrudnione. Są nieprzyjemne zapachy ze śmieciowiska w Kąsiu. 
Organizowaliście wycieczki do innych wysypisk tego typu.” 
  
Radny T. Gaworski: „Ja jeŜdŜąc po terenie takiej liczby nigdy nie podałem,  maksymalna liczba 
przewidziana do zatrudnienia, to było 80 osób przy pełnym rozruchu tzn. przy uruchomieniu 
segregacji śmieci i kompostowaniu. Pierwotnie było zakładane, Ŝe w granicach 30 – 35 osób, a 
przy uruchomieniu segregacji następne 40 osób będzie zatrudnione. JeŜeli chodzi o zapachy w 
tym czasie myśmy na swoim terenie śmieciowiska nie mieli, w związku z tym społeczeństwo się 
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domagało, Ŝeby zobaczyć, dlatego zostały  zrobione wycieczki do kilku śmieciowisk, gdzie mogli 
sobie zobaczyć. Do chwili wyłapywania biogazu niestety będą nieprzyjemne zapachy. Po 
wyłapaniu biogazu nieprzyjemnych zapachów nie powinno być. JeŜeli chodzi o podpisaną 
umowę, Ŝe prawdopodobnie po zakończeniu eksploatacji śmieciowiska ma to właściciel 
likwidować to naleŜałoby....  JeŜeli chodzi o odbiór nieodpłatnie śmieci z terenu gminy Kamieńsk 
jest jednoznaczny zapis, Ŝe  2000 ton rocznie będzie składowane nieodpłatnie poprzez wskazanie, 
które firmy to dowoŜą. Za mojej kadencji były wskazane dwie firmy: Juko   i Lobbe, które miały 
przydzieloną odpowiednią ilość śmieci, na którą zawarły umowy.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Wczoraj był dyrektor Kopalni nurtowało go to, Ŝe zapachy ze 
składowiska docierają do nartostrady, zastanawiał się, jak to wszystko będzie dalej 
funkcjonowało. Na spotkaniu wspólników musimy się zastanowić, Ŝeby to zneutralizować. Druga 
kwestia to jest sprawa umowy, o której mówił radny Gaworski, trzeba tę umowę renegocjować. 
Trzeba likwidować dzikie wysypiska, na terenie gminy przez ZGKiM i trzeba przestać dotować 
prywatne firmy, tak uwaŜam i do takiego punktu będę zmierzać.” 
 
W. Zbierański poinformował, Ŝe na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej złoŜył wniosek do 
Dyrektora wysypiska Pana K. Pietrasa, aby przygotował wykaz imienny osób i stanowisk, jakie 
istnieją na wysypisku. JeŜeli otrzyma taki wykaz to na następnej sesji Rady Miejskiej przedstawi 
radnym. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Spółkę Sater najbardziej ze wszystkiego interesuje sprawa 22 ha terenu 
przylegającego do obecnego składu utylizacji odpadów. Oni są nastawieni tylko na to, Ŝeby ten 
teren przechwycić w róŜnej formie, jako właściciele, jako dzierŜawca i tam chcieliby rozpocząć 
swoją działalność statutową, są zainteresowani tym, aby na tych terenach mogli składować 
następne odpady. Panowie radni znają temat z poprzedniej sesji, był równieŜ omawiany na 
komisjach.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował radnych, Ŝe w dniu 06.02.2002 r. wpłynął wniosek do 
Urzędu Miejskiego o zmianę w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Zmiana ta miała dotyczyć 22 ha terenu w obrębie miejscowości Ruszczyn i do tej 
pory temat ten nie został załatwiony. Jak sprawa się zakończy okaŜe się na spotkaniu wspólników 
w najbliŜszych tygodniach. 
 
Radny W. Kociniak zapytał czy oryginał  w/w pisma znajduje się w Urzędzie. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe w księdze pism urzędowych takiego pisma nie ma. 
 
Radny T. Gaworski: „Pan wystąpił, Ŝeby dokonać zmiany w tamtym terenie. W związku z tym 
dwukrotnie Ŝeśmy się kontaktowali w sprawie omówienia, co on właściwie chce, bo napisał, Ŝe 
dokonania zmian. Pan miał sprecyzować konkretnie na co chce dokonać zmian i do dnia 
dzisiejszego nie dotarło pismo, na co chce zmienić.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe wnioskodawca w piśmie wnosił o zmianę przeznaczenia 
gruntów na strefę przemysłową odzysku  i rewaloryzację odpadów komunalnych. 
 



 6 

Radny J. Kuliberda: „Sater Kamieńsk wystąpił do Burmistrza, aby gmina kupiła 23 ha terenu w 
Kąsiu za 1 420 000 zł. To jest podstęp, Ŝeby za taką kwotę kupić 23 ha, ja za takimi uchwałami 
nie będę głosował. Jest jeszcze zapis w umowie, Ŝe teren ten  ma być zakupiony z moŜliwością 
robienia tam kwater i składowania śmieci.” 
 

p u n k t  5 
 
Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych. 
 
W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Zbigniew Górny. 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 6 
 

W następnej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Piotr Secomski. 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 7 
 
 
Radny M. Ludwiczak: „W miesiącu marcu na skrzyŜowaniu DK1 z trasą Kamieńsk – Bełchatów 
miał miejsce wypadek. Była kolizja dłuŜszy czas, w celu rozbicia korka, jaki był na drodze 
zostały puszczone samochody cięŜarowe wraz z osobowymi przez miejscowość Koźniewice. 
Napisałem pismo do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego o rozpatrzenie tej 
sprawy. Otrzymałem odpowiedź, Ŝe komisja przekazuje temat do rozpatrzenia Burmistrzowi, 
dlatego wniosku komisja nie wypracowała na ten temat. Napisałem drugie pismo do Pana 
Burmistrza, na które do dziś odpowiedzi nie otrzymałem. Droga jest zniszczona, moŜna 
powiedzieć nawet, Ŝe zdewastowana. Czytałem protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i 
w tymŜe protokóle Pan Burmistrz wypowiada się, Ŝe nie mógł nie zezwolić na puszczenie 
samochodów przez Koźniewice. JeŜeli Pan Burmistrz nie mógł nie zezwolić tzn. Ŝe zezwolił, czy 
tak to mam rozumieć? Bo mnie ustnie Burmistrz mówił, Ŝe tego nie zezwalał. Tam jest 
ograniczenie do 6 ton, a przez tę drogę przechodziły samochody 45, 50 ton . Chciałbym wiedzieć 
jak Komisja Bezpieczeństwa  zapatruje się na tę sprawę, jak komisja podeszła do tego tematu, 
czy była na tej drodze i dlaczego nie ma Ŝadnych wniosków z tej komisji?” 
 
