
Protokół Nr XI/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 27 czerwca 2003 r. 

 

XI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900  - 1400.  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 d/s prawnych, Marianna Szczepocka– Skarbnik 
Miasta,  Antonine Avril – Prezes 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, 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 protokołów z sesji Nr VIII, IX, X. 
4. Powołanie Sekretarza Miasta. 
5. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Sater Kamieńsk. 
6. Sprawozdanie finansowe Spółki Sater Kamieńsk za rok obrotowy 2002. 
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych RM. 
8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. 
9. Podjęcie uchwał. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu XI  sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 4  
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punkt  1 
 

Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia XI 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. 

 
Radny M. Ludwiczak wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w miejsce 
punktu 7 pt.: „Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych RM.”  punkt pt. „Informacja na 
temat bieŜącej sytuacji w ZGKiM  w Kamieńsku i zapoznanie z wyrokiem sądowym 
dotyczącym odwołania Pani Haliny Węgrzyńskiej – KręŜlak ze stanowiska Dyrektora oraz 
zwolnienia jej z pracy.”, a pozostałe punkty przesunąć o jedno miejsce w dół. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został odrzucony. 
Więcej propozycji nie zgłoszono do porządku obrad. 
 

 
p u n k t  3 

 
Przyjęcie protokółu z sesji VIII, IX, X  sesji. 

 
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z VIII sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokółu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
protokół przyjęto  jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z IX sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokółu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
protokół przyjęto  jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z X 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. 
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p u n k t  4 
 

Powołanie Sekretarza Miasta. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił kandydata na stanowisko Sekretarza Pana Tomasza Łuczyka. 
 
Głos zabrał Pan Tomasz Łuczyk: „Z częścią Państwa starałem się spotkać w miarę swoich 
moŜliwości, poniewaŜ do tej pory pracuję w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb., gdzie 
pełnię funkcję kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Jest to nadzór, kontrola 
poczynań oświaty ponadgimnazjalnej. Zajmowałem się równieŜ Gminnymi i Miejskimi 
Ośrodkami Kultury w powiecie piotrkowskim, który liczy 11 gmin. JeŜeli chodzi o sport to 
przede wszystkim Ludowe Zespoły Sportowe oraz Szkolne Związki Sportowe działające w 
placówkach oświatowych. Zdrowie: Szpital Rejonowy, który przyjmuje pacjentów z terenu 11 
gmin powiatu piotrkowskiego oraz Przychodnie Zdrowia znajdujące się na terenie Piotrkowa 
Tryb. Oczywiście współpraca z działem promocji powiatu, z działem prawnym. Poprzednio 
pracowałem w Telewizji Piotrków O/Polsat oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie, a 
jeszcze wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą. Skończyłem studia wyŜsze, posiadam 
tytuł magistra, studia podyplomowe, obecnie rozpocząłem studia doktoranckie.” 
 
Radny W. Wasiński zapytał Pana T. Łuczyka, skąd się dowiedział o wakacie na Sekretarza w 
Kamieńsku. 
 
Pan Tomasz Łuczyk odpowiedział, Ŝe z racji wykonywanych funkcji ma kontakt z bardzo 
wieloma osobami z terenu miasta, powiatu, województwa, w wyniku rozmów dowiedział się o 
takim miejscu i postanowił złoŜyć swoją ofertę. 
 
Radny W. Wasiński zapytał Burmistrza, czy powinien być ogłoszony konkurs na stanowisko 
Sekretarza. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe ustawa samorządowa mówi wyraźnie, Ŝe Rada powołuje 
Sekretarza na wniosek Burmistrza. 
 
Radny W. Wasiński: „O ile pamiętam, to Pan Burmistrz powiedział, Ŝe będzie zatrudniał ludzi z 
terenu Kamieńska, a okazuje się, Ŝe to nie jest pierwszy przypadek, gdzie nie są zatrudniane 
osoby z terenu Kamieńska i nawet nie mają moŜliwości dowiedzieć się, czy spróbować swoich 
szans w tej pracy.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Osoba Pana Łuczyka kandydata na stanowisko Sekretarza znana jest od 
kilku tygodni, jeŜeli znał Pan kogoś  z terenu Kamieńska, który równieŜ byłby godny na to 
stanowisko naleŜało mnie o tym poinformować. Ja takiej osoby przez ten czas nie zdołałem tutaj 
wyselekcjonować.” 
 
Radny W. Wasiński: „Ja uwaŜam, Ŝe jest to zadanie Pana Burmistrza, nie ja będę dyktował Panu 
kto ma być Sekretarzem. Oferta Pana Łuczyka kandydata na Sekretarza wpłynęła w miesiącu 
kwietniu i od kwietnia Ŝadnych innych kandydatów nie było, to ja się dziwie. Gdyby to było 
rozpropagowane na terenie Kamieńska to uwaŜa, Ŝe moŜe chętni by byli.” 
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Burmistrz G. Turlejski: „Panie radny skoro to jest moje zadanie, to proszę mi nie przeszkadzać w 
wykonywaniu mojego zadania. Kandydat na Sekretarza musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze 
musi mieć wyŜsze wykształcenie, a po drugie musi mieć 5 letni staŜ pracy. Takie warunki Pan 
Tomasz Łuczyk spełnia.” 
 
Radny W. Wasiński: „Czy te warunki są podstawne i czy Pan Burmistrz odpowiada za 
kompetencje przyszłego Sekretarza, bo ja czytają informacje o działalności Pana Łuczyka, nie 
widzę działalności i umiejętności z zakresu administracji, zarządzania.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe odpowiada za funkcjonowanie Urzędu Miejskiego          
i dobiera sobie kadrę tak, Ŝeby funkcjonowanie było bardzo dobre. Skoro opowiada się za osobą 
Pana T. Łuczyka tzn., Ŝe ma do niego zaufanie i wie, Ŝe jego kompetencje są odpowiednie do 
pracy na stanowisku Sekretarza.  
 
Radny B. Pawłowski poprosił Pana T. Łuczyka o sprecyzowanie zakresu obowiązków 
kierownika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb., bo jest to okres    
5 –letni, gdzie mógł nabyć pewnych umiejętności  do przyszłej pracy. 
 
Pan T. Łuczyk odpowiedział, Ŝe pełniąc funkcję kierownika Wydziału Oświaty w Starostwie 
generalnie odpowiadał za nadzór nad szkołami ponadgimnazjalnymi Starostwa Powiatowego, 
nad prawidłowym funkcjonowaniem, nad rozdzielaniem środków finansowym, czuwaniem nad 
awansem zawodowym nauczycieli, kontaktem z dyrektorami i gronem nauczycielskim. 
 
Radny W. Wasiński: „JeŜeli chodzi o przebieg Pana pracy zawodowej to 3 lata ma Pan przerwy, 
co Pan robił w latach 1990 –1993.” 
 
Pan T. Łuczyk odpowiedział, Ŝe w trakcie pracy w nadzorze budowlanym objęła go słuŜba 
wojskowa, a następnie powrócił do pracy w nadzorze budowlanym w Przedsiębiorstwie PKP. 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zapoznał radnych z uchwałą w sprawie powołania na 
Sekretarza Gminy Pana Tomasza Łuczyka. 
 
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 XI/110/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy. 
 

Załącznik Nr 5 
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p u n k t 5 
 

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Sater Kamieńsk. 
 
Burmistrz G. Turlejski zdał sprawozdanie ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
Sater Kamieńsk. 
Poinformował, Ŝe w dniu 26.06.2003r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
Sater Kamieńsk. Zgromadzenie debatowało na następujące tematy: 
- wyznaczyło Przewodniczącego Zgromadzenia (osoba ze Spółki Sater) 
- wyznaczyło Sekretarza Zgromadzenia (osoba ze Spółki Sater) 
- stwierdzono prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał 
- przyjęto porządek dnia, w czasie którego analizowano sprawozdanie finansowe spółki za rok 

obrotowy 2002 
- analizowano sprawozdanie Rady Nadzorczej w sprawie badania sprawozdania finansowego 

spółki za rok obrotowy 2002. 
- analizowano sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółki za rok 2002 oraz propozycje 

Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku rocznego zrealizowanego w roku obrotowym 2002. 
 
Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 
- zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002. 
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 
- udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 

2002. 
- udzieliło absolutorium Radzie Nadzorczej za prace w roku 2002. 
Wszystkie powyŜsze uchwały zapadły jednogłośnie. 
- przyjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku rocznego zrealizowanego w roku 

obrotowym 2002. 
Uchwała powyŜsza zapadła w stosunku 4:1.  Przedstawiciele Spółki Sater zadecydowali o 
przeznaczeniu dywidendy na działania inwestycyjne spółki oraz na spłacenie długu, który Spółka 
zaciągnęła w roku 2001w wysokości 4 mln zł. Na podstawie powyŜszej uchwały do budŜetu 
gminy Kamieńsk nie wpłynie Ŝadna kwota z dywidendy. Dywidenda była w wysokości 20% od 
sumy 4 mln 800tys. zł. Głosem przeciwnym odnośnie powyŜszej uchwały był głos Burmistrza 
Kamieńska, jako przedstawiciela gminy Kamieńsk i udziałowca  w tej spółce. 
 
- uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Za posiedzenie członek Rady 

Nadzorczej będzie otrzymywał kwotę 375zł.  
Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
 
Burmistrz poinformował radnych, Ŝe odbyło się równieŜ Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników w dniu 20.05.2003 r. i Zgromadzenie analizowało: 
- informacje na temat nowych warunków prawnych związanych z podatkiem gruntowym, 
- zakup terenu o powierzchni 23 ha. 
- rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego zatwierdzenia regulaminu i 

wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 
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p u n k t 6 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki Sater Kamieńsk za rok obrotowy 2002. 
 
Pan A. Kopcik Członek Zarządu Spółki Sater Kamieńsk przedstawił kwoty wynikające ze 
sprawozdania finansowego, a dotyczące działalności gospodarczej Spółki Sater Kamieńsk w roku 
2002. 
Kwota przychodu w 2002 r. –25 mln 583 tys. zł, od tej kwoty 2% plus kwota podstawowa  
stanowi kwotę dzierŜawy. Dla porównania w  2001 roku kwota przychodu  wyniosła 7 mln zł. 
Koszty działalności operacyjnej w 2002 roku wynosiły – 17 mln 991 tys. zł.   
Zysk ze sprzedaŜy wyniósł ponad 7 mln zł. 
Zysk z działalności gospodarczej w 2002 r. wyniósł 6 mln 797 tys.zł z czego po obowiązkowych 
odliczeniach pozostał zysk netto 4 mln 820 tys.zł. 
Według projektu Zarządu Spółki, słuŜb finansowych Spółki Sater w dniu 30.03.2003 r. 
przygotowano sprawozdanie wg którego propozycja podziału zysku netto była w całości 
przeznaczona na dywidendę. 06.05.2003 r. na spotkaniu Zarządu Spółki taki wniosek został 
podpisany. 07.05.2003 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej powiadomił jej członków                    
o oczekiwaniach Rady Miejskiej i Burmistrza w sprawie uzyskanego przychodu z dywidendy w 
kwocie 962 tys. zł. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe zwracał się w dniu 26.06.2003 r. z apelem do 
Przewodniczącego Zarządu Pana  A. Avrila, Ŝeby na sesji w dniu 27.06.03. był obecny 
przedstawiciel Spółki Sater, jednak nikt nie przybył. Umowa podpisana na wydzierŜawienie 
takiej liczby terenów i umowa na działanie spółki podpisana między Saterem, a Gminą Kamieńsk 
zdaniem Burmistrza jest dla gminy niekorzystna. „My oddaliśmy wszystko we władanie Spółce 
Sater, a sami do powiedzenia nic nie mamy widać to na przykładzie podziału dywidendy, jest 
głosowanie i kaŜde głosowanie w stosunku 4:1 będziemy przegrywać, na niekorzyść gminy 
Kamieńsk. Pieniądze w kwocie 962 tys. zł bardzo by się gminie przydały. Gmina dokończyłaby 
wiele inwestycji. Czy zawsze będzie taki podział dywidendy, czy te wysokie zyski, które były 
zapowiadane przy budowie składowiska się zgadzają?” 
 
Radny M. Ludwiczak: „To jest prawie 1 mln zł, który został zaprzepaszczony. Na ostatniej 
Komisji Rolnictwa byliśmy na Saterze i trochę inaczej ujął to Prezes Avril. Prezes Avril 
wytłumaczył nam dlaczego jest taka sytuacja i komu zawdzięczamy to, Ŝe ten miljon jest w ten 
sposób przeznaczony, a nie w inny. Było mówione w jaki sposób były prowadzone rozmowy z 
firmą Sater. M. in. powiedział nam Pan Avril, jak Burmistrz szantaŜował go odnośnie wykupu 
gruntów, szantaŜu odnośnie zwolnienia Pana Pietrasa ze stanowiska, odnośnie zatrudnienia 
swoich ludzi na tychŜe stanowiskach w Spółce Sater. Myślę, Ŝe protokół z tej Komisji Rolnictwa 
powinien być omówiony, na któreś sesji szerzej. To co powiedział Prezes Avril ubliŜa naszym 
władzą . Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Myślałem, Ŝe będzie dzisiaj przedstawiciel 
Spółki i Ŝe to się w jakiś sposób wyjaśni, ale duŜo faktów przemawia za tym, Ŝe jednak było to 
mówione uczciwie i jest to prawda. Ja nie stwierdzam tych faktów, tylko powtarzam to co mówił 
Pan Avril. JeŜeli jest to prawda, to ja jestem bardzo zaskoczony postępowanie naszych władz i 
Pana Burmistrza w stosunku do firmy i utratą 962 tys. zł dla gminy Kamieńsk. JeŜeli jest to 
prawda, to za to postępowanie odpowiedzialne są obecne władze gminy Kamieńsk. Ja bym 
chciał, Ŝeby Pan Burmistrz przybliŜył nam tę sytuację, bo nie mam powodów, Ŝeby wierzyć na 
100% Panu Avrilowi, ale myślę, Ŝe po wyjaśnieniach ta sprawa moŜe się wyklarować.” 
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Burmistrz G. Turlejski: „NaleŜy poczekać na protokół z Komisji Rolnictwa, zapoznamy się z 
nim, a następnie oddamy sprawę do odpowiednich władz, Ŝeby ją wyświetliły  i Pana wypowiedź 
teŜ podamy, bo raz Pan mówi, Ŝe prawda, a drugi raz się Pan wycofuje.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak: „W poprzedniej kadencji nigdy nie słyszałem, Ŝe Burmistrz  
Gaworski z ramienia Urzędu wyrazi zgodę na podpisanie Spółce Sater kredytu w wysokości        
4 mln zł, a okazuje się, Ŝe podpisał. Powinien Pan wiedzieć Panie radny Ludwiczak, czy takie 
sprawy były podejmowane, bo był Pan w Zarządzie Miasta.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Chodź by nawet, to ja nie byłem etatowym członkiem Zarządu i Pan 
doskonale o tym wie, Ŝe Ŝadnego podpisu mojego na pewno tam nie ma. MoŜe Pan zapytać 
byłego Burmistrza bądź byłego Zastępcę Burmistrza, którzy byli upowaŜnieni do tych celów, a 
nie mnie.” 
 
Przewodniczący Rady: „Na Zarządzie decyzja całej piątki zapada. Nie tłumaczmy się, Ŝe to są 
etatowi członkowie. Cały Zarząd głosował.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja przeczytam protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, jeŜeli będą się 
pokrywały słowa, które Pan powiedział, to będzie on przedstawiony do odpowiednich organów 
celem zbadania i udowodnienia, czy tak było. Ja chcę tylko podkreślić, Ŝe przygotowałem 
uchwałę o wykupie terenów w Kąsiu, ale Spółka Sater nie zgadzała się z projektem uchwały, 
poniewaŜ gmina miała w tym bardzo duŜe udziały, dlatego uchwała ta została wycofana. 
Następnie Pan Avril zwrócił się do Rady o opinię odnośnie wykupienia tych terenów przez 
Spółkę, co mogło być juŜ bardzo dawno zrobione, nie musiało być opinii Rady. Proponuje, Ŝeby 
Pan Panie Ludwiczak wszystko dokładnie przemyślał, jak zabiera głos, bo to zostało 
zaprotokołowane i kaŜde Pana słowo moŜe teŜ być pociągnięte do odpowiedzialności.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Bardzo proszę, ja wiem co mówię Panie Burmistrzu. Oprócz mnie na 
Komisji Rolnictwa były inne osoby.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „JeŜeli Pan Avril ma do mnie zarzuty to powinien iść z nimi do sądu. 
Widać, Ŝe to nie są Ŝadne zarzuty skoro tam nie poszedł.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Panie Przewodniczący powiedział Pan, Ŝe Prezes Avril powiedział, Ŝe w 
Sater Kamieńsk jest bałagan, na czy ten bałagan polega.” 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe dotyczy to kradzieŜy znacznej ilości paliwa. W miesiącu 
ginie w granicach 200 l. ON. Zastanawiające jest, co robi kierownictwo spółki. 
 
Radny J. Kuliberda zapytał, czy udowodniono kradzieŜe, czy to nie jest na wyrost powiedziane, 
Ŝe jest bałagan i kradzieŜ.  
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik powiedział, Ŝe została zakupiona kamera na składowisko 
w Kąsiu za 68 tys. zł, którą moŜna traktować, jak zabawkę, bo ona pokazuje tylko wjazd do 
Spółki, skarpę, gdzie fruwają śmieci. Pani I. Sobczak powiedział, Ŝe ta kamera ma za zadanie 
łapać złodziei, którzy kradną paliwo. My, jako 20% udziałowiec uczestniczymy w zakupie tej 
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kamery. Jest jeszcze wiele innych zakupów firmy Sater, które nie są konsultowane. KaŜdy 
samochód, kaŜda maszyna ma normę paliwową, moŜna bardzo łatwo obliczyć ile zuŜywają 
paliwa.  
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik: „NaleŜy renegocjować umowę ze Spółką Sater. NaleŜy ją 
zmienić w ten sposób, Ŝe gmina nie będzie miała 20% dywidendy, tylko wejdzie w środki 
obrotowe, bo te pieniądze muszą wpłynąć do budŜetu gminy i nikt by ich nie zabrał, a 
dywidenda, czy gmina będzie miała 20%, czy 40% to nigdy  nie będzie wiedziała ile otrzyma, bo 
zawsze firma moŜe przeznaczyć zysk na rozwój firmy.” 
 
