
Protokół Nr XV/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 29 października 2003 r. 

 

XV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900  - 1430.  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, Tomasz Łuczyk – Sekretarz Gminy, BoŜena Sewerynek – 
Radna Powiatu Radomszczańskiego, Andrzej Wiatrak – Radny Powiatu Radomszczańskiego, 
Maria Ozga – kandydatka na Skarbnika Gminy, Czesław Wojciechowski – Prezes Zarządu 
KWB Bełchatów SA, Katarzyna Lesiak – Wiadomości Dnia, Co Nowego, kandydaci na 
ławników do Sądów Powszechnych – ElŜbieta Matuszczyk, Ewa Jędrzejczyk, Waldemar 
Zbierański, Katarzyna Dzwonek, Renata Jurczyk, Zbigniew Woszczyk, Małgorzata 
Węgrzyńska, Jacek Jędrzejczyk, Barbara Kiełbik, Henryk Misztela, Anna Motyka. 
 
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 XII, XIII, XIV. 
4. Informacja dotycząca budowy nartostrady przez KWB „Bełchatów S.A. 
5. Sprawozdanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądów 

Powszechnych  
6. Wybór ławników do Sądów Powszechnych. 
7. Odwołanie Skarbnika Miasta. 
8. Powołanie Skarbnika Miasta. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
10. Informacja z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Sater Kamieńsk. 
11. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych RM. 
12. Sprawozdanie delegatów do Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 



13. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 
między sesjami. 

14. Podjęcie uchwał. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Zakończenie sesji. 
 

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

Załącznik Nr 4  
punkt  1 

 
Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia XV 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 zaproponował następujący wniosek: wprowadzić w miejsce punktu 15 
punkt  pt.: „Analiza oświadczeń majątkowych radnych.”,  w miejsce punktu 16 punkt  pt.: 
„Analiza oświadczeń majątkowych kierowników jednostek i pracowników Urzędu.”,               
a pozostałe punkty przesunąć w dół. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
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 protokołów z sesji Nr XII, XIII, XIV. 
4. Informacja dotycząca budowy nartostrady przez KWB „Bełchatów S.A. 
5. Sprawozdanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądów 

Powszechnych  
6. Wybór ławników do Sądów Powszechnych. 
7. Odwołanie Skarbnika Miasta. 
8. Powołanie Skarbnika Miasta. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
10. Informacja z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Sater Kamieńsk. 
11. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych RM. 
12. Sprawozdanie delegatów do Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 



13. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 
między sesjami. 

14. Podjęcie uchwał. 
15. Analiza oświadczeń majątkowych radnych. 
16. Analiza oświadczeń majątkowych kierowników jednostek i pracowników Urzędu. 
17. Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Zakończenie sesji. 

 
p u n k t  3 

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

Informacja dotycząca budowy nartostrady przez KWB „Bełchatów S.A. 
 
Głos zabrał Pan Wojciech Wiśniewski – Dyrektor ds. Inwestycji  KWB Bełchatów: 
„Chcemy zagospodarować stok na Górze Kamieńsk wielofunkcyjnie, nie tylko to będzie 
wyciąg narciarski i trasa zjazdowa, ale równieŜ poletko dla początkujących, górna stacja, 
dolna stacja z obiektami gastronomiczno – socjalnymi. My ten obiekt chcemy zrealizować 
mamy na to moŜliwości finansowe, koncepcje i moŜliwości utrzymania tego obiektu. Cały 
rok 2003 praktycznie schodzi na zagadnieniach formalno – prawnych związanych                   
z przygotowaniem tego obiektu do realizacji, projektowanie. Projektują nam to górale, firma     
z Zakopanego. Pod względem architektonicznym, przestrzennym powinno się to podobać. 
Długo trwały uregulowania dotyczące gruntów, dotyczące ustalenia warunków 
zagospodarowania terenu. W tej chwili praktycznie kończymy projekt techniczny związany z 
budynkami, o ile dolna stacja jest praktycznie na gruncie rodzimym, to górna stacja jest na 
gruncie nasypowym, musieliśmy przeprowadzić pewne korekty projektu, uprościć kształt 
budynku i z tego powodu jest drobne przesunięcie. Liczymy na to, Ŝe składając wniosek          
o pozwolenie na budowę do końca listopada, Ŝe od gminy uzyskamy pozwolenie na budowę 
jeszcze w tym roku, jeŜeli nic nie stanie na przeszkodzie to rozpoczniemy proces budowlany 
w tym roku. Nasze wątpliwości , co do późniejszego funkcjonowania obiektu, zastanawiamy 
się w pewnym sensie nad inwestowaniem w ten obiekt, chociaŜ podkreślam mamy chęć, jest 
bliskość składowiska odpadów komunalnych. Składowisko jest zlokalizowane na fragmencie 