Radny P. Secomski odpowiedział, Ŝe w planie Komisji Bezpieczeństwa jest punkt, który dotyczy 
dróg lokalnych na terenie gminy Kamieńsk i skrzyŜowań w mieście Kamieńsku. Komisja nie jest 
w stanie planu rocznego rozpatrzyć w ciągu jednego posiedzenia. Poinformował, Ŝe na 
najbliŜszym posiedzeniu będzie ta tematyka poruszana i komisja będzie starać się wypracować 
wnioski w tym temacie. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Droga została zniszczona, asfalt wykruszony i co dzień to wykruszenie 
postępuje. JeŜeli będziemy czekać jeszcze miesiąc, czy dwa na zrobienie tego, to koszt naprawy 
tej drogi będzie niewspółmiernie wyŜszy, niŜ moŜna było to zrobić np. na początku miesiąca 
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kwietnia. Szanujmy nasze pieniądze, taka droga powinna być zrobiona jak najszybciej, Ŝeby nie 
ulegała dalszemu uszkodzeniu.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Był wypadek, przedstawiciel ruchu drogowego z Radomska kierował 
ruchem. W naszym interesie było rozładować korek, który powstał na drodze. Ja zezwolenia nie 
wydawałem, bo do mnie nikt się nie zwrócił o takie zezwolenie. Zwyczajowo jest przyjęte, Ŝe jak 
jest zagroŜenie, to się to zagroŜenie szybko likwiduje. Drogi będą wyremontowane w 
odpowiednim momencie.” 

 
Do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Socjalnych J. Kowalski. 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 8 
 
 Radny J. Kuliberda zapytał kto ma kontrolować samochody wyjeŜdŜające ze składowiska śmieci 
w Kąsiu po zdeponowaniu śmieci. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Kowalski odpowiedział, Ŝe kontroli ma dokonywać Spółka 
Sater. 
 
Radny J. Kuliberda uwaŜa, Ŝe wnioski wypracowane przez poszczególne komisje muszą być 
sprecyzowane i realizowane. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe zamierza wystąpić do Spółki Sater z wnioskiem, Ŝeby 
zatrudniła jedną osobę, która będzie drogę Kamieńsk – Kalisko – Gałkowice Stare sprzątała. 
Powiedział, Ŝe zgłosił równieŜ na spotkaniu wspólników wniosek, Ŝeby Spółka Sater załoŜyła 
odpowiednie bramki, które będą kontrolowały wjeŜdŜające samochody. 
 
Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli będzie sprzątany przez firmę Sater droga Kamieńsk – Kalisko, to 
moŜe od razu drugi etap firma Demeter by załatwiła i posprzątała las na Wrzoskach od ul. 
Słowackiego do wjazdu  do Gomunic, gdyŜ jest tam bardzo duŜo śmieci.” 
                                              
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe aby do firmy Demeter wystąpić o wnioskiem o 
sprzątanie musi być pewność, Ŝe zanieczyszczeń dokonała ta firma. 
 
Radny M. Ludwiczak uwaŜa, Ŝe kaŜda posesja na terenie gminy powinna posiadać kosz na 
śmieci. 
 
Radny J. Kuliberda poparł wypowiedź radnego M. Ludwiczaka. Powiedział, Ŝe strona 
południowa Kamieńska od cmentarza w dół jest bardzo zaśmiecona i naleŜy coś zorganizować i 
te śmieci pozbierać. „Jest przepis, Ŝe kaŜdy mieszkaniec w ciągu roku produkuje 2 m3 odpadów i 
w danej posesji jest kosz na śmieci tylko najmniejszy, a resztę śmieci wywozi się po kątach. 
NaleŜy przeliczyć w roku czasu ile jest mieszkańców i jaki ten kosz powinien być, bo jeŜeli on 
jest najmniejszy, a rodzina jest 5 osobowa to naturalnie, Ŝe tych śmieci będzie za duŜo.” 
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Radny W. Wasiński: „Dotyczy to nie tylko od cmentarza, ale od ul. Ludowej, cmentarza niedługo 
nie będzie widać w Kamieńsku.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe na parkingu na ul. Cmentarnej są trzy kosze 
obsługiwane przez firmę Juko. Firma jest zawiadomiona, Ŝe ma sukcesywnie kosze opróŜniać, 
jeŜeli nie będzie tego robiła, to gmina podziękuje firmie za współprace. 
 
Radny W. Wasiński zwrócił uwagę, Ŝe na terenie Kamieńska jest bardzo mało koszy 
podręcznych i uwaŜa, Ŝe powinno ukazać się więcej takich koszy. 
 
Burmistrz G. Turlejski zapoznał radnych z pismem Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącym 
przekazania nieodpłatnie na rzecz gminy autobusu szkolnego. Gimbus będzie gimbusem urzędu, 
zostanie zatrudniony kierowca i będzie dowoził dzieci do szkół z terenów Gałkowice Stare, 
Włodzimierz. 
 
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 9 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesyjnym złoŜył 
Przewodniczący Komisji W. Kociniak. 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 10 
 
Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli Komisja Przetargowa była o godz. 1000, a Komisja Bezpieczeństwa 
o godz. 900 22.02.2000 r. Ja zawsze Komisje Bezpieczeństwa ustalałem na  9, 8, 7 dni najpóźniej, 
bo tego dnia musiały być przesłane materiały do radnych uczestniczących w komisji. Natomiast 
przetargi były róŜnie robione i często były zwoływane na telefon. JeŜeli ja miałem Komisję 
Przetargową i w tym samym dniu była wyznaczona Komisja  Bezpieczeństwa, to ja robiłem 
Komisję Bezpieczeństwa, jeŜeli był przetarg krótki zrobiona była przerwa. W tejŜe Komisji 
Bezpieczeństwa uczestniczył Pan G. Turlejski. Nie ja sporządzam listy odnośnie diet za przetargi 
i za komisje. JeŜeli ja po przetargu i po komisji przychodzę do kasy i sporządzona jest lista diet 
za przetarg, za który było chyba 42 zł, i podsuwane są dwie listy zrobione przez urzędnika, więc 
ja podpisywałem te dwie listy.” 
 