Radny J. Kuliberda uwaŜa, Ŝe naleŜy wynegocjować w renegocjacjach, aby gmina otrzymywała 
od kaŜdej przywiezionej tony śmieci wpływy do budŜetu. „Byłem zdziwiony będąc z Komisją 
Rewizyjną na składowisku śmieci w Kąsiu, jaka tam jest olbrzymia góra śmieci. Ja nie chcę 
oskarŜać, ale uwaŜam, Ŝe w 2002 roku nie wpłynęło 500 tys. ton śmieci. Mnie się wydaje, Ŝe tam 
tych śmieci jest więcej. Ja jestem przekonany, Ŝe te 23 ha, które firma Sater chce kupić będą 
przeznaczone pod składowanie śmieci. Ja uwaŜam, Ŝe naleŜy renegocjować warunki umowy ze 
Spółką Sater.” 
 
Pan A. Kopcik: „Gmina Kamieńsk związana jest ze Spółką Sater dwoma umowami tzn. 
utworzona jest spółka z o. o.  umową ze Spółką Sater Polska i tam jest mowa o dywidendzie       
w wysokości do 20 %. Druga umowa zawarta jest między Gminą Kamieńsk a Spółką Sater 
Kamieńsk i dotyczy dzierŜawy gruntów. Pozostałe 40 ha dzierŜawionego terenu nie są 
uwzględnione w planie zagospodarowania i w dalszym ciągu tylko ten argument moŜe wziąć 
górę nad dyskusjami. NaleŜy ułoŜyć strategię w stosunku do Spółki Sater: zejść z dywidendy, 
jeŜeli sobie Państwo tego Ŝyczą, jeŜeli rachunek ekonomiczny będzie na to wskazywał i przejść 
w umowie dzierŜawy do 5% od obrotu. Zgromadzenie Wspólników zdecydowało przeznaczyć 
zysk na cele inwestycyjne, chcę powiedzieć, Ŝe to trafi jeszcze do Zarządu i ta kwota nie jest 
jeszcze w całości stracona w tym sensie, Ŝe nie jest ona jeszcze zainwestowana. Nie moŜna tego 
traktować w ten sposób, Ŝe ktokolwiek straci tę kwotę, bo ta kwota przeznaczona na inwestycje 
będzie później procentować. Błąd Spółki Sater tkwi w tym, Ŝe przekonała Pana Burmistrza 
propozycją Zarządu do   06.05.2003 r., Ŝe on moŜe na tę kwotę liczyć, a później się z tego 
wycofano.” 
 
Pan W. Zbierański: „Gmina Kamieńsk jest mniejszościowym udziałowcem i za duŜo do 
powiedzenia nie ma. Wszystko co chcemy zrobić musimy poddać pod głosowanie. Jesteśmy 
wyróŜniani, jako jedyna Spółka w Polsce Spółki Sater, gdzie jest ciągle kontrola, czy to członka 
Rady Nadzorczej, czy członka Zarządu. Oni są na dzień dzisiejszy dobrze kontrolowani. Ja 
postawiłem na Radzie Nadzorczej wniosek, aby zrobić przepustki, dla osób wjeŜdŜających, aby 
kaŜdy nosił identyfikatory. Do tej pory nie jest to realizowane. Wszystkie wjazdy do spółki nie są 
prowadzone komputerowo, tylko w zeszycie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poinformował, Ŝe kwatera, która jest obecnie budowana 
jest budowana ze środków obrotowych, a nie z zysku. „Ja teŜ nie jestem za tym, Ŝeby cały zysk 
przeznaczyć na dywidendę, chcę aby przekazać na rozwój firmy, ale uwaŜam, Ŝe dobrą formą 
byłoby, Ŝeby Prezes Avril zapytał Burmistrza w tym temacie.” 
 
Radny J. Kuliberda zapytał na jakie inwestycje będzie przeznaczona dywidenda. 
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Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe firma Sater nie określiła na jakie inwestycje 
przeznaczy dywidendę. 
 
Pan A. Kopcik: „Na posiedzeniu Zarządu, gdy była mowa o inwestycjach zapytałem, jakie to 
będą inwestycje. Wycofano się później na posiedzeniu Zarządu i podpisaliśmy 06.05.2003 r. 
załącznik, Ŝe cały zysk  przechodzi na dywidendę. Temat wrócił na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
17.06.2003 r. i padło pytanie, jeŜeli jakakolwiek część zysku netto zostanie przeznaczona na 
inwestycje to na jakie. Przypuszczam, Ŝe na najbliŜszym posiedzeniu wróci się do zysku netto, do 
jego podziału na dywidendę.” 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał, ile w 2002 roku gmina otrzymała dywidendy z działalności Spółki 
Sater Kamieńsk. 
 
Radny W. Kociniak odpowiedział, Ŝe w 2002 roku gmina otrzymała dywidendę w wysokości 233 
tys. zł. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Trzeba się zastanowić, bo jednak za te pół 2002 roku wpłynęło 233 tys. 
zł. do budŜetu gminy. Działała bardzo niedobra, niekompetentna Rada Nadzorcza, 
niekompetentny był członek Zarządu i 233 tys. zł zostało za pół roku gminie przekazane. 
Dlaczego w tym roku przy tak pręŜnej Radzie Nadzorczej, Zarządzie, przy naszych władzach 
cała dywidenda została przeznaczona  na inwestycje?” 
 
Burmistrz G. Turlejski: Umowa ze Spółką Sater jest tak sprecyzowana, Ŝe 80% udziałów posiada 
Spółka Sater, a 20% gmina. KaŜde głosowanie przegrywamy w stosunku 4:1, jeŜeli chcemy 
patrzeć na interesy gminy. Propozycja Zarządu, aby przeznaczyć zysk do podziału między 
wspólników została na zebraniu wspólników zmieniona, bo wspólnik Sateru głosował za 
przeznaczeniem zysku na inwestycje w spółce. Umowa jest niekorzystna dla gminy. Gmina 
oddając takie tereny we władanie powinna mieć większość zagwarantowaną  w głosowaniu, Ŝeby 
zawsze mogła przypilnować swoich interesów. My tej większości nie mamy. Niech się Pan nie 
dziwi radny Ludwiczak, bo Pan tę umowę popierał.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Gdyby gmina miała ponad 50% udziałów, gdyby gmina zainwestowała w 
to wysypisko śmieci tyle, co firma Sater, to my byśmy mieli więcej do powiedzenia, ale gmina 
nie inwestowała tam nic. Trudno, Ŝeby dzisiaj firma, która zainwestowała tam grube pieniądze 
zdecydowała się na to, Ŝeby rządził jej ktoś inny. Ja jestem za tym, Ŝeby 960 tys. zł wpłynęło do 
budŜetu gminy, bo to jest bardzo duŜo , jak na gminę Kamieńsk. Pieniądze te mogłyby się 
przyczynić do rozwoju gminy Kamieńsk. 960 tys. zł zostało zaprzepaszczone w jakiś sposób. Ja 
nie mówię, Ŝe Pan zrobił źle, czy drugi zrobił źle, ja Pana nie oskarŜam o nic, tak jak to Pan robi 
w stosunku do mnie.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Dlatego, Ŝe Pan Panie radny Ludwiczak popierał taką umowę tak 
wyszło w głosowaniu i w kaŜdym głosowaniu tak wyjdzie.” 
 
Radny K. Lis: „Panie radny Ludwiczak byliśmy na Komisji Rolnictwa na wysypisku śmieci w 
Kąsiu, była rozmowa. Pytali się tylko, czy mamy na papierze zagwarantowane prawa. 
Obiecywali, Ŝe ludzi do pracy przyjmą z tamtego terenu. Ilu przyjęli? Mieszkańcy smród 
wąchają. Obiecywali oczyszczalnie ścieków, sortownię odpadów i nie wykonali. Gdzie mieliście  
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oczy, co robiliście? Sprzedaliście, bo mieliście większość, jak zrobiliście tak teraz jest. To jest 
wasza wina.” 
 
Radny J. Kuliberda: „To jest zemsta za 23 ha gruntów, Ŝe Rada nie wyraziła pozytywnej opinii 
dla Satera na zakup tych gruntów. W umowie spisanej na działalność Satera jest zapis, Ŝe śmieci 
na Kąsiu firma będzie składowała przez 30 lat, a pracownik Sater Kamieńsk oświadczył, Ŝe to nie 
będzie 30 lat, tylko 10 lat. Czy my musimy ulegać tym, którzy przychodzą z zachodu. W dalszym 
ciągu uwaŜam, Ŝe nie naleŜy wyraŜać zgody na zakup 23 ha gruntów, a naleŜy renegocjować 
umowę.” 
 