złoŜa węgla brunatnego, co nie powinno mieć miejsca, my byliśmy zawsze lokalizacji tego 
składowiska przeciwni i co najmniej w tej chwili mamy argument w ręku, dlatego Ŝe 
składowisko śmierdzi, oznacz to, Ŝe składowisko jest źle prowadzone, źle jest technologia 
składowania robiona i to naszym zdaniem nie moŜe mieć miejsca. Współistnienie obiektu 
rekreacyjnego z obiektem uciąŜliwym dla otoczenia jest niekorzystne i to zgłaszam, jako 
nasze wątpliwości. Stanowi to dla nas problem, bo jeŜeli składowisko będzie uciąŜliwe, to nie 
będzie klientów na wyciągu, jeŜeli nie będzie klientów na wyciągu to będzie plajta. Ten stok 
ma historię 20 letnią, my go od razu zrobiliśmy w trakcie formowania robót zwałowych, 
podstawowy profil. Proste wyciągi były, naśnieŜanie było rozwaŜane około 1983 roku.       
My jesteśmy od zawsze zainteresowani funkcją rekreacyjną zagospodarowania terenów 
poeksploatacyjnych. Gmina Kamieńsk jest współwłaścicielem firmy, która administruje 
składowiskiem uwaŜamy, Ŝe dołoŜycie Państwo starań, Ŝeby technologia składowania była 
przyjazna środowisku.” 
 
Przedstawiciele KWB Bełchatów przedstawili radnym projekt budowy nartostrady. 
 
Głos zabrał W. Kądzioła: „Przedmiotem zagospodarowania jest 14 ha terenu, który jest 
własnością Kopalni. Zagospodarowanie będzie następujące: kolejki liniowe, górna stacja, 
dolna stacja, rolba - czyli tor saneczkowy. Stok do zagospodarowania przewiduje w części 
górnej połoŜenie maty igielitowej. Przy stacji dolnej będzie pełna infrastruktura socjalna 
niezbędna do uŜytkowania łącznie ze stanowiskiem ekipy goprowej. Będzie zorganizowana 
ośla łączka dla dzieci z tarasem dla rodziców, parking, stacja składająca, stacja trapo i 
pompownia z uwagi na róŜnicę wysokości. Do instalacji naśnieŜania będą dwie nitki instalacji 
naśnieŜającej. Przewidziane jest naśnieŜanie stoku w całości. Aktualnie mamy w opiniowaniu 
projekt technologiczny naśnieŜania. W róŜnych dywagacjach  na temat dalszego 
zagospodarowania moŜna mówić o przeniesieniu poza teren stoku rolby, jeŜeli będą warunki 
w zmianach w studium, w planie miejscowego zagospodarowania.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Gmina Kamieńsk jest udziałowcem zakładu magazynowania 
odpadów, my dokładamy wszelkich starań, Ŝeby nieprzyjemnych zapachów nie było, ale jak 
się jest udziałowcem w spółce, w której ma się 20% udziałów t o nie ma się nic do 
powiedzenia. Cały zysk, jaki był z działalności tej firmy zdobyty z 2002 roku został 
przekazany decyzją wspólników na działania inwestycyjne w spółce. Myśmy byli temu 
przeciwni, bo naleŜna nam kwota rzędu 1 mln zł. pozwoliłaby nam zrobić szereg inwestycji, a 
szczególnie drogowo – kanalizacyjnych. Cały zysk, jaki został zatrzymany nie jest 
przeznaczany na utylizację tych zapachów. Umowa, jaka była zawarta z firmą SENCO na 
odgazowanie złoŜa została przez Sater zerwana, czyli jesteśmy dzisiaj w punkcie wyjścia. Jak 
się sytuacja rozwinie zobaczymy. Cały czas monitujemy aby nieprzyjemne zapachy były 
neutralizowane.” 
 