Radny W. Kociniak: „A jak by były trzy listy sporządzone.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Jak by były trzy to podpisałbym trzy. JeŜeli Komisja Rewizyjna uwaŜa, 
Ŝe było to źle zrobione, niezgodnie z przepisami, ustawą i wszelkimi rozporządzeniami, to proszę 
sporządzić  i przesłać mi pismo i ja te pieniądze zwrócę pomimo, Ŝe ja nie zrobiłem tego w złej 
wierze, tylko zgodnie z tym co miałem.” 
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Radny W. Kociniak poinformował, Ŝe prawnik się wypowiadał na temat zwrotu diet przez 
radnych i wyjaśnił, Ŝe nie ma sposobu, Ŝeby radnego zmusić do oddania diet. Radny musi chcieć 
zwrócić nieprawidłowo pobrane diety, wszystko będzie zaleŜało od woli radnego. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Ale to mnie dotyka i mnie dotyczy, jeŜeli ja to zrobiłem niezgodnie z 
prawem to proszę bardzo, ale jeŜeli mnie prawnik powie, Ŝe ja mogę, a nie muszę to ja pracuję na 
Kopalni, ja na dzisiejszy dzień muszę wziąć urlop ewentualnie mam bezpłatny dzień w pracy, 
czy Pan miał bezpłatne w swojej szkole? Nie, bo Pan ma nienormowany czas pracy, ja wiem, bo 
Pan umie pieniąŜki liczyć, ale swoje.” 
 
Radny W. Kociniak: „Proszę się nie interesować mną.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli to jest niezgodne niech się Pan nie interesuje moimi.” 
 
Radny W. Kociniak: „Ja się interesuje Panem, jako radnym, a nie jako pracownikiem Kopalni.” 
 
Przewodniczący Rady: „Etyka moralna radnego mówi, Ŝeby pewnych spraw nie wykorzystywać 
osobiście, do pobierania diet, a mnie się wydaje, Ŝe w przerwie jednej komisji, druga komisja jest 
kolego radny Ludwiczak nieetyczne. Jak ten przetarg wyglądał w ciągu 15 min., przetarg trzeba 
powaŜnie rozwaŜyć.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli przetarg się nie odbył, bo nie złoŜono odpowiedniej ilości ofert to  
nie trwał nawet 15 min.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Przewodniczący Rady, czy był Pan wczoraj w pracy.” 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe był w pracy. 
 
Radny M. Ludwiczak: „A ja widziałem Pana przez całe 6 godzin, jak trwała komisja, moŜe nie 
całe 6 godzin w biurze Rady. Czy Pan ma za wczorajszy dzień zapłacone? Niech Pan wnika w 
swoje sprawy.” 
 
Przewodniczący Rady udzielił wyjaśnienia na powyŜsze pytanie w punkcie pt.: „Zapytania i 
wolne wnioski.” 
 
Radny W. Kociniak zapytał, jak rozumieć przypadek, Ŝe odbywało się posiedzenie Zarządu 
Miasta  w trakcie Komisji Przetargowej. 
 
Radny M. Ludwiczak: „NaleŜy rozumieć to, tak jak wyŜej. Ja do Komisji Przetargowej nie 
pchałem się, diety było 42 zł.” 
 
Radny W. Kociniak: „Nie 40zł tylko 140zł.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „140zł, to widzę, Ŝe Panu coś rachunki nie bardzo idą Panie były 
Dyrektorze.” 
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Przewodniczący Rady: „Panie Ludwiczak przywołuję Pana do porządku i proszę nie uŜywać 
takich słów były Dyrektorze, proszę się zachowywać i powagę sesji utrzymywać.” 
 
Radny M. Ludwiczak:  „Przepraszam.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Ja wnioskuję o to, Ŝeby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem i 
jeŜeli było to nieprawnie zrobione, niezgodnie z przepisami, Ŝeby komisja to sprawdziła i 
przesłała pisma do poszczególnych radnych, Ŝeby zwrócili diety.” 
Radny W. Kociniak : „Przepisy przepisami, a uczciwość uczciwością.” 
 
Radny W. Kociniak powiedział, Ŝe w miejscowości Danielów było 6 podań o umorzenie podatku 
od osób indywidualnych i umorzono im na kwotę 13 600zł tzn., Ŝe średnio ponad 2 000zł na 
osobę. 
 
Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe najprawdopodobniej są to osoby, które wydzierŜawiły tereny 
pod eksploatacje torfu i u nich występuje duŜy podatek, bo to jest za wyłączenie z produkcji. 
„Wiem u kogo to było, nie było moŜliwości ściągalności, komornik dwa razy spisał protokół 
odstąpienia od ściągalności.” 
 

p u n k t  6 
 

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

Załącznik Nr 11 
 
                          

p u n k t  7 
 

Sprawozdanie delegata Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie. 
 
Burmistrz Kamieńska G. Turlejski zapoznał radnych ze sprawozdaniem delegatów ze 
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin. 
 
W załączeniu do protokółu -  w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 12 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe toczy się sprawa  komunalizacji działki tzw. 
lampownia. JeŜeli komunalizacja przejdzie pomyślnie i gmina stanie się właścicielem 
działki,wtedy uchwałą Rady wydzierŜawi działkę związkowi, związek ma juŜ gotowy projekt na 
budowę schroniska i rozpocznie budowę. 
 
Głos zabrał członek Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin w Kleszczowie. 
Poinformował, Ŝe plan budŜetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie wg stanu na 
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dzień 31 grudnia 2002 roku po stronie dochodów zamyka się w kwocie 67.500zł, po stronie 
wydatków w kwocie 137.630zł. 
Dochody za 2002 rok zrealizowane zostały do wysokości 46.470 zł, co stanowi 68,8% ustalonego 
planu.  
Wydatki natomiast zostały wykonane do kwoty 59.257zł, tj. 43,1% załoŜonego planu. 
 

 
 

p u n k t  8 
 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2002 rok. 
 