Radny P. Secomski: „Gmina dała tereny. Pan radny Ludwiczak podkreśla, Ŝe firma wniosła duŜy 
kapitał do rozwoju spółki, ale Panie radny Ludwiczak bez terenu firma Sater moŜe mieć trzy razy 
większy kapitał i nigdzie by tego przedsiębiorstwa nie zawiązał. Trzeba był wtedy myśleć na 
jakich warunkach spisać umowę. Bez waszej zgody firma Sater by nie powstała.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Zgadzam się z Panem, tylko te tereny wykupiła firma Sater, a nie 
gmina.” 
 
Radny P. Secomski odpowiedział, Ŝe Spółka nie kupiła by tych terenów bez zgody gminy. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Ja uwaŜam, Ŝe to co mówił Prezes Avril, to jest odpowiedź na szantaŜ, 
który był wcześniej. Tam były uŜyte słowa, jeŜeli zwolnicie Pana Pietrasa z pracy, to będziecie 
mogli zakupić grunty.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Niech Pan nie powtarza bzdur Panie radny Ludwiczak.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu tak było mówione na Komisji Rolnictwa. Ja do Pana 
nie mówię swoich słów, tylko powtarzam, to co było mówione. Dzisiaj ja uwaŜam, Ŝe coś jest nie 
tak w porozumieniu między firmą Sater, a naszym Urzędem. Te niezgodności, nieścisłości, 
nieporozumienia odbijają się na całym społeczeństwie. Od tego mamy Urząd Burmistrza, Ŝeby 
potrafił się porozumieć i dogadać z jedyną firmą, która przynosi tejŜe gminie jakiś dochód. JeŜeli 
wspólnicy nie potrafią się dogadać i jedni drugim robią na złość wiadomo, Ŝe nigdy nasza gmina 
nie wyjdzie na tym dobrze. Zawsze będziemy do tyłu, bo my mamy tylko 20%. Tu jest kwestia 
dobrego porozumienia i współpracy, a do tego porozumienia ja widzę nigdy nie dojdzie na takich 
warunkach, jakie stawiane są w tej chwili między firmą Sater, a naszym Burmistrzem.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Chcę Panu przypomnieć radny Ludwiczak, Ŝe jak była sesja 
nadzwyczajna w sprawie wydania opinii odnośnie zakupu przez Spółkę Sater 23 ha terenu to Pan 
nie wziął w ogóle udziału w głosowaniu.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu, ja nie będę za Pana wykonywał prac. Pan bierze za to 
grube pieniądze, Pan nie będzie sobie moim nazwiskiem wycierał....” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Za siebie brał Pan odpowiedzialność, jako radny nie wziął Pan udziału 
w głosowaniu będąc na sali obrad.” 
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Radny M. Ludwiczak: „Wiem, co robiłem, bo ja mam pełne prawo do tego i Pan mi tego nie 
zabierze chodźby Pan robił, co Pan chce.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Po to Pana mieszkańcy wybrali, Ŝeby Pan decyzje podejmował, a nie 
uchylał się.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik zgłosił wniosek: „ UpowaŜnić Burmistrza do renegocjacji 
umowy ze Spółką Sater.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, na jakie pieniądze w związku z działalnością Spółki Sater moŜe 
gmina liczyć w 2003 roku. 
 
Członek Zarządu Spółki Sater A. Kopcik odpowiedział, Ŝe z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej przez Spółkę Sater na terenie gminy Kamieńsk do budŜetu gminy wpłynęły 
następujące kwoty za 2002 rok: 
 
- podatek od nieruchomości – ok. 378.425,07 
- podatek dochodowy od osób prawnych – ok. 80.000,00 
- wpłaty z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.700.000 
z tego tytułu 700.000,00 jest kwotą, którą płacą corocznie, a milion złotych wg mojego uznania 
jest to kwota kredytu obrotowego. Z tej kwoty gmina część musi zwrócić do WFOŚ. 
- dochody darowizny – 60.000,00 
- dochody z czynszu – ok. 83.000,00 plus do tego dochodzi kwota 2% z tytułu sprzedaŜy, która 

wyniosła w roku 2002 – 448.000,00 
 
Radny J. Kuliberda miał zastrzeŜenia do bilansu za 2002 rok  przedstawionego przez Spółkę 
Sater gminie. Bilans jest nieczytelny to świadczy, Ŝe Spółka Sater nie traktuje naleŜycie 
wspólnika. 
 
Radny J. Kuliberda: „Ja mam pytanie do Pana Ludwiczaka ten milion złotych, który nie wpłynął 
tzn., Ŝe my powinniśmy ugiąć się i pozytywnie zaopiniować zakup 23 ha przez Spółkę Sater. Pan 
Avril mówi o szantaŜu, ale kto kogo tu szantaŜuje, tu są dokumenty, Ŝe on nas szantaŜuje. 
Panowie nie uginajmy się pod pręgierzem Pana Avrila, bez tego miliona nasza gmina będzie 
funkcjonować. Będą później inwestycje, ale będą, my nie jesteśmy taką biedną gminą, są gminy 
biedniejsze.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik: „Chyba Spółka Sater zapomniała, Ŝe na 45 ha terenu, 
który firma Sater ma w Kąsiu na 13 ha nie ma zmian i to będzie zaleŜało od Rady.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu, czy są juŜ jakieś propozycje wypracowane do 
renegocjacji umowy ze Spółką Sater. Być moŜe my teŜ coś byśmy mieli, moŜe byśmy pomogli, 
jeŜeli Pan Burmistrz zechce.” 
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Burmistrz G. Turlejski: „Przed chwilą Rada upowaŜniła mnie do renegocjacji umowy. Wszystko 
trzeba dokładnie przemyśleć i dopiero na następnej sesji poinformuje Radę, jakie będą 
oczekiwania w stosunku do firmy Sater. Nie zrobię tego sam, tylko poproszę Radę o opinię, jak 
to zawsze robię i mam nadzieje, Ŝe radny Ludwiczak weźmie wtedy udział w głosowaniu, jak 
będzie na sali obrad. JeŜeli radny Ludwiczak ma teraz jakieś propozycje to proszę je zgłosić, 
zostaną zanotowane i wzięte przeze mnie pod uwagę.” 
 

p u n k t 7 
 
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych RM. 
 
W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Zbigniew Górny. 
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła jedno posiedzenie w okresie między sesjami w 
dniu 17.06.2003 r. Na posiedzeniu tym komisja zapoznała się z działalnością Spółki Sater na 
terenie Kąsia. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki: Panem Avrilem, Pietrasem, 
Krawczykiem. Pan K. Pietras oprowadził Komisję po składowisku, gdzie mogła się zapoznać z 
funkcjonowaniem składowiska.  
Na posiedzeniu tym komisja wydała równieŜ pozytywne opinie w sprawie przekwalifikowania 
gruntów rolnych na budowlane oraz zaopiniowała plan zagospodarowania odpadów 
niebezpiecznych firmy Demeter i firmy Caro. 
Komisja zapoznała się równieŜ z uchwałami i materiałami na najbliŜszą sesję Rady Miejskiej. 
 

 
W następnej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Piotr Secomski. 
 
Radny M. Ludwiczak poprosił o zakup szczotek do smoły, poniewaŜ będzie smarowany dach w 
jednostce OSP w Koźniewicach. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe pieniądze na zakup szczotek zostaną przekazane. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „OSP w Kamieńsku jest w złych warunkach. Budynek nie jest wizytówką 
miasta, w środku wygląda zastraszająco źle. Jak przyjdą środki finansowe będzie wniosek do 
Rady Miejskiej o przeznaczenie ok. 50 tys. zł w tym roku na remont budynku OSP. W 
szczególności chodzi o wymianę wszystkich okien, drzwi.” 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 6 
 

W następnej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Socjalnych Jarosław Kowalski. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych między sesjami odbyła jedno 
posiedzenie w dniu 26.06.2003 r. 
Komisja zajmowała się na tym posiedzeniu dwoma tematami: 
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1) wypoczynek dzieci (w tym z rodzin patologicznych i biednych) w okresie wakacji. 
2) zagospodarowanie placu szkolnego od strony północnej przy PSP w Kamieńsku. 
 
Komisja zapoznała się równieŜ z projektami uchwał na najbliŜszą sesję oraz materiałami              
i pismami, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej. 
Wypracowany został jeden wniosek: 
Wniosek: „ RozwaŜyć zwiększenie środków na letni wypoczynek dzieci z rodzin biednych          
i patologicznych.” 
 
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Planowania BudŜetu i Finansów zdał Przewodniczący 
Komisji Jan Blada. 
 
Komisja w okresie między sesjami odbyła jedno posiedzenie w dniu 18.06.2003 r.  
Na posiedzeniu tym Skarbnik Miasta  złoŜyła sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za         
5 miesięcy 2003 r. oraz sprawozdanie z realizacji budŜetu w klubach sportowych i jednostkach 
OSP. Członkowie komisji nie zgłaszali zastrzeŜeń.  
Ponadto na posiedzeniu członkowie komisji dokonali analizy realizacji wniosków i uchwał za 
pierwszy kwartał 2003 r. 
Komisja zapoznała się z materiałami i projektami uchwał przygotowanych na najbliŜszą sesję 
Rady Miejskiej. 
 