Radny B. Pawłowski: „Jakie konkretne przyczyny spowodowały przesunięcie inwestycji, bo 
rok temu mówiliśmy, Ŝe na dzień górnika będziemy zjeŜdŜać, juŜ była ustalona kolejka, kto 
pierwszy ma zjechać. Widzę, Ŝe ta rzecz jest oddalona. Po drugie ja mogę domniemywać, Ŝe 
chodziło o to, Ŝeby gmina straciła pieniądze z podatku, bo gmina umorzyła wywiązała się ze 
swoich warunków. Rok czasu efektów nie widać. Gmina niejako zainwestowała juŜ            
100 tys. zł. w ten stok. Natomiast rzecz się przeciąga w czasie i rozumie, Ŝe następny rok to 
będzie następne 100 tys. zł. Boje się, Ŝe znowu mogą wyjść jakieś przyczyny, które przesuną 
o kolejny rok inwestycję i czym bliŜej naliczania podatku, składania deklaracji podatkowych 
znowu Państwo odwiedzą gminę i powiedzą w tym roku to jeszcze nie ale w następnym to juŜ 
zaczniemy” 



 
Pan Wojciech Wiśniewski: „Na początku roku mieliśmy prawo przewidywać, Ŝe uzgodnienia 
formalno – prawne pójdą gładko, z zachowaniem terminów. Były problemy na etapie 
uzyskania warunków zagospodarowania terenu, były problemy związane z własnością 
gruntów, z uregulowanie, z numerami działek. Przy takim rozdrobnieniu działek obiekt jest na 
dość duŜym obszarze i w urzędach trochę zeszło. Decyzja o warunkach zabudowy 
uprawomocniła się w sierpniu 2003 r., a uzgodnienia trwały około pół roku. Dopiero             
w sierpniu mogliśmy przystąpić do projektowania. Nie da się zimą prowadzić robót 
budowlanych, bo tam są roboty ziemne, betonowe. JeŜeli wszystko będzie dobrze wiosną 
przystąpimy do konkretnych robót ziemnych. To, co moŜna, jeŜeli nie będzie Ŝadnych 
przeszkód, to rozpoczniemy proces budowlany jeszcze w tym roku, jak tylko dostaniemy 
pozwolenie na budowę. Sądzę, Ŝe do końca listopada będziemy mieć konkretne materiały do 
pozwolenia na budowę. W pewnym sensie nie z naszej winy jest opóźnienie. Naszą Intencją 
nie było wyłudzić.” 
 