Głos zabrała Skarbnik Miasta M. Szczepocka. Poinformowała, Ŝe uchwalony budŜet na 2002 rok 
po stronie dochodów wynosił 8.577.150 zł., a po stronie wydatków 8.799.150 zł.  
Plan dochodów po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej, 
Zarządu Miasta i Burmistrza wynosi na koniec 2002 roku 9.295.887 zł., a po stronie wydatków 
9.617.887 zł. 
Dochody za 2002 rok na plan 9.295.887 zł. zostały wykonane w kwocie 9.580.081 zł., co stanowi 
103% wykonania planu. Wydatki na plan 9.617.887 zł. zostały wykonane w wysokości 9.091.333 
zł., co stanowi 95% wykonania planu. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w okresie sprawozdawczym został częściowo spłacony kredyt w wysokości 
100.000zł., do spłacenia pozostała nam kwota 300.000 zł. do roku 2005. 
Rok 2002 został zamknięty nadwyŜką budŜetową w wysokości 488.748zł. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 13 
 

p u n k t  9 
Absolutorium dla Burmistrza.  
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik przedstawił opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
- uchwała Nr II/151/2003 
- uchwała Nr II/152/2003 
 
W załączeniu do protokółu – w/w uchwały. 

Załącznik Nr 14 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej          
o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Kamieńska za 2002 roku. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w wniosek. 

Załącznik Nr 15 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Kamieńska absolutorium za 2002 rok. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
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Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/95/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za 2002 rok. 
 

Załącznik Nr 16 
p u n k t  10 

 
Podjecie uchwał. 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej.  
 
Radny W. Wasiński poprosił, aby do uchwał, które radni otrzymują na  sesję i które mają mapki, 
jako załącznik były dołączane te mapki i Ŝeby te mapki były czytelne. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe z uchwałami radni zapoznawali się na poszczególnych 
komisjach, mapki były przedstawione i kaŜdy radny mógł się z nimi zapoznać. Poinformował, Ŝe 
jeŜeli zachodzi taka potrzeba radny W. Wasiński będzie otrzymywał mapki wraz z materiałami 
na sesję. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/96/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej. 
 

Załącznik Nr 17 
 
- uchwała w sprawie uznania za pomniki przyrody 
 
Radny W. Wasiński: „Na komisji nie było mowy o tej uchwale, projektu uchwały nie ma.” 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe w/w uchwała wpłynęła przed sesją. Powiedział, Ŝe jeŜeli 
radni dzisiaj odrzucą tę uchwałę wróci ona na sesję czerwcową.   
 
Radny W. Wasiński: „Jakie konsekwencje prawne z tego punktu będą dla gminy, jeŜeli ktoś 
gałązkę obetnie?” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Dotychczas dbał o to właściciel, w tej chwili biorąc te dęby pod ochronę 
konserwator.” 
 
Burmistrz G. Turlejski wycofał w/w uchwałę spod głosowania. 
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- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/97/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 
 

Załącznik Nr 18 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/98/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 

Załącznik Nr 19 
 
- uchwała w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Kamieńsk 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/99/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Kamieńsk 
 

Załącznik Nr 20 
 
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/100/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 21 
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- uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w 2003 r. 

 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem radnego W. Wasińskiego o odwołanie 
radnego z Komitetu do zorganizowania V Dni Kamieńska. 
 
 
W załączeniu do protokółu – w/w pismo. 

Załącznik Nr 22 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie radnego W. Wasińskiego z 
Komitetu do zorganizowania V Dni Kamieńska. 
Głosowało 15 radnych. 
13 radnych głosowało za odwołaniem radnego W. Wasińskiego z Komitetu do zorganizowania V 
Dni Kamieńska, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania radny W. Wasiński został odwołany z Komitetu do zorganizowania V Dni 
Kamieńska 13 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Małgorzaty Piekarskiej do 
Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska. 
Głosowało 15 radnych. 
Za powołaniem Pani Małgorzaty Piekarskiej głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania Panią Małgorzatę Piekarską powołano do Komitetu do zorganizowania 
Dni Kamieńska. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Czesława Góra do Komitetu do 
zorganizowania obchodów Dni Kamieńska. 
Głosowało 15 radnych. 
Za powołaniem Pana Czesława  Góra głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania Pan Czesław Góra został powołany do Komitetu do zorganizowania Dni 
Kamieńska. 
 
W załączeniu do protokółu – oświadczenia w/w osób. 

Załącznik Nr 23 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/101/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów 
Dni Kamieńska w 2003 r. 

Załącznik Nr 24 
 

- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe na obchody Dni Kamieńska umowę darowizny podpisały      
z Burmistrzem: firma Gramp z Bełchatowa – 500zł, Pan  Marciniak – 5000zł, Pani Kuder – 
500zł. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Kto to jest Pan  Marciniak?” 
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Skarbnik Miasta: „Darczyńca.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Co to jest za darczyńca, jakaś firma?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe pieniądze wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Czy, jeŜeli od Pana Niemczyckiego, czy innego Pana Kamieńsk dostałby 
darowiznę, to czy kaŜde pieniądze bierzemy, czy gmina nie ma wpływu na to, Ŝeby się rozeznać, 
Ŝeby radni wiedzieli od kogo pieniądze wpływają.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z bankowym dowodem wpłaty (5000zł  przekazane 
przez Pana Ryszarda Marciniaka zam. W Janowie Przygockim). 
 
Radny M. Ludwiczak: „Czy ci Panowie maja jakąś firmę, prowadzą jakiś zakład?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Przeczytałem dowód wpłaty.” 
 
Radny W. Wasiński: „A jak to jakaś mafia i później będą chcieli coś za to, nie wiemy od kogo 
wzięliśmy.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Czy to jest za coś przekazane.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto 11 głosami „za”, przy 4 głosach 
wstrzymujących. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 

 Załącznik Nr 25 
 

- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/103/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej. 

 
Załącznik Nr 26 
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- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Radny B. Pawłowski opuścił obrady i nie brał udziału w głosowaniu. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej. 

 
Załącznik Nr 27 

 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanych 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/105/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanych. 

 
Załącznik Nr 28 

 
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego                 

w pierwszej kategorii zaszeregowania obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kamieńsku 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
- W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/106/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 

25.04.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego         
w pierwszej kategorii zaszeregowania obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 29 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/107/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
 

Załącznik Nr 30 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości zabudowanej.  
 
Radca prawny Urszula Kowalska – Smuga zaproponowała, aby w § 1 uchwały dopisać zwrot: 
„za kwotę nie wyŜszą, niŜ 75 000zł.” 
 
Radny T. Gaworski zaproponował wyrzucić całkowicie kwotę, poniewaŜ Rada nie prowadzi 
negocjacji, tylko negocjacje prowadzi Burmistrz. Cena w projekcie uchwały jest podana za         
6 arów wg wyceny biegłego, a gmina kupuje tylko 0,0384 ha. Rada wyraŜa zgodę na zakup, a za 
ile to jest sprawa Burmistrza. 
 