Radny T. Gaworski: „Ja uwaŜam, Ŝe lepiej nie zwoływać takich komisji, jak była ostatnio 
Komisja Planowania BudŜetu i Finansów, bo szkoda pieniędzy budŜetu gminy i czasu. Po co jest 
pkt pt.: „Wykonanie budŜetu za pierwszy kwartał 2003 roku.” w miesiącu czerwcu, co mi to daje, 
tym bardziej Ŝe nie dostaje Ŝadnego materiału. Poprosiłem tylko, Ŝeby księgowa nas 
poinformowała, jak wygląda sytuacja za 5 miesięcy 2003 r. podała końcowe cyfry. śebym ja 
mógł dyskutować to muszę wiedzieć, jak wygląda budŜet w poszczególnych rozdziałach i 
paragrafach. To samo dotyczy klubów sportowych i jednostek OSP.” 

 
W następnej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław 
Kociniak. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w okresie między sesjami w dniu 20.06.2003 r. 
Głównym punktem było omówienie działalności Spółki Sater Kamieńsk. Komisja udała się na 
składowisko śmieci do Kąsia. 
Kierownik ds. eksploatacji składowiska Pan K. Pietras zapoznał komisję z zakresem prowadzonej 
działalności na składowisku. W sprawach finansowych spółki kierownik nie jest kompetentny do 
udzielania informacji. Komisja miała moŜliwość zobaczyć jak wygląda składowanie odpadów, 
zapełnianie i budowanie poszczególnych kwater, wykorzystanie i zagospodarowanie całego 
terenu zajmowanego przez spółkę. 
Następnie komisja powróciła do Urzędu i zapoznała się ze sprawozdaniem członka Zarządu 
Spółki Sater Kamieńsk A. Kopcika i członka Rady Nadzorczej Spółki Sater Kamieńsk              
W. Zbierańskiego. 
Następnie komisja zapoznała się z informacją przygotowaną przez Skarbnik Miasta dotycząca 
poŜytków finansowych, jakie gmina ma z działalności Spółki SATER Kamieńsk za 2002 rok. 
Przewodniczący Komisji W. Kociniak uwaŜa, Ŝe ze spółką Sater naleŜy rozmawiać 
zdecydowanie i nie naleŜy iść na ustępstwa. 



 14 

Na następnym posiedzeniu komisja powróci jeszcze do tematu spółki Sater Kamieńsk w celu 
wyciągnięcia wniosków, które zostaną przekazane Burmistrzowi. 
Komisja zapoznała się równieŜ z materiałami i uchwałami przygotowanymi na najbliŜszą sesję 
Rady Miejskiej. 
 

 
p u n k t 8 

 
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. 

 
Burmistrz G. Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 7 
 

p u n k t 9 
 

Podjęcie uchwał. 
 
- uchwała w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zmian w budŜecie 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 XI/111/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w  sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zmian w budŜecie Gminy Kamieńsk. 
 

Załącznik Nr 8 
 

- 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 XI/112/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 
 

Załącznik Nr 9 
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- 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 14 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Radny T. Gaworski nie brał udziału w głosowaniu, poniewaŜ nie był obecny na sali obrad 
podczas głosowania. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XI/113/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk. 
 

Załącznik Nr 10 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 10 lat nieruchomości 

niezabudowanej  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 
Radny T. Gaworski nie brał udziału w głosowaniu, poniewaŜ nie był obecny na sali obrad 
podczas głosowania. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XI/114/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 10 lat nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 186/2 Panu Hamczyk Marianowi 
 

Załącznik Nr 11 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 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 XI/115/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej. 
 

Załącznik Nr 12 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XI/116/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej. 
 

Załącznik Nr 13 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 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 XI/117/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej. 
 

Załącznik Nr 14 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 186/1 będącej własnością Pana Leszka Gryla, zam. Gałkowice 
Nowe 23 

 
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe  uchwała ta łączy się z uchwałą w sprawie wydzierŜawia Pani 
Hamczyk nieruchomości niezabudowanej na okres 10 lat. Komisja Rewizyjna ustaliła, Ŝe nie 
widzi potrzeby nabycia do zasobów gminy w/w nieruchomości zabudowanej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Przeciw uchwale głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania jawnego uchwałę odrzucono jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie uznania za pomniki przyrody  
 
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 XI/118/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 
 

Załącznik Nr 15 
 

- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu dróg 
publicznych 
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Radny T. Gaworski: „Staliśmy się bardzo hojną gminą, dlatego tyle pieniędzy dajemy lekką ręką 
powiatowi. Rozumie to całkowicie, mimo Ŝe jestem z Gorzędowa. JeŜeli byłoby odwrotnie, to co 
my dajemy dawałby  powiat to moŜna by jeszcze to przyjąć, ale jak my dajemy 2/3, a powiat 1/3, 
to ja mam powaŜne do tego uwagi, tym bardziej, Ŝe w zmianie budŜetu przewiduje się 
przeniesienie 100 tys. zł z chodników w Gorzędowie na zabezpieczenie budowy chodnika dla 
powiatu. W tym momencie okradamy Gorzędów o 100 tys. zł. Obowiązkiem starosty jest 
wybudowanie tego chodnika. Oczywiście co roku nie mamy szczęścia, przesuwa się nasze 
pieniądze do Przedborza, na inne cele, nigdy nie mogą trafić do gminy Kamieńsk. Gmina duŜo 
juŜ zrobiła, z tym Ŝe wtedy otrzymywała pieniądze od wojewody bezpośrednio, bo była 
podpisana umowa. Ja osobiście uwaŜam, Ŝe jest to porozumienie źle wynegocjowane, bo powiat 
powinien dać 2/3, a gmina 1/3, wtedy byłoby to zasadne i miało sens w negocjacjach. Oczywiście 
moŜemy się pokazać przed mieszkańcami, ale ja przedstawię to na spotkaniu z mieszkańcami 
jako kradzieŜ pieniędzy z Gorzędowa i przeznaczenie ich do powiatu.” 
 
Radny B. Pawłowski: „Ja mam odmienne zdanie, niŜ Pan Gaworski, trzeba robić drogi. Znam 
sytuacje finansową starostwa i wiem, Ŝe jest bardzo cięŜka. My jesteśmy bardzo bogaci               
w stosunku do starostwa i wydatkowanie naszych środków na tych drogach moŜe jest sposobem, 
Ŝeby było trochę lepiej. Natomiast uwaŜam, Ŝe jest odcinek na drodze powiatowej, który jest w 
znacznie gorszym stanie - połączenie od posesji Pana Ozgi, czyli początek Barczkowic                   
z Gorzędowem. JuŜ nie mówię o chodniku w Barczkowicach, ale o poszerzeniu drogi. W 
Grzędowie droga została poszerzona po obydwóch stronach, a w Barczkowicach po Ŝadnej, a 
teraz robimy potrzebny, ja nie mówię, Ŝe niepotrzebny chodnik do cmentarza, tylko uwaŜam, Ŝe 
moŜna by moŜe wpleść w to porozumienie przynajmniej poszerzenie po jednej stronie, 
ewentualnie przyzwoite zaklejenie dziur, które są w drodze między Barczkowicami, a 
Gorzędowem. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Na Komisji Rolnictwa Burmistrz mówił, Ŝe gmina i starostwo pokryją 
koszty budowy chodnika w stosunku 50:50. Pytam się, gdzie jest to 50% starostwa, gdzie 50% 
naszych. My cały czas dotujemy, jak nie krajówkę to starostwo, a nasze drogi po naszych wsiach, 
potrzeby mieszkańców są bardzo duŜe. Wydaje mi się, Ŝe powinniśmy przelać to na inne cele, a 
nie na drogi, które nie naleŜą do naszych zadań.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Gmina Kamieńsk w ramach wykonania porozumienia zapewnia 
robociznę oraz zakup pozostałych materiałów określonych w $ 2 porozumienia tj. kostka 
chodnikowa 900 m2, krawęŜnik 240 m., rury VIPRO 360 550m. Zarząd Powiatu w ramach 
porozumienia zapewnia kostkę chodnikową 600 m.2  i krawęŜnik 360 m. Nadeszła pora, Ŝeby 
zabezpieczyć najbardziej niebezpieczny odcinek drogi w Gorzędowie, bo na to jest akceptacja 
społeczna. Tu nie ma Ŝadnej kradzieŜy, tylko porozumienie w majestacie prawa. Ja na Komisji 
Rolnictwa mówiłem, Ŝe powiat przekaŜe około 50%, bo wtedy ze starostwem jeszcze dokładnie 
nie rozmawiałem.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak: „Przykro mi jest, Ŝe radny z Gorzędowa T. Gaworski tak sprawę 
przedstawia. Wiadomo, jaka jest sytuacja w starostwie, jaka jest sytuacja w kraju. Najlepsza jest 
zasada licz na siebie i gmina musi trochę liczyć na siebie, Ŝeby pewne sprawy zrobić. Wiemy w 
jakiej sytuacji jest Szpital Powiatowy, oświata. Nie liczmy, Ŝe dostaniemy od starostwa w 100% 
pieniądze na budowę chodnika. Dobrze, Ŝe jest moŜliwość budowy tego chodnika. Co za 20 lat 
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będziemy go budować? Róbmy stopniowo, jak jest trochę pieniędzy. Chodnik na cmentarz jest 
potrzebny dla bezpieczeństwa.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe wszystkie drogi, na których został wykonany remont     
są przejezdne i zabezpieczone. Drogi na terenie gminy są w tej chwili w bardzo dobrym stanie. 
 