Pan W. Kądzioła: „JeŜeli moŜna dopowiedzieć to ja bym się nie zgodził z sugestią Pana 
radnego, ja nie wyznaje takiej zasady, Ŝe ktoś kogoś chciał, ktoś komuś zabrał. Kopalnia chce 
dać i chce zrobić, natomiast w oparciu o uzgodnienia, które były na sesji w ubiegłym roku, 
kiedy była deklaracja, Ŝe postaramy się to zrobić na ten sezon było tak jak wyszło. W tym 
czasie zrobiliśmy przed otrzymaniem decyzję o warunkach zabudowy, koncepcję                    
i w koncepcji trochę uszczegółowiono program. Daliśmy to fachowcom, którzy tym się 
zajmują. Zmieniliśmy wyciąg na kolej linową czteromiejscową. Wyciąg moŜna kupić prawie 
Ŝe z półki, a produkcja samej kolei trwa minimum 4 miesiące i są procedury przetargowe, stąd 
po takich zmianach nie było moŜliwości wykonania wyciągu w pierwotnej wersji, bo będzie 
nieco inne zagospodarowanie stoku.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Proszę Państwa najwaŜniejszą kwestią dla naszej gminy jest to, Ŝe 
nartostrada powstanie. To, Ŝe nie powstała w tym roku to nie ma Ŝadnego duŜego znaczenia. 
Nartostrada przyniesie nam duŜe oŜywienie terenu. Jakie to będzie miało dla nas znaczenie to 
chyba wszyscy wiedzą. Kwota w granicach 100 tys. zł., którą my przeznaczamy na umorzenie 
podatku, przy blisko 20 mln zł. budowy jest niczym. Z mojej strony drzwi są szeroko otwarte 
na budowę, jeŜeli wpłynie wniosek o pozwolenie na budowę natychmiast zostanie 
rozpatrzony bez Ŝadnej zwłoki. My spieszyliśmy się jeŜeli chodzi o wydanie decyzji                
o warunkach zabudowy, długo to trwało ze względu na braki geodezyjne w spisie działek, 
które leŜą pod stokiem góry i na samej górze. My nadawaliśmy ton temu, Ŝeby Starostwo 
przyspieszało pracę i dobrze, Ŝe w takim terminie udało się to zrobić. Z mojej strony, jako 
przedstawiciela gminy zielone światło jest, budujmy, bo to jest zarówno dla gminy, jak i dla 
Kopalni bardzo dobra inwestycja. Witamy z zadowoleniem, robimy wszystko, Ŝeby ułatwić 
sprawę i czekamy na pierwsze roboty budowlane.” 
 
Radny J. Kuliberda: „ Jesteśmy troszeczkę zawiedzeni, Ŝe nie wyszło tak jak powinno być, 
mamy do tego prawo, Ŝe nie było informacji. Ja bym wnioskował, aby pomiędzy 
Burmistrzem i Dyrektorem KWB było więcej informacji dla radnych. śeby przynajmniej raz 
na kwartał powiedzieć, co się dzieje, aby informacje przepływały szybciej.” 
 
Ustalono, Ŝe co kwartał Kopalnia będzie informowała gminę na bieŜącą o wszelkich pracach 
dotyczących budowy nartostrady na Górze Kamieńsk. Pierwsza będzie na koniec marca na 
ręce Burmistrza. 
 

 



p u n k t  5 
 
Sprawozdanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądów 
Powszechnych. 
 
Protokóły z posiedzeń Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądów 
Powszechnych złoŜył Przewodniczący Zespołu Tomasz Łuczyk. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w protokóły 

Załącznik Nr 5 
p u n k t  6 

 
Wybór ławników do Sądów Powszechnych. 
 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby Komisja Skrutacyjna składała się z 3 osób.  
Poddał pod głosowanie w/w wniosek. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 15 radnych. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Radny M. Kopcik zgłosił radnego J. Kowalskiego 
Radny W. Wasiński uwaŜa, Ŝe radny J. Kowalski nie moŜe wchodzić w skład Komisji 
Skrutacyjnej, poniewaŜ na ławnika kandyduje członek jego rodziny. 
 
Radny J. Blada zgłosił radnego Z. Górngo 
Radny M. Kopcik zgłosił radnego W. Wasińskiego 
Radny J. Kuliberda zgłosił radnego W. Kociniaka oraz radnego P. Secomskiego 
Radny W. Kociniak zgłosił radnego J. Kuliberdę 
 
Radny J. Kowalski, W. Wasiński i Z. Górny nie wyrazili zgody na pracę w Komisji 
Skrutacyjnej. 
Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 
 
Radny W. Kociniak – Przewodniczący Komisji 
Radny J. Kuliberda – Sekretarz Komisji 
Radny P. Secomski – Członek Komisji 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w składu Komisji Skrutacyjnej głosowało               
15 radnych. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z Regulaminem głosowania. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Regulamin głosowania. Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem Regulaminu głosowania głosowało 15 radnych. Regulamin Głosowania 
przyjęto jednogłośnie. 
 