Radca prawna Urszula Kowalska – Smuga odpowiedział, Ŝe Rada moŜe określić górną granicę 
do negocjacji. Nie ma błędu, jak będzie podana w uchwale górna granica, do której upowaŜniony 
jest Burmistrz. 
 
Radny W. Wasiński: „Ja uwaŜam, Ŝe my jako radni nie jesteśmy władni określić, jaka cena tego 
jest, ja nie wiem, czy ta nie wyŜsza cena jest słuszna.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Uchwała była przedyskutowana dokładnie na komisjach, w tej chwili 
dyskusja nad projektem uchwały nie ma sensu, albo Pan radny jest „za”, albo jest przeciw. To 
miejsce zostanie przeznaczone na przejście między ul. Górniczą i Słowackiego. Jest nabrzmiały 
problem społeczny i problem będzie w tym roku rozwiązany, jak radni za chwilę uchwałę 
przegłosują. Dobrze byłoby, gdyby Burmistrz wiedział za ile ma to kupić, Ŝeby później Pan radny 
nie opowiadał, Ŝe kupił o 5000zł za duŜo, a mógł kupić za mniej.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu wszystko się zgadza, tylko np. ja na Komisji Rolnictwa 
wczoraj dopiero się z tą uchwałą zapoznałem i Komisja Rolnictwa jednoznacznie stwierdziła, Ŝe 
jest to zbyt wysoka cena, ja teŜ się z tą ceną nie zgadzam, bo ona jest zbyt wysoka dla mnie, 
dlatego proponujemy, Ŝeby wycofać 75000zł. Jest Pan Burmistrzem, jeŜeli kupi Pan za 75000zł, 
czy za 80000zł to Pan będzie za to odpowiadał. Ja pod kwotą 75000zł się nie podpiszę, bo 
uwaŜam, Ŝe to jest za duŜo. My to musimy jeszcze rozebrać, my tam musimy wybudować. JeŜeli 
Pan ma upowaŜnienie do negocjacji to moŜe Pan negocjować. Ja jestem teŜ za tym, Ŝeby kupić, 
ale nie za tę kwotę.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Panie radny, jeŜeli bez kwoty Pan podniesie rękę za uchwałą tzn. Ŝe 
upowaŜni mnie Pan do kupna za kaŜdą kwotę.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Tak, a później z tego Pana rozliczę.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Nie rozliczy mnie Pan, bo Pan głosował za uchwałą. Ja proszę, Ŝebym 
miał górną granicę określoną 75000zł. Ja sam ograniczam swoje działania uchwałą.” 
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Radny M. Ludwiczak: „MoŜe to Pan kupić nawet za 100000zł, ale niech się Pan nie podpiera 
tym, Ŝe ja mam dzisiaj zagłosować za 75000zł, bo ja nie wiem czy to jest adekwatne do tego 
terenu.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja się Panem nie podpieram, tylko przedstawiam projekt uchwały pod 
głosowanie.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Tu jest teren zabudowany, jest uchwała, która była omawiana na komisjach, 
nie wszyscy radni musza głosować za uchwałą i nie wszyscy radni muszą głosować przeciw, 
kaŜdy ma swoją wolną wolę.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, Ŝe jest to bardzo waŜna sprawa dla mieszkańców 
Kamieńska, szczególnie dla mieszkańców osiedla. Sprzedający znając tę sytuację wystawił taką 
cenę.  
 
Burmistrz G. Turlejski: „Negocjacje na ten temat trwały od chwili kiedy objąłem Urząd 
Burmistrza, aŜ do dnia dzisiejszego. Dzisiaj sfinalizujemy w głosowaniu, albo „tak”, albo „nie”. 
Przejście będzie gminne, będzie czynne całodobowo, będzie utrzymywane przez gminę. 
Przejście, o którym mówiliśmy wcześniej, jak mówił właściciel działki będzie zagradzane i nie 
będą mieszkańcy mieli z niego poŜytku. Dlatego proponuję jedyne rozwiązanie na dzień 
dzisiejszy, albo się zgodzimy i rozwiąŜemy problem, albo z problemem na sali pozostaniemy.” 
 
Radny T. Gaworski: „JeŜeli wstawiliśmy tę cenę nie wyŜszą, niŜ 75000zł to przynajmniej 
wykreślmy zwrot „zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego”, bo na 75000zł  jest 
wyceniona działka o powierzchni ponad 6 arów, a my kupujemy tylko 3 ary.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Proszę Państwa to są inne dane do sprzedaŜy tej działki. JeŜeli ktoś nie miał 
do czynienia z tym, a ja miałem to jest taka sprawa, Ŝe w Urzędzie Skarbowym negują cenę i 
podwyŜszają, bo biorą pod uwagę gdzie teren jest połoŜony, czy są media, kanalizacja, gaz, 
woda, centralne ogrzewanie w domu. Ktoś kto sprzedaje, kupił to, a nie minęło 5 lat będzie 
musiał od tego zapłacić podatek. Musimy to kupić. Pan T. Gaworski były Burmistrz wie jak 
sprawy wyglądają w Urzędzie Skarbowym.” 
 
Radny T. Gaworski: „Panie Kuliberda chcę Pana wyprowadzić z błędu. Po pierwsze Urząd 
Miejski w Kamieńsku nie płaci podatku od nabycia, jest zwolniony. Pan Matuszczyk będzie 
płacił podatek, jeŜeli wcześniej, niŜ 5 lat zbył, ale od róŜnicy kwoty, którą zyskał na tym. Urząd 
Skarbowy nie moŜe zmienić kwoty, jeŜeli jest wycena biegłego. My jesteśmy za tym, Ŝeby to 
kupić, tylko jeŜeli nie będzie to wykreślone, to ja się wstrzymuje od głosu, poniewaŜ ja nie 
prowadzę negocjacji.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja uchwały nie zmieniam i wnoszę o przegłosowanie uchwały.” 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy wycena jest na 3 ary, czy na 6 arów. 
 
Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli Pan kupi tę działkę, która będzie miała wycenę na 6 arów, a w 
uchwale będą 3 ary to uchwałę odrzuci wojewoda.” 
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Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe uchwała nie zostanie odrzucona. „Ja uwaŜam, Ŝe Pan nie 
chce rozwiązać problemu społecznego przejścia, jest Pan przeciwny, tylko zasłania się Pan 
wyceną.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto 10 głosami „za”, przy 5 głosach 
wstrzymujących. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr VIII/108/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości zabudowanej.  
 