Radny T. Gaworski zapytał, dlaczego za te pieniądze nie moŜna wybudować chodnika na ul. 3 
Maja. 
 
Z –ca Burmistrz P. Ziemba odpowiedział, Ŝe na ul. 3 Maja będzie budowana kanalizacja w 
przyszłości. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Zarzucał mi Pan Panie Ziemba, Ŝe jest wybudowana kanalizacja w 
Podjeziorze, dlaczego, jeŜeli była budowana droga. Pan mi zarzucał, Ŝe nie pomyślano.” 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba: „Ja mówiłem o kosztach, jakie muszą ponieść mieszkańcy, Ŝeby 
podłączyć się do tej kanalizacji. Mówił Pan, Ŝe nie jest wymagane pozwolenie na budowę na 
przyłącza, a wydawał Pan pozwolenia na budowę na przyłącza.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu niech Pan przejedzie, jak się jedzie do Pytowic w lewo 
przed dawnym PGR. Ja dzisiaj wystąpię z wnioskiem o naprawę tej drogi, bo to jest droga 
gminna. Jest droga na Podolszynkę, droga w Ochocicach na Jamnice, na Siódemce i to są drogi 
gminne. Te pieniądze naleŜą się naszej gminie, naszym mieszkańcom i na nasze drogi, a nie na 
drogi powiatowe. ” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja uwaŜam, Ŝe Pan radny Ludwiczak powinien mieć teraz przygotowany 
projekt uchwały, co do zagospodarowania tych pieniędzy. JeŜeli Pan nie ma projektu to nie 
dyskutuje Pan merytorycznie.” 
 
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 
wstrzymującym. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XI/119/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu dróg 
publicznych. 
 

Załącznik Nr 16 
 

- uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym 
postępowaniu z nimi 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XI/120/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym 
postępowaniu z nimi 
 

Załącznik Nr 17 
 

-  uchwała w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 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 XI/121/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamieńsku 
 

Załącznik Nr 18 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wartości jednego punktu przyjętego dla 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania 
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 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 XI/122/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej wartości jednego punktu przyjętego dla 
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania 
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 19 
 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003 
 
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 T. Gaworski nie brał udziału w głosowaniu, poniewaŜ nie był obecny na sali obrad 
podczas głosowania. 
 



 20 

W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XI/123/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 

Załącznik Nr 20 
 
- uchwała w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę budŜetu Gminy Kamieńsk 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe do przetargu przystąpiły 4 banki: Bank Spółdzielczy Ziemi 
Piotrkowskiej otrzymał 300 pkt, Bank Spółdzielczy w Radomsku otrzymał 290, 55 pkt, natomiast 
Bank Polski Kasa Opieki otrzymał 104,85 pkt, Bank PKO w Radomsku otrzymał 180,57 pkt. 
 
Radny T. Gaworski zapytał, za jakie operacje gmina będzie płaciła w Banku w Kamieńsku. 
 
Skarbnik Miasta odpowiedziała, Ŝe gmina nie będzie płaciła za Ŝadne operacje, natomiast jeŜeli 
chodzi o oprocentowanie naszych środków, na naszych rachunkach Bank Spółdzielczy dał 
zgodnie ze stawkami, jakie obowiązuje NBP. 
 
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 XI/124/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.06.2003 r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę budŜetu Gminy Kamieńsk 
 

Załącznik Nr 21 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z umową uŜywania samochodu prywatnego do 
celów słuŜbowych zawartą w dniu 27.06.2003 r. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w umowa. 
 

Załącznik Nr 22 
 

p u n k t 10 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny W. Wasiński zgłosił wniosek, aby ułoŜyć płyty chodnikowe, które pochodzą z odzysku 
przy parkanie kościelnym na ul. Zjednoczenia. 
 
Burmistrz G. Turlejski uwaŜa, Ŝe przy parkanie kościelnym naleŜy ułoŜyć chodnik z kostki, bo to 
obejście będzie jedną z wizytówek miasta. Burmistrz zapowiedział, Ŝe zwróci się do Rady z 
wnioskiem o to, Ŝeby zadbać o wygląd zewnętrzny pewnych budynków w Kamieńsku i gminie. 
 
Przewodniczący Rady  zapoznał radnych z następującymi pismami: 
- pismo Burmistrza Kamieńska w sprawie pomiarów dozymetrycznych przeprowadzonych     

w dniu 05.04.2003 r. na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Kąsie 
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- pismo Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego dotyczące wykonania prac 
geologicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kąsie 

- pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. dotyczące wybrania nowych ławników 
na kadencję lat 2004 –2007. 

- pismo KWB Bełchatów S.A. dotyczące umorzenia naleŜności z tytułu podatku  
od nieruchomości 

- pismo Szpitala Powiatowego w Radomsku dotyczące umorzenia podatków  
od nieruchomości 

 
W załączeniu do protokółu – w/w pisma. 

Załącznik Nr 23 
 
Burmistrz  zwrócił się do Rady o opinię w dwóch sprawach: 
- czy moŜe umorzyć podatek Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku na kwotę 1342 zł  
- czy moŜe umorzyć podatek KWB Bełchatów w kwocie 34 0118zł. 
Burmistrz G. Turlejski: „Na początku 2003 roku, kiedy były rozmowy na temat budowy 
nartostrady zgodnie stwierdziliśmy, Ŝe zwalnia się Kopalnię z podatku od nieruchomości w roku 
2003, a później została podjęta uchwała na dalsze 10 lat. Uchwała ta miała być ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Ukazała się dopiero w kwietniu i z 3 miesiące 
Kopalnia jest winna gminie podatek zapłacić. Chciałbym, Ŝeby teraz Rada wydała opinię, czy 
utrzymuje stanowisko umorzenia.” 
Burmistrz oświadczył, Ŝe wobec braku sprzeciwu Rady uwaŜa, Ŝe Rada wyraŜa zgodę na 
umorzenie podatku w/w podmiotom. 
 
Burmistrz G. Turlejski zapoznał radnych z następującymi pismami: 
- pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące firmy Sater Kamieńsk w sprawie odprowadzania wód 

opadowych do ziemi 
- pismo radnego T. Gaworskiego w imieniu mieszkańców wsi Gorzędów dotyczące wykupu 

pasa ziemi o szerokości 4 m. bieŜące od ul. T. Kościuszki do ul. Mickiewicza celem 
utworzenia drogi łączącej te ulice. 

Burmistrz oświadczył, Ŝe zajmie się powyŜszym tematem, na następną sesję zostanie 
przygotowany projekt uchwały. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w pisma. 

Załącznik Nr 24 
 
- pismo (kopia wniosku)  Starostwa Powiatowego w Radomsku dotyczące wydania pozwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niŜ niebezpieczne 
objętych załączonym opracowaniem przez firmę PAMAR na terenie działki nr 118 
znajdującej się we wsi Barczkowice. 

 
Pracownik Urzędu B. Sewerynek zapoznała radnych z treścią wniosku firmy PAMAR. 
 
W załączeniu do protokółu – opracowanie firmy PAMAR. 
 

Załącznik Nr 25 
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Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe zlecił prawnikowi przygotować opinię negatywną, 
poniewaŜ nie chce aby pod przykrywką brykietów powstało w Barczkowicach wysypisko, nie 
chce doprowadzić do zaśmiecenia Barczkowic. 
 
Radny B. Pawłowski zgodził się w powyŜszym temacie z Burmistrzem i powiedział, Ŝe naleŜy 
sprawdzić, czy ten teren jest juŜ przeznaczony pod działalność przemysłową. „W materiałach jest 
stwierdzenie, Ŝe teren ten posiada lokalną  sieć kanalizacyjną. Chciałbym, Ŝeby słuŜby Pana 
Burmistrza sprawdziły, czy jest taka sieć, a jak jest to co się z nią dzieje, bo są pogłoski, Ŝe 
rzeczka, która płynie moŜe być zasilana, ja nie wiem, czy to z tej firmy, czy z innej. Ja się nie 
spotkałem z lokalną siecią kanalizacyjną, juŜ w tym piśmie widzę taką niezgodność.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe zostanie to sprawdzone. Jeśli chodzi o 
przekwalifikowanie terenu to musi być odpowiednia uchwała Rady. Trzeba to zahamować, bo 
nie moŜna tam robić śmieciowiska z róŜnorodną selektywnością odpadów. 
 
Rada zgadza się z decyzją Burmistrza w powyŜszym temacie. 
 