Po przeprowadzeniu głosowania i policzeniu głosów Komisja stwierdziła, Ŝe w wyniku 
głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 
 
Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach karnych: 
Jan Blada – 9 głosów 
Tadeusz Gaworski – 4 głosy 
Henryk Misztela – 0 głosów 
 
Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach ze stosunku 
pracy i ubezpieczeń społecznych: 
ElŜbieta Matuszczyk – 8 głosów 
Jacek Jędrzejczyk – 5 głosów 
 
Do Sądu Rejonowego w Radomsku do orzekania w sprawach karnych: 
Renata Bidzińska – 9 głosów 
Zbigniew Woszczyk – 4 głosy 
Anna Motyka – 1 głos 
 
Do Sądu Rejonowego w Radomsku do orzekania w sprawach pracy: 
Ewa Jędrzejczyk – 11 głosów 
Waldemar Zbierański – 3 głosy 
 
Do Sądu Rejonowego w Radomsku do orzekania w sprawach rodzinnych: 
Renata Jurczyk – 12 głosów 
Katarzyna Dzwonek – 0 głosów 
Barbara Kiełbik – 1 głos 
Małgorzata Węgrzyńska – 1 głos 
 
Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zostali wybrani: 
Jan Blada 
ElŜbieta Matuszczyk  
 
Do Sądu Rejonowego w Radomsku zostali wybrani: 
Renata Bidzińska 
Renata Jurczyk 
Ewa Jędrzejczyk 
 
W załączeniu do protokółu – protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na XV 
sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 29.10.2003 r. w celu przeprowadzenia wyboru 
ławników do Sadów Powszechnych wraz z kartami do głosowania oraz uchwała w sprawie 
wyboru ławników do Sądów Powszechnych. 
 

Załącznik Nr 5  
p u n k t  7 

 
Odwołanie Skarbnika Miasta. 
 
V- ce Przewodniczący Rady zapoznał radnych z wnioskiem Skarbnika Miasta o odwołanie ze 
stanowiska w związku z przejściem na emeryturę oraz z projektem uchwały w sprawie 
odwołania Pani Marianny Szczepockiej ze stanowiska Skarbnika Miasta. 



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania Pani Marianna Szczepocka została odwołana ze stanowiska Skarbnika 
Miasta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/142/2003 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29 października w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Miasta. 
 

Załącznik Nr 6 
 

p u n k t  8 
 
Powołanie Skarbnika Miasta. 
 
V- ce Przewodniczący Rady zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie powołania 
Pani Marii Ozga na stanowisko Skarbnika Gminy. 
 
Burmistrz G. Turlejski zapoznał radnych z opinią prawną dotyczącą wymagań spełnianych 
przez Panią Marię Ozgę kandydatką na Skarbnika Gminy. 
 
W załączeniu do protokółu w/w opinia. 
 

Załącznik Nr 7 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania Pani Maria Ozga została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy 
jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/143/2003 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29 października w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
 

Załącznik Nr 8 
 

p u n k t  9 
 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym zdał Przewodniczący 
Rady Pan Andrzej Kułak. 
 
W załączeniu do protokółu w/w informacja. 

Załącznik Nr 9 
 

p u n k t  10 
 
Informacja z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Sater Kamieńsk. 
 



Informację z Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników Spółki Sater Kamieńsk zdał 
Burmistrz Kamieńska Pan Grzegorz Turlejski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 10 
 

p u n k t  11 
 
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych RM. 
 