 Załącznik Nr 31 
 
Pani Barbara Sabaturska podziękowała Burmistrzowi w imieniu mieszkańców za załatwienie 
sprawy pasaŜu. 
  
- uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie programu promocji zdrowia pt. 

„Polskie Sztuczne Serce” 
W/w uchwała nie została poddana pod głosowanie ze wzglądu na opinię prawną. 
W złączeniu do protokółu – projekt w/w uchwały wraz z opinią prawną. 

Załącznik Nr 32 
 

p u n k t  11 
 

Szkolenie w sprawie wypełniania oświadczeń majątkowych. 
 
Szkolenie w sprawie wypełniania oświadczeń majątkowych przeprowadziła inspektor  Urzędu 
Miejskiego w Kamieńsku Pani ElŜbieta Matuszczyk. 
 

p u n k t  12 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny T. Gaworski zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby Burmistrz wystąpił do starostwa z 
wnioskiem o dokonanie przeczyszczenia kanalizacji deszczowej w Gorzędowie na ul. 
Mickiewicza na odcinku, gdzie znajduje się sklep, poniewaŜ jest zapchana. 
 
Radny W. Wasiński kanalizacja.............. 
 
Radny Z. Górny: „Ja chciałem zapytać o studzienkę kanalizacyjną na ul. Piotrkowskiej przy 
moście, do tej pory jest dziura, ona jest załamana.” 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba odpowiedział, Ŝe w powyŜszej sprawie zostało juŜ wysłane pismo do 
Telekomunikacji, wnoszące o poprawę. 
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Radna Powiatu radomszczańskiego B. Sewerynek poinformowała, Ŝe na dzień dzisiejszy gmina 
dostanie od powiatu 500 m2 kostki, zostało to uzgodnione pomiędzy Burmistrzem, a Starostą. 
Burmistrz daje wykonawstwo robót, a starostwo kostkę. Poinformowała, Ŝe domagałam się na 
Komisji Rozwoju Powiatu, aby osób zatrudnionych z biura pracy na terenie gminy Kamieńsk, 
było jak najwięcej i aby starostwo w porozumieniu z Burmistrzem ustaliło, Ŝeby osoby te brały 
udział w sprzątaniu rowów przydroŜnych przy drogach powiatowych. 
 
Radny Z. Górny zapytał Burmistrza kiedy będą łatane dziury w drogach w miejscowości 
Aleksandrów oraz pomiędzy miejscowością Aleksandrów, a Ochocicami. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe w tym roku. 
 
Z –ca Burmistrza odpowiedział, Ŝe temat powyŜszy został zgłoszony do Rejonu Dróg w 
Radomsku i prace będą wykonane. 
 
Sołtys sołectwa Barczkowice T. Mirczak podziękowała Burmistrzowi za załatanie drogi w 
miejscowości Barczkowice, która podlega pod powiat. 
 
Radny J. Kuliberda poprosił o wyrównanie drogi na ul. Hubala, gdyŜ jest tam bardzo fatalny 
przejazd, samochody jeŜdŜą po skarpie i po kanalizacji telefonicznej. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił, Ŝe przed cmentarzem w Kamieńsku jest bardzo duŜo śmieci. 
UwaŜa, Ŝe naleŜy zwrócić się do proboszcza, aby wystawił na zewnątrz 3 pojemniki, które 
znajdują się w budynku cmentarnym, gdyŜ obecnie są one niewykorzystane.  
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe teren wokół cmentarza zostanie uporządkowany. 
Zostanie przeprowadzona rozmowa na temat parkingu przy ul. Cmentarnej, w późniejszym 
okresie moŜna podjąć wniosek i parking wykonać nawet w tym roku, jednak naleŜy się 
zastanowić, czy juŜ teraz jest taka potrzeba, Ŝeby go zrobić, bo są inne potrzeby. 
 
Pani B. Sewerynek: „Rozmawiałam z firmą Juko, nie wiedzą, Ŝe są zamknięte jakieś pojemniki w 
pomieszczeniu na cmentarzu. Poinformowali mnie, Ŝe wszystkie śmieci wokół cmentarza zostały 
uprzątnięte.” 
 
Radny T. Gaworski wyjaśnił, Ŝe pojemniki, które stoją w budynku cmentarnym nie naleŜą do 
firmy Juko i płaci za nie proboszcz. 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 
- kopie darowizn przekazanych przez firmę Sater w 2002 roku 
Przewodniczący Rady A. Kułak poinformował radnych, Ŝe Pan Zbigniew Krawczyk 
poinformował, Ŝe firma Sater Kamieńsk przekazała w 2002 roku 65 000zł na darowizny,             
a z przesłanych dokumentów wynika, Ŝe 36000zł nie ma w ewidencji. 
- wynik finansowy firmy Sater Kamieńsk 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wynik finansowy jest nieczytelny. Sprawozdanie finansowe 
firmy Sater wpłynie w miesiącu czerwcu. 
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Przewodniczący Rady odnośnie pytania zadanego przez radnego M. Ludwiczaka wyjaśnił, Ŝe 
czasem przebywa w biurze Rady Miejskiej, jeŜeli uczestniczy w posiedzeniach komisji. Jest 
prowadzony rejestr jego nieobecności w ZGKiM. „Np. 4 godziny uczestniczyłem w posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej i za te godziny nie będę miał zapłacone. Dzisiaj teŜ nie będę miał zapłacone. 
Pomiędzy ZGKiM, a Urzędem Miasta są pewne powiązania i z Burmistrzem musimy pewne 
sprawy rozwiązywać, dlatego czasem jestem obecny w biurze Rady Miejskiej, poniewaŜ 
omawiamy z Burmistrzem pewne tematy. JeŜeli radny  M. Ludwiczak oświadczył publicznie, Ŝe 
wczoraj 6 godzin byłem w Radzie, to proszę powiedzieć, od której do której i proszę świadków. 
Pan pewne zarzuty pod moim adresem kierował na wcześniejszej sesji i jest udowodnione kto 
jest kłamcą, nie Przewodniczący Rady, ale pewne dowody są wskazane w sprawozdaniu i proszę 
szanować swoją osobę i mówić to co naleŜy, a myślę, Ŝe dzisiaj powinien przeprosić Pan radnego 
W. Kociniaka za określenie „ były dyrektorze.” Dla mnie Pan Kociniak jest dyrektorem i 
pozostanie.” 
 