Radny T. Gaworski poprosił o potwierdzenie na piśmie, kto i kiedy wydał pozwolenie na 
wycięcie drzew, jak równieŜ Ŝywopłotu na budowanym w tej chwili parkingu w Gorzędowie. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe Urząd Miasta w Kamieńsku zwrócił się do Starostwa 
Powiatowego o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 
30553 przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie. Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej 
stwierdzono, Ŝe drzewa te maja wypróchnienia w pniu i stwarzają zagroŜenie dla bezpieczeństwa 
ruchu. Ja wydałem zezwolenie na wycięcie tych drzew. Pół roku rozmawialiśmy z grupą 
mieszkańców, której Pan przewodził, która zawiązała społeczny komitet budowy kościoła, Ŝe 
dnia 03.07.2003 r. odbędzie się poświęcenie placu kościelnego, dodatkowo będzie uroczystość 
religijna związana z przejęcie obrazu Pana Jezusa od Chrzanowic. Informował mnie Pan i 
mieszkańcy, Ŝe dobrze byłoby, Ŝeby był tam zrobiony porządek. To było zrobione po to, Ŝeby to 
uporządkować i Pan był teŜ za tym. Ja dziwie się, Ŝe Pan jeszcze tę kwestie podnosi. Ja 
myślałem, Ŝe Pan powie dobrze, Ŝe udało się to zrobić. Dzięki  bardzo dobrej współpracy mojej i 
Pana Przewodniczącego ze Starostą wiele problemów moŜemy szybko rozstrzygnąć i to się udało 
dokonać. Pan nawet postulował mnie, Ŝe naleŜy rozebrać obelizg tam stojący. Dobrze, Ŝe ja się z 
tym nie śpieszyłem, bo wcale nie ma zgody na rozebranie przez Zarząd  Ogólnokrajowy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.” 
 
Radny T. Gaworski zapytał, jaka jest opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
tej mierze, bo taka obowiązuje Pana Starostę. Pozwolenie wydaje się w okresie jesienno – 
zimowym. 
 
Z –ca Burmistrza odpowiedział, Ŝe w tym przypadku nie obowiązuje opinia WIOŚ. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „JeŜeli Pan radny uwaŜa, Ŝe Burmistrz naruszył prawo, proszę 
zastosować odpowiednie sankcje w stosunku do mnie za wycięcie tych drzew.” 
 
Radny T. Gaworski: „Wszystko ma swoje granice. Z jednej strony uwaŜam, Ŝe naleŜy Panu 
podziękować za wysiłek, a z drugiej strony mówię, Ŝe to jest nienormalne, bo wycięte zostały 
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drzewa wcale niespróchniałe, bo były to drzewa około 30 letnie i one powinny tam zostać. 
Natomiast, jeŜeli chodzi o obelizg nie ma czegoś takiego, Ŝe nie wolno go ruszyć. Oczywiście nie 
wyraŜono zgody na przeniesienie tej tablicy. Natomiast cały pomnik moŜna przenieść w kaŜdej 
chwili.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja Panie radny tego juŜ nie zrobię, dlatego, Ŝe dotknięcie tego obelizgu 
równa się zburzeniem go i wtedy będzie trzeba wyasygnować jakąś sumę, Ŝeby moŜna go było 
od nowa postawić. Bądźmy rozsądni, to co moŜemy zrobić zrobiliśmy od razu.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak: „Z przykrością po raz drugi odbieram taki głos radnego            
T. Gaworskiego, bo wiem jak ten plac wyglądał poprzednio. W parku drzewa się wycinało i nikt 
z tego problemu nie robił, nikt nie rozliczał nikogo, a teraz zostało wycięte 5 drzew dla 
poprawienia estetyki Gorzędowa i nagle powstał problem. Dziwie się Panie radny Gaworski 
znów Pan działa na niekorzyść społeczeństwa. 
 
Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe robi to w imieniu społeczeństwa, bo jest obraŜone. 
 
Radny K. Lis: „Ile w Gorzędowie jest hektarów boiska radny Gaworski?” 
 
Radny T. Gaworski odpowiedział, Ŝe około 1 hektara. 
 
Radny K. Lis zapytał ile trawy się wysiewa  na hektar, bo wiadomo mi, Ŝe Pan przekazał 2 m. 
trawy na boisko w Gorzędowie. Tą trawą moŜna było zasiać 5 ha. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe boisko w Gorzędowie było juŜ robione 3 razy i jeszcze nie 
jest skończone, Ŝeby moŜna było je oddać do uŜytku. 
 
Radny M. Kubacki przypomniał o zepsutych drzwiach wejściowych do Przychodni. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe będzie przeznaczona pewna suma na wymianę drzwi w 
SPZOZ. Prowadzone są takŜe rozmowy ze Starostą na temat przejęcia całej nieruchomości 
(budynku i działki ) na własność gminy, Ŝeby mógł być tam przeprowadzony remont. Przy 
dobrych nakładach pienięŜnych budynek z zewnątrz zostanie odnowiony w ciągu jednego roku. 
 
Radny J. Piekarski zapytał, czy Burmistrz przewiduje remont budynku sportowego Klubu Świt. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe jest przewidziany remont budynku sportowego Klubu 
Świt. Po pierwsze naleŜy budynek zinwentaryzować, bo tam była dobudówka robiona, następnie 
trzeba przygotować plan i taki plan juŜ jest przygotowywany. Jest przeznaczone 10 tys. zł na 
demontaŜ ściany południowej, ale budynek ten wymaga większych nakładów finansowych. JeŜeli 
pogodzimy się z podziałem środków, które wpłyną i one wpłyną w zasadnej ilości remont 
zostanie zrobiony. JeŜeli nie trzeba będzie poczekać na dalszy remont w przyszłym roku. 
„Proponuje, Ŝebyśmy tak pracowali, Ŝeby główne budynki gminy odzyskały blask i wygląd 
zewnętrzny.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady M. Kopcik poinformował, Ŝe w 2002 roku przeznaczono na budynek 
i trybuny Klubu Świt kwotę 17 tys. zł. 
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Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe w ostatnim czasie bacznie przygląda się działalności 
obiektu sportowego i jest bliski pewnych rozstrzygnięć. Nie pozwoli na to, Ŝeby ten budynek 
niszczał i był zaśmiecony. JeŜeli zajdzie potrzeba z dnia na dzień rozstrzygnięcie zapadnie. 
 
Radny W. Wasiński poprosił, aby Z –ca Burmistrza P. Ziemba ustosunkował się do swojej 
wypowiedzi w Telewizji Regionalnej odnośnie SAPARDU, bo padło stwierdzenie, Ŝe gmina 
będzie występowała do SAPARDU o dotacje na sieci kanalizacyjne Barczkowic, Gorzędowa i 
okolic. Z tego, co się orientuje radny Wasiński pieniądze były w budŜecie juŜ na ten cel 
przewidziane. 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy jeszcze nie ruszyła następna 
transza, która by dotyczyła budowy tych inwestycji. Jest to dopiero przewidywane na miesiąc 
lipiec, sierpień, wtedy będzie czas na składanie wniosków. NaleŜy wówczas uzyskać pozwolenie 
na budowę i dopiero w 2004 roku będzie moŜna te inwestycje przeprowadzać. Na dzień 
dzisiejszy nie ma w budŜecie przewidzianych pieniędzy na inwestycje na Ochocice, na 
Barczkowice, na Gorzędów. Dopiero przy tworzeniu nowego budŜetu będzie to ustalane. Jak 
będzie ustalona kolejność wykonywania kanalizacji wtedy gmina będzie starała się o pieniądze z 
SAPARDU. 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe w Aleksandrowie stoi świetlica, która była budowana przez 
mieszkańców Danielowa i Aleksandrowa. W tej chwili przy wynajmie tej sali mieszkańcy 
Aleksandrowa płacą 50% mniej, niŜ mieszkańcy Danielowa.  
Radny wnioskuje o: 
- wyrównanie opłat dla mieszkańców Danielowa i Aleksandrowa za korzystanie ze świetlicy w 
Aleksandrowie.  
- naprawienie drogi w Pytowicach od Pytowic (przed budynkami byłego PGR) do drogi na 
Słostowice. 
Zaproponował Komisji Rewizyjnej, aby zajęła się wyjaśnieniem sprawy z Komisji Rolnictwa 
oskarŜeń Pana Avrila o szantaŜ. 
 
Burmistrza G. Turlejski: „ Ja się Panu dziwie radny Ludwiczak, jeŜeli Pan Avril ma jakieś uwagi 
to chyba sam sobie poradzi, nie musi mieć takiego giermka, jak Pan, chyba, Ŝe Pan chce być jego 
giermkiem. Niech Pan to zostawi Panu Avrilowi i mnie. Czy to Pana dotknęło osobiście?” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Pan nie jest G. Turlejski, tylko Burmistrzem Kamieńska. JeŜeli ja słyszę 
z ust Pana Avrila takie oskarŜenia na Burmistrza to ja mam pełne prawo, Ŝeby to sprawdzić i 
wydaje mi się, Ŝe Komisja Rewizyjna jest władna do tego, Ŝeby to sprawdzić i wszystkim radnym 
powiedzieć, jak to wygląda z jej punktu widzenia.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Czytał Pan zadania Komisji Rewizyjnej. Pan nie zna ustawy o 
samorządzie, statutu, zadań komisji. Co Pan w ogóle zna? Jest sąd, jeŜeli Pan Avril uznał, Ŝe coś 
było źle, to niech idzie do sądu i zaskarŜy Burmistrza.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Komisja Rewizyjna nie jest Komisją Śledczą, ma zagwarantowane 
obowiązki w przepisach. JeŜeli ktoś komuś naruszył dobra osobiste to niech się upomina o to, a 
nie my jako Komisja Rewizyjna będziemy wkraczać w takie sprawy.” 
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Radny M. Ludwiczak: „Macie Panowie rację, wcale nie musicie tego robić, bo ja was do tego nie 
zmuszę, ja wam tylko proponuje, aby się tym zająć dla wyjaśnienia sytuacji. Wyjaśniać tego nie 
musicie, jeŜeli nie chcecie. Mam prośbę do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Ŝeby 
wyjaśnił, czy 18.06.2003 r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i członkowie Komisji 
BudŜetowej, jeŜeli się pokrywały posiedzenia pobrali dwie diety, czy jedną.” 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak odpowiedział, Ŝe obowiązuje uchwała, która mówi, Ŝe radny 
bierze dietę za kaŜde posiedzenie komisji.  
 