W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Zbigniew Górny. 
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła jedno posiedzenie w okresie między 
sesjami w dniu 27 października. Na posiedzeniu Komisja zajmowała się dwoma tematami.  
Po pierwsze zapoznała się ze stanem dróg dojazdowych do pól. Pan A. Krawczyk  
przedstawił Komisji ile i jakie drogi zostały wyremontowane w roku 2003 oraz przedstawił 
Komisji plan remontów i budowy dróg na rok 2004. 
 
Po drugie Komisja wysłuchała informacji kierownika ZGKiM w Kamieńsku Pana A. Kułaka 
dotyczącą działalności oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę oraz stanu kanalizacji. 
Kierownik ZGKiM poinformował równieŜ o stanie wodociągów na terenie gminy Kamieńsk 
oraz o pracach na ujęciu wody we Włodzimierzu.  
Na posiedzeniu tym Komisja zapoznała się z materiałami i uchwałami na najbliŜszą sesję. 
Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie sprzedaŜy działek rolnych w Napoleonowie. 
 
Komisja wypracowała następujące wnioski: 
 
Wniosek: „Komisja zobowiązuje burmistrza do przeprowadzenia rozmów  

z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w sprawie uregulowania korty rzek Kamionki i Jeziorki.” 

 
Wniosek:  „Komisja zobowiązuje burmistrza do realizacji wniosków wypracowanych przez 

Komisję Rolnictwa i Ochrony środowiska”.  
 
Wniosek: „RozwaŜyć moŜliwość doinwestowania przydomowych oczyszczalni ścieków.” 
 
Wniosek: „Komisja zobowiązuje burmistrza do natychmiastowej naprawy nawierzchni 

targowicy w Kamieńsku.” 
 
W następnej kolejności sprawozdanie złoŜył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 11 
 

Radny B. Pawłowski: „ja rozumie, Ŝe Komisja zajmowała się teŜ dyskoteką Coloseum.          
Z tego, co wiem był zaproszony właściciel, policja. Czy udało się Komisji ustalić na ile osób 



dyskoteka funkcjonuje i czy maja pozwolenie na organizację masowych imprez powyŜej 300 
osób. JeŜeli zdarzy się tam wypadek to będzie duŜy problem.” 
 
Radny P. Secomski poinformował, Ŝe był zaproszony Pan Marciniak, poinformował, Ŝe na 
samym początku była duŜa ilość uczestników na Dyskotece Coloseum, nawet do 1000 osób, 
ale obecnie ta liczba zamyka się w granicach 300 osób. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „W tym lokalu nie działa pierwsza dyskoteka Panie radny Pawłowski, 
tylko druga albo trzecia. Lokal został wydzierŜawiony firmie Coloseum przez Prezesa OSP 
Wrzoski. Firma jest zarejestrowana w Ostrowie Wielkopolskim. Firma do nas przybyła, 
znalazła warunki, posiadają wszystkie zezwolenia, ze wszystkich słuŜb straŜackich, 
budowlanych. Burmistrz wydał tylko zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Gdyby 
Burmistrz nie wydał zezwolenia sprawa odwlokłaby się tylko trochę i Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze zwróciłoby się do Burmistrza, aby zezwolenie wydał, bo nie ma 
Ŝadnych przeciwwskazań, Ŝeby zezwolenia nie wydać. Ja dobrze się przyglądam 
bezpieczeństwu, do mnie osobiście wpłynęły tylko dwie skargi, te skargi zostały załatwione 
pozytywnie. JeŜeli policja wystąpi do mnie z pismem, Ŝe dzieją się tam złe rzeczy i wystąpi o 
zabranie pozwolenia na alkohol to ja to uczynię natychmiast. Na dzień dzisiejszy w dyskotece 
Coloseum pracuje 31 osób. 22 października 2003 roku Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Kamieńsku przysłał pismo.” 
 
W załączeniu do protokółu w/w pismo. 
 