Radny W. Kociniak powiedział, Ŝe Ŝadnych przeprosin nie przyjmuje. 
 
Radny M. Ludwiczak poinformował, Ŝe w przerwie sesji napisał do radcy prawnej pismo prosząc 
o przygotowanie na piśmie wyjaśnienia zarzutów Komisji Rewizyjnej, co do pobranych przez 
radnego diet w dniach: 22.02.2000 Komisja Bezpieczeństwa i Komisja Przetargowa, 25.09.2000 
Zarząd Miasta i Komisja Przetargowa, 28.12.2000 Komisja Rolnictwa i Komisja Przetargowa.  
Zapoznał radnych z treścią opinii prawnej: „Zasady wypłat diet oraz ich wysokości określa Rada 
Miejska podejmując stosowną uchwałę. W przypadku udziału w pracach komisji Rady, natomiast 
w przypadku Komisji Przetargowej wysokość diety i zasady ich wypłaty określił Zarząd Miasta. 
Z treści podjętych uchwał wynika, Ŝe członek obu komisji nabywał prawo do diety za udział w 
posiedzeniach Komisji Przetargowej podpisem na liście obecności.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Dziwi mnie to, Ŝe Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie potrafił tego 
zrobić, ja to zrobiłem w ciągu 10 min. Temat rozdmuchania na teren gminy, Ŝe Ludwiczak wziął 
kiedyś dwie diety, to jest prawidłowe działanie tej komisji, a coś takiego moŜna załatwić w ciągu 
10 min. JeŜeli Pan Przewodniczący chce opinię prawną mogę ją skserować, jeŜeli nie to moŜe 
Pan to dalej ciągnąć.” 
 
Radny W. Kociniak: „Ja bym chciał, Ŝebyśmy na spokojnie ustalali, nie obraŜali się. Radny      
M. Ludwiczak powiedział, Ŝe 40 zł brał za Komisję Przetargową, ja wiem Ŝe było więcej niŜ 
40zł, przesadziłem, bo powiedziałem, chyba 140zł. Prawda jest taka, Ŝe początkowo było 58zł 
brutto, później suma ta wzrosła do 70zł, czyli prawda leŜy po środku, bliŜej prawdy radnego 
Ludwiczaka.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Ja nie mam nic do ukrycia i to co wy wykryjecie, to ja nie mam problemu 
z tym, bo ja nic tutaj, ani nie ukradłem, ani nie przywłaszczyłem. Ja tylko bym prosił, jest Pan 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Ŝeby Pan nie ulegał namową i opinią. Takie sprawy 
naleŜy załatwić z radcą prawnym.” 
 
Radny W. Kociniak: „Nie waŜne są przepisy, waŜna jest uczciwość radnego.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „To znaczy, Ŝe będzie działał Pan niezgodnie z przepisami, ale uczciwie.” 
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Radny M. Ludwiczak zapytał Burmistrza, na jakich zasadach funkcjonuje dyskoteka na 
Wrzoskach i kto ją otworzył. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Na ul. Wrzosowej znajduje się Terenowa OSP Wrzoski, która dysponuje 
duŜą salą. W tej sali były organizowane dyskoteki jeszcze w miesiącu listopadzie 2002, następnie 
zostały wstrzymane ze względu na zakłócenia porządku. Zgłosiła się firma z Ostrowca 
Wielkopolskiego do Prezesa Terenowej OSP o wydzierŜawienie sali. Firma jest zarejestrowana w 
Ostrowcu i moŜe w kaŜdym punkcie w Polsce otworzyć swoją siedzibę nie pytając Burmistrza    
o zgodę. Prezes OSP Wrzoski wydzierŜawił salę, Panowie którzy prowadzą dyskotekę 
prawdopodobnie mają zezwolenie Sanepidu, StraŜy PoŜarnej, jednostki nadzoru budowlanego. 
Zgłosili się do mnie o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu. W pierwszej instancji badała to 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaopiniowała pozytywnie, wobec tego 
Burmistrzowi nie pozostało nic innego, tylko pozytywnie zaopiniować. W przypadku mojej 
negatywnej opinii Panowie odwołaliby się do SKO i SKO jednoznacznie zmusza Burmistrza do 
udzielenia zezwolenia, bo nie ma podstaw do nie udzielenia. Podstawy na nie udzielenie są 
wtedy, gdy jest zakłócenie porządku publicznego. Stwierdzam jednoznacznie, Ŝe nie wydałem 
Ŝadnego zezwolenia na dyskotekę, bo nie jest to w mojej kompetencji. Kwestia, Ŝe w dyskotece 
ma być zatrudnione od 30 do 40 osób przekonuje mnie, Ŝe tym przedsiębiorcą trzeba dać szansę. 
JeŜeli tylko tak się ułoŜy, Ŝe będzie spokój, to będzie to dobre rozwiązanie, bo od 30 do 40 osób 
znajdzie pracę w barze, restauracji, w kawiarence internetowej. Dobrze byłoby, Ŝeby nam się to 
udało, bo nam są potrzebne miejsca pracy. W tej chwili nastawienie jest takie, Ŝeby wszystkie 
wykonywane inwestycje przechodziły przez ZGKiM, bo zakład zatrudni na pewien okres 6,7 
osób na daną inwestycję.” 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał, ja się nazywają organizatorzy dyskoteki na Wrzoskach. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe Marciniak. 
 
Radny M. Ludwiczak , zapytał, czy to są ci sami Panowie, którzy przekazali 5000zł darowizny na 
Dni Kamieńska. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Być moŜe.” 
 
Burmistrz G. Turlejski zapytał, czy radni są przeciwni, aby spółka Sater Kamieńsk wydzierŜawiła 
teren 30 na 50m., Spółce SENCO, która umieści na tym terenie jednostkę do wytwarzania energii 
z pozyskanego biogazu. Poinformował, Ŝe jeŜeli nie usłyszy zastrzeŜeń ze strony radnych  
zezwoli na wydzierŜawienie tego terenu. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe Przedsiębiorstwo TERMOEXSPORT zwróciło się do 
gminy o zaopiniowanie programu gospodarki niebezpiecznymi odpadami. Burmistrz 
poinformował, Ŝe jeŜeli nie będzie sprzeciwu radnych  zaopiniuje w/w program. 
 