 Radny M. Ludwiczak: „JeŜeli chodzi o diety to ja je brałam tak samo, ale to było głoszone przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Ŝe Ludwiczak brał niesłusznie diety. Ta sama była 
sytuacja, co w tej chwili. Ja tego nie neguję, Ŝe np. Pan Blada wziął dwie diety, ale wziął.” 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe godziny posiedzeń się nie pokrywały w dniu 18.06.2003 r. , 
poniewaŜ posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbyło się o godz. 800 , a posiedzenie Komisji 
BudŜetowej o godz. 1400. 
 
Radny M. Ludwiczak: „W poprzedniej kadencji teŜ komisje nie odbywały się o jednej godzinie. 
Ja chcę pokazać, Ŝe robicie to samo, co było przedtem robione, tylko, Ŝe siebie nie widzicie, a 
widzicie czyjeś.” 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, która 
ustaliła, Ŝe w poprzedniej kadencji pokrywały się posiedzenia, bo np. Zarząd był o 900 i Komisja 
Bezpieczeństwa była o 900.  
 
Radny M. Ludwiczak zapytał, czy będzie omawiana bieŜąca sytuacja w ZGKiM oraz sprawa 
zapoznania radnych z wyrokiem sądowym dotyczącym odwołania Pani H. Węgrzyńskiej – 
KręŜlak ze stanowiska Dyrektora. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ZGKiM w Kamieńsku kieruje obecnie Pan J. Trajdos. Zakład pracuje 
bardzo dobrze nie ma Ŝadnych skarg, wykonuje wiele prac na terenie gminy, wzbogaca swoja 
kasę. JeŜeli ktoś widzi coś złego w funkcjonowaniu zakładu to niech mi powie, bo ja nie widzę. 
JeŜeli chodzi o wyrok zapadł wyrok w Sadzie Rejonowym w Radomsku, złoŜyliśmy pismo, Ŝeby 
wyrok został przysłany wraz z uzasadnieniem i wtedy kiedy to otrzymamy będę mógł radnych 
dokładnie zapoznać. Nie jestem znawcą wszystkich prawniczych terminów i nie chciałbym 
czegoś źle powiedzieć.” 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał, jak duŜe jest zatrudnienie w ZGKiM w obecnej chwili. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe obecnie w zakładzie jest zatrudnionych w granicach 50 
osób. 
 
Radny W. Wasiński poinformował, Ŝe na PL. Wolności znak pierwszeństwa na drodze był 
wyłamany oraz znak informujący o granicach miasta Kamieńska od strony Barczkowic jest 
pochylony i prawie niewidoczny za krzakami. 
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Radny B. Pawłowski: „Mam prośbę, aby doprowadzić wodę do boiska w Gorzędowie do nowej 
płyty. Tam była siana trawa i jeŜeli nie będzie podlewana to będzie siana od nowa, bo ona się 
zniszczy. NaleŜy utrzymywać targowice w przyzwoitym stanie, bo na razie jest sucho, ale jak 
przyjdą deszcze znowu będzie źle.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „JeŜeli chodzi o sprawę boiska w Gorzędowie właścicielem obiektu jest 
Klub Polonia Gorzędów, my nie moŜemy Poloni w tym wyręczać. Właściciel utrzymuje boisko, 
jeŜeli zbudowano boisko to naleŜało zabezpieczyć dojście do wody. JeŜeli chodzi o targowice 
jest ona utrzymywana we wzorowym porządku, dlatego Ŝe opiekująca się targowicą Pani G. 
Palka z ramienia Urzędu ma bardzo częste kontrole i one wychodzą bardzo dobrze. Ja przyśle do 
Rady wszystkie protokóły z tych kontroli. Nie ma Ŝadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod 
kontrolą. Targowica jest zalewana od lat. Pan Panie Pawłowski jest radnym juŜ 9 rok i teŜ było 
zatapiane przez 9 lat. Nie ma moŜliwości, Ŝeby to się nagle zmieniło, musimy to wszyscy razem 
wypracować, znaleźć fundusze i dokonać remontu.” 
 
Radny W. Wasiński: „Czy parking, który jest przy Wisience jest w ramach terenu Kamieńska, 
czy naleŜy do dróg publicznych. NaleŜy tam postawić znak zakazu parkowania, Ŝeby ten róg był 
widoczny, bo jest utrudniony wyjazd z  ul. Szkolnej. Niech będzie parking, ale niech on  zaczyna 
się dalej.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „To leŜy w gestii GS. Jest to teren od lat uciąŜliwy do wyjazdu. 
Porozmawiam z Prezesem GS, ale ja wątpię, Ŝeby tam moŜna było postawić zakaz parkowania.” 
 
Radny T. Gaworski zapytał, kiedy będzie organizowany przetarg na działki budowlane w 
Gorzędowie. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe przetarg jest juŜ ogłoszony. 
 
Pan J. Bartoszewski: „Jeden radny powiedział na tej sali dziś bardzo waŜne słowa i myślę, Ŝe 
zawierzę po raz trzeci temu człowiekowi. Tu chodzi o wypowiedź radnego J. Kuliberdy. Pan 
Burmistrz G. Turlejski objął urząd w połowie listopada, został obarczony zbyt głęboką, nieudaną, 
burzliwa przeszłością. W tej chwili Ŝycie, które toczy się w skwerku Kamieńska i na ul. 
Wieluńskiej i Słowackiego to go bardzo powaŜnie obciąŜą i  jest w impasie, jak z tego wyjść. Jest 
w Kamieńsku oczyszczalnia, ale znajduje się jeden delikwent, który ma beczkę robioną, własny 
ciągnik i pomija Kamieńsk woŜąc nieczystości z Gorzędowa, przejeŜdŜa przez ul. Kościuszki, 
wjeŜdŜa w stronę Koźniewic pod wiadukt i za wiaduktem wlewał  do rowu. Ja nie podaję dzisiaj, 
kto to robił, bo nie chciałbym, Ŝeby z moich ust padło jego nazwisko. SkrzyŜowanie ul. Ludowej 
i Rajskiej nieszczęśliwe boisko sportowe, ale dziś chcę poruszyć sprawę bezpieczeństwa 
oznakowania, dwukrotnego wyrwania znaku uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu.  
SprzedaŜ działek budowlanych. Panie Burmistrzu, czy to jest prawda, Ŝe działki sprzedawane w 
rejonie Kruczysk były sprzedane za bezcen. Jeśli Pan moŜe sprawdzić cenę tych działek, czy to 
były jako działki rolne, budowlane. Czy na działkach budowlanych, które sprzedano moŜna 
dokonywać zmian na działkę leśną i czy była wydawana jakakolwiek zmiana tych gruntów. Panie 
Burmistrzu sprawa oświetlenia przedszkola, tych dwóch lamp, które są na tymŜe boisku, czy one 
są zasadne, słuszne i czy nie wpływają na podwyŜszenie kosztów utrzymania przedszkola, bo to 
jest dla nikogo.  W poprzedniej kadencji byli ludzie, którzy nie wykonywali pracy w sposób w 
jaki powinni. Sprawa drogi Panie radny Kuliberda w swoim wystąpieniu, w swojej pracy,  w 
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swoim programie powiedział Pan słowo. Dziś ludzie oczekują jednej rzeczy, Pan powiedział na 
tej sali 05. 02.2002 r., kiedy Pan dokończy sprawę drogi, bo Pan w tym temacie nie zrobił w tej 
chwili nic. Zaczął Pan sprawę pod koniec roku, tuŜ pod koniec kadencji. Na ul. Kościuszki obok 
budowli Pani Kopcik była wyznaczona droga, czy ta droga która była drogą do  działek do Pani 
Sowińskiej jest drogą, czy nie, bo prawdopodobnie w tej chwili ktoś uznał się właścicielem tej 
drogi i nie pozwala, ani przejść, ani przejechać, dlatego bardzo proszę o wyprowadzenie tej 
sprawy.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Nie jestem właścicielem pasaŜu, Burmistrz na poprzednich sesjach 
wyjaśniał sprawę pasaŜu, doszło do pojednania między Panstwem Sewerynkiem, a Paliceuszem. 
Burmistrz referował, Ŝe sprawa przejścia jest załatwiona. Ja jestem za tym, Ŝeby przejście od ul. 
Słowackiego do ul. Górniczej istniało. Nie za moją przyczyną zostało zamknięte.” 
 

 
p u n k t 11 

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