Załącznik Nr 12 
 

Radny M. Ludwiczak: „Pan Burmistrz mówił kiedyś, Ŝe ta dyskoteka jest bardzo dobra, Ŝe na 
tej dyskotece będzie kręgielnia, kawiarenka internetowa. Wcześniejsze dyskoteki były 
nieprawidłowo prowadzone, przy tej dyskotece Pan Burmistrz twierdził, Ŝe nie ma Ŝadnych 
skarg. Nie wiem, czy zna Pan Burmistrz protokół Policji przez okres funkcjonowania 
dyskoteki Coloseum, jakie tu były zdarzenia i wydarzenia, co tam się odbywało, jakie były 
skargi, do jakich przestępstw Policja przyjeŜdŜała i dzisiaj Pan mówi, Ŝe jak dostanie Pan 
sygnał, wcześniej mówił Pan, Ŝe jak tylko będzie cokolwiek, jakiekolwiek wykroczenie, które 
będzie zagraŜało bezpieczeństwu tak miasta Kamieńska, jak gminy natychmiast odbierze Pan 
zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu, teraz Pan mówi, Ŝe Policja będzie to robiła i dopiero na 
sygnał Policji Pan to zrobi.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Niech mi Pan nie wmawia Panie radny tego, czego nie mówiłem.” 
 
Radny T. Gaworski: „Ja chciałem Państwu przybliŜyć, jak wygląda sprawa rozbojów i 
kradzieŜy w dyskotece. Rozmawiałem z poszkodowanymi na ten temat. Facet doszedł do 
ochrony i mówi słuchajcie uszkodzono mi samochód i właściciel zwrócił kwotę za radio pod 
warunkiem nie zgłaszania na Policję. Panie Burmistrzu, jeŜeli chodzi o odebranie zezwolenia 
na alkohol to nie jest takie proste, jak Pan mówi. JeŜeli oni dostali pozwolenie na okres 4 lat 
to zabrać moŜna tylko w wyjątkowych sytuacja, jeŜeli właściciel spełnia wymogi to Pan mu 
nie zabierze, bo on się odwoła do SKO i uchyla Pana decyzję.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja mówiłem, Ŝe jeŜeli Komendant Policji wystąpi do mnie z 
wnioskiem o zabranie pozwolenia na alkohol, bo są drastyczne zakłócenia porządku to ja to 
zrobię za 15 minut.” 
 



Radny T. Gaworski: „Komendant nie stwierdzi do końca, bo nie ma takich moŜliwości, chyba 
Ŝe by rzeczywiście kogoś podstawił, Ŝe dana osoba, która rozrabiała opiła się akurat na 
dyskotece. Kiedyś się pokusiłem i w trzy kolejne dni pojechałem zobaczyć wieczorem około 
godziny 22 i zgadzam się z radnym Secomskim, Ŝe tam moŜe nie ma 300 osób w czwartek, 
ale co dotyczyło soboty i niedzieli to nie chciałbym mieć tyle guzów na głowie.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Niech Pan za Komendanta nie mówi, bo Komendant wie, co ma 
robić i nie trzeba go pouczać.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Czy Pan Burmistrz wie na pewno, Ŝe tam pracuje 30 osób, czy tylko 
słyszał gdzieś, kiedyś, Ŝe tam pracuje 30 osób.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „MoŜna odczytać protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, 
gdzie na moje pytanie Pani nadzorująca działalność dyskoteki tak odpowiedziała.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Ja nie będę czytał protokółu i wypowiedzi jakiejś Pani, ja Panu zadaje 
pytanie, czy Pan jest pewny, Ŝe tam jest zatrudnione 30 osób, czy moŜe Pan przedstawić listę 
tych 30 osób, które tam pracują.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Proszę się zastanowić w jakie prawa Pan tam wchodzi, to jest 
prywatne przesiębiorstwo, takie jak kaŜde inne i tu nie moŜna mówić, kto tam pracuje. Zna 
Pan ustawy odpowiednie, niech się Pan trochę doszkoli.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu to są Pańskie wypowiedzi i Pan mówi pięknie, Ŝe 
dał zatrudnienie 170 osobą, Ŝe na dyskotece pracuje 30 osób, tylko Ŝe rzeczywistość jest 
troszeczkę inna.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Niech Pan skoryguje rzeczywistość.” 
 
