
Protokół Nr XIV/2003 
 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 24 września 2003 r. 

 

XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1330  - 1340.  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, Urszula Kowalska – 
Smuga – Radca prawny, Tomasz Łuczyk – Sekretarz Gminy, Bogusław Terlecki – 
Elektrownie wiatrowe Kamieńsk, Norbert Skibiński – Elektrownie wiatrowe Kamieńsk, 
Barbara Sierecka – Nowakowska – pracownia ekoPLAN, Radomir Nowakowski – pracownia 
ekoPLAN. 
 
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 XIV  nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku. 
 

Załącznik Nr 3  
 

punkt  1 
 

Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia XIV 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 15 radnych, stanowi to quorum, a więc Rada 
moŜe obradować i podejmować uchwały. 
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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”. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe 15.09.2003 r. zostało zamieszczone obwieszczenie 
w Dzienniku Łódzkim informujące o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamieńsk  i tym samym został spełniony ostatni warunek niezbędny do podjęcia w/w 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
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 XIV/140/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24 września 2003 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk w jednostce urbanistycznej „C” na obszarze  „Góry 
Kamieńsk”. 

Załącznik Nr 5 
 

Pan Bogusław Terlecki – Prezes Zarządu Spółki Elektrownie wiatrowe Kamieńsk 
podziękował radnym za podjęcie powyŜszej uchwały i zapewnił, Ŝe spółka przystąpi do 
dalszej realizacji inwestycji. 
 

p u n k t  4 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny J. Kuliberda poinformował, Ŝe drzwi wejściowe od strony zachodniej do SPZOZ są 
nieczynne i zdarzają się problemy z wniesieniem osób niepełnosprawnych do przychodni.  



 3 

Zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wygospodarowanie środków na wymianę tych drzwi , 
poniewaŜ będzie lepszy dojazd i ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Budynek SPZOZ jest budynkiem Starostwa, a nie budynkiem gminy. 
Ja jako administrator gminy nie ponoszę w Ŝadnym wypadku odpowiedzialności za to, Ŝe 
drzwi są zepsute. Drzwi niedomagają od dłuŜszego czasu. UwaŜam, Ŝe przy okazji 
konstruowania budŜetu przychodni powinny znaleźć się pieniądze na wymianę tych drzwi. 
Odbędę rozmowę z Panią Kierownik SPZOZ na temat, czy rzeczywiście w budŜecie nie ma 
pieniędzy na wymianę. W budŜecie gminy nie ma w Ŝadnym paragrafie, ani rozdziale punktu, 
który by przeznaczał pieniądze na remont przychodni. Wystąpiłem z wnioskiem do Starosty 
radomszczańskiego o przejęcie przychodni, czyli budynku i działki na własność gminy 
Kamieńsk. JeŜeli uzyskamy zgodę w przyszłym budŜecie zamierzam wystąpić do radnych z 
propozycją dokonania kapitalnego remontu przychodni przez okres 3 lat.” 

 
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 XIV nadzwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku.” 
 
 
        Protokołowała 
 
Bogusława Mroczkowska 
 
 
 
 
 