Radny T. Gaworski : „UwaŜam, Ŝe rozwiązał się problem Pana Fornalskiego w Barczkowicach.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe problem ten rozwiązał się wcześniej, bo firma PAMAR 
zrezygnowała z terenu w Barczkowicach i znalazła inny teren. Nadal są prowadzone z firmą 
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PAMAR rozmowy, Ŝeby robiła materiały budowlane i brykiety, poniewaŜ zatrudnienie 
znalazłoby około 30 osób. 
 
Pan J. Bartoszewski: „Chciałem podziękować Burmistrzowi G. Turlejskiemu za zajęcie się 
sprawą Spółki wodnej i powołania Zarządu. W ubiegłym roku na posiedzeniu sesji czerwcowej 
zgłaszałem to Burmistrzowi Gaworskiemu, dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja zaoferowałem 
pomoc ludzi i otrzymałem odpowiedź następującej treści: ludzi to ja mam, pieniądze mam. Minął 
rok, jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie i dziękuje Burmistrzowi, Ŝe jednak mój czas nie 
został zniweczony, a ktoś go docenił, a docenił go Pan i ta Rada. Panie Wiceprzewodniczący 
Kopcik, czy kłamstwo to jest metodą na rządzenie?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik: „Czy ja Pana okłamałem?”  
 
Pan J. Bartoszewski: „Nie, ja się tylko pytam.” 
 
Pan J. Bartoszewski: „Dotykam sprawy zabezpieczenia boiska, ale to była ubiegła kadencja, w 
której Pan Kopcik był Przewodniczącym Rady, a Pan Chłapiński Z –cą Burmistrza, to wy 
Panowie daliście gwarancję, Ŝe to będzie zrobione i to nie było zrobione. Ta sprawa zostaje znów 
dla tej Rady i temu Burmistrzowi i jego Zastępcy. W ubiegłym roku było uzupełnione ogrodzenie 
wzdłuŜ ul. Ludowej i ul. Rajskiej proszę zobaczyć jego stan. Mówi Pan, Ŝe tam moŜna mieszkać, 
a nie moŜna. Panie Kopcik w programie wyborczym mówił Pan o ograniczeniu bezrobocia, 
zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli, poprawie Ŝycia w kaŜdej dziedzinie, czy to jest ta 
poprawa? MłodzieŜ, która przychodzi na boisko przychodzi z róŜnych części Kamieńska, a nie 
tylko z osiedla. Poszła fama, Ŝe Pan Kopcik zamknie boisko. Zgłaszałem kiedyś następującą 
sprawę: na ul. Rajskiej jest podłączony burzowiec do głównej ....... ściekowej, akurat między 
moją posesją, a Pana Matuszczaka i juŜ jest, chyba 4 lata. Miałem pewność i mieliśmy obiecane, 
Ŝe ktoś się tym zajmie i do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione i znów obciąŜamy tę Radę    
i Burmistrza Turlejskiego i jego Zastępcę. Czy ten człowiek i ci ludzie muszą dźwigać cięŜar tej 
nieudolności. Pan radny Ludwiczak, który był pełen optymizmu wnioskował o to, Ŝeby Demeter 
zajął się  sprzątaniem odpadów w rejonie Wrzosków. Firma Demeter to jest firma, która skupuje, 
ubija, przerabia, sprzedaje i swoje odpady na zabezpieczone. Posiada pojemniki na kości, treść 
Ŝołądkową i jelitową i jest pojemnik na pozostałe odpady. Firma Demeter zanieczyszczeń nie 
robi. Na jednym spotkaniu w miejscowości Koźniewice z Panem radnym Ludwiczakiem 
spotkaliśmy się i Pan Ludwiczak powiedział: „Musimy zadbać o dobro gminy lub gmina musi 
mieć w tym interes.” Zadbano o dobro gminy i gmina ma w tym interes, czego przykładem jest tu 
dziś sprawa pasaŜu, nieudanych dwóch rządów. Nikt nie chciał pomyśleć, dotrzeć do 
dokumentów. Dziwi mnie równieŜ sprawa, która jest podnoszona w stosunku do Pana 
Ludwiczaka, znów chyba nie dotykamy osoby, która była winna temu, bo chyba plan pracy 
komisji, posiedzeń Zarządu był robiony, była osoba, która mogła te sprawy kontrolować. W 1997 
roku był plan przekształcenia i były wykupywane działki. Wykupiono tereny budowlane obok 
cmentarza, Pani Strzelecka zrobiła odwołanie i do dziś nikt nie rozmawiał z Państwem 
Strzeleckim i znów obarczamy kogo? Panie Przewodniczący Kopcik do Pana mam wielki Ŝal, 
wracam do ul. Szopena, ja tej ulicy nie zostawię, tak jak one są załatwione. Zgłosiłem sprawę w 
Uroczysku okręgu nr 7 o pow. 1,9ha zakupu tejŜe działki i otrzymałem odmowę na zakup tej 
działki. Boli mnie równieŜ grabieŜ i sprzedaŜ działek rentówek. W Uroczysku Plebanka 
dzierŜawiłem 3 działki i wystąpiłem z podaniem wykupienia tych działek i otrzymałem pismo, Ŝe 
Zarząd Miasta Kamieńsk nie wyraził zgody na wykup tych działek.” 
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Wiceprzewodniczący Rady: „Jeśli chodzi o moje wybory społeczeństwo mnie oceni dopiero      
w 2006 roku. Na zmiany trzeba czasu. Jeśli chodzi o przęsła Zarząd miał przekazane i uzupełnił, 
czy to moja wina, czy ja mam tam stać i pilnować? W tej chwili jest zapewnione przez ZGKiM   
w niedługim czasie przęsła będą podwajane i piłka nie będzie przelatywała na Pana posesję, 
dzieci jak grały tak będą grały. Gdzie ta młodzieŜ ma grać? Wie Pan dobrze, Ŝe działam 
sportowo, organizuje róŜne imprezy sportowe i Pan uwaŜa, Ŝe ja chce zamknąć boisko. Ja 
organizuje ok. 30, 40 imprez w ciągu roku. Ul. Szopena, jeŜeli jest działka, wysłał do Pana pismo 
Sekretarz odmawiające sprzedaŜy tej działki, to Pan ma do mnie pretensje? JeŜeli byłaby to moja 
działka to bym ją Panu sprzedał. 

punkt 13 
 

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

 


