
Protokół Nr XIII/2003 
 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 12 września 2003 r. 

 

XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000  - 1015.  Stan radnych 15. Obecnych na 
sesji 14 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, Tomasz Łuczyk – 
Sekretarz Gminy, Bogusław Terlecki – Elektrownie wiatrowe Kamieńsk, Norbert Skibiński – 
Elektrownie wiatrowe Kamieńsk. 
 
W załączeniu do protokołu - lista obecności gości zaproszonych. 

Załącznik Nr 2  
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamieńsk w jednostce urbanistycznej „C” na obszarze  „Góry 
Kamieńsk”. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5.  Zakończenie sesji. 
 

 
W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu XIII  nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 3  
 

punkt  1 
 

Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia XIII nadzwyczajnej 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 14 radnych, stanowi to quorum, a więc Rada 
moŜe obradować i podejmować uchwały. 
 

 
 



punkt  2 
 

Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak  zapoznał radnych z wnioskiem Burmistrza Kamieńska       
G. Turlejskiego wnoszącym o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej oraz 
przedstawił proponowany porządek obrad sesji. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
W załączeniu do protokółu – wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz             
z proponowanym porządkiem obrad. 
 

Załącznik Nr 4 
 

 
p u n k t  3 

 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk w jednostce urbanistycznej „C” na obszarze  „Góry 
Kamieńsk”. 
 
Pracownik Urzędu Miejskiego W. Bujacz wyjaśniła, Ŝe została opracowana zmiana w planie 
zagospodarowania przestrzennego dotycząca Góry Kamieńsk z przeznaczeniem pod 
lokalizację elektrowni wiatrowych. Projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym został 
opracowany przez biuro projektowe ekoPLAN. Cała procedura trwała około 1,5 roku. 
Wszystkie dokumenty są zebrane. 
 
Radny T. Gaworski zapytał, czy został w prasie ogłoszony termin dzisiejszej sesji odnośnie 
zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk       
w jednostce urbanistycznej „C” na obszarze  „Góry Kamieńsk”. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe nastąpiło przeoczenie, termin sesji nie został 
ogłoszony w prasie. 
 
Pracownik Urzędu Miejskiego Pani W. Bujacz poinformowała, Ŝe ustawa mówi, Ŝe ogłasza 
się w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a takŜe w sposób zwyczajowo przyjęty w 
danej miejscowości o przystąpieniu do sporządzenia planu określając formę, miejsce i termin 
sesji. Termin powinien być podany na 7 dni przed sesją. 
 
Inspektor ds. prawnych W. Sobieraj wyjaśnił, Ŝe jeŜeli uchwała będzie podjęta na dzisiejszej 
sesji, a następnie zostałaby zakwestionowana zostanie uchylona, poniewaŜ  formalny wymóg 
nie został spełniony. 
 
Burmistrz G. Turlejski wycofał w/w uchwałę spod głosowania i zobowiązał pracownika 
Urzędu Miejskiego Panią W. Bujacz do przygotowania obwieszczenia do prasy 
informującego o terminie sesji, na której będzie rozpatrywany projekt uchwały. 
 



Przewodniczący Rady A. Kułak uwaŜa, Ŝe Burmistrz powinien wyciągnąć konsekwencje 
słuŜbowe wobec pracownika Urzędu Miejskiego, który nie dopełnił obowiązku w postaci 
ogłoszenia w prasie o terminie dzisiejszej sesji. 
 
W załączeniu do protokółu – projekt uchwały w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk w jednostce urbanistycznej „C” na 
obszarze  „Góry Kamieńsk”. 
 

Załącznik Nr 5 
 
 

p u n k t  4 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
  

p u n k t 5 
 

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

 