W następnej kolejności sprawozdanie złoŜył Przewodniczący Komisji Planowania BudŜetu i 
Finansów. 
 
Komisja Planowania, BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku między sesjami 

odbyła jedno posiedzenie w dniu 22.10.2003 r. 

Na posiedzeniu Z-ca Burmistrza Pan Paweł Ziemba poinformował członków komisji  

o działaniach burmistrza w zakresie pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z SAPARDU. 

W kolejnym punkcie pt. :Zapoznanie się z realizacją uchwały Nr IV/39/2002 Rady Miejskiej 

w Kamieńsku z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącej umorzenia podatku dla KWB 

„Bełchatów”, członkowie komisji jednomyślnie stwierdzili, iŜ KWB „Bełchatów powinna 

uregulować podatek za III kwartały 2003 roku, gdyŜ na terenach gminnych nie prowadzi 

działalności rekreacyjno-sportowej. W związku z powyŜszym komisja wypracowała wniosek: 

Wniosek: „Komisja wnioskuje do burmistrza o wyegzekwowanie naleŜnego podatku  

za III kwartał 2003 roku od KWB „Bełchatów”, zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr 



IV/39/02 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.12.2002 w sprawie zwolnień 

przedmiotowych w podatku od nieruchomości, poniewaŜ na terenach gminy KWB nie 

prowadzi działalności rekreacyjno – sportowej.” 

Ponadto członkowie komisji zapoznali się z materiałami i projektami uchwał 
przygotowanymi do podjęcia na sesji Rady Miejskiej. 
 
W dalszej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Socjalnych. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 13 
 

Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zdał Przewodniczący Komisji W. Kociniak. 
 
Komisja Rewizyjna między sesjami odbyła dwa posiedzenia. 
 
Komisja zapoznała się z następującymi sprawami: 

- przyjęła informację z działalności ZGKiM za pierwsze półrocze 2003 r. 
Zapoznała się z kosztami i przychodami w zakładzie, wynik finansowy przedstawiła 
księgowa zakładu, a działaniach informował kierownik zakładu Pan A. Kułak. ZGKiM 
prowadzi szeroką działalność ma opracowany plan działania i zamierza róŜne niedociągnięcia 
poprawić. Zakład prowadzi duŜo prac i dzięki temu duŜo osób znalazło zatrudnienie w 
zakładzie 

- zapoznała się z wydatkami w Klubach Sportowych 
Komisja zapoznała się z kserokopiami faktur dotyczących wydatków w Klubach Sportowych 
„Świt” Kamieńsk i „Polonia” Gorzędów oraz protokółem przekazania sprzętu sportowego w 
Kamieńsku. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi klubów Pan P. Włóka i Pan St. Sowiński 
oraz Skarbnik Klubu „Świt” Kamieńsk Pan P. Bąkowicz.  
Komisja doszła do wniosku, Ŝe w klubach nie ma załoŜonych ksiąg inwentarzowych i sprzęt 
zakupywany ze środków budŜetu gminy nie jest wpisywany do ksiąg. 
 
Komisja wypracowała wniosek: 
Wniosek:  „Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza aby dokonać inwentaryzacji 
sprzętu w Klubach Sportowych: „Świt” Kamieńsk i „Polonia” Gorzędów oraz zobowiązać 
kluby do załoŜenia ksiąg inwentarzowych i wpisywania do nich sprzętu zakupionego ze 
środków gminy.” 
 
Na drugim posiedzeniu Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Kierownika MOPS w 
Kamieńsku za I półrocze działalności. Kierownik przedstawiła Komisji działalność ośrodka. 
Działalność jest prowadzona zgodnie z zadaniami statutowymi. Niepokój budzi to, Ŝe środki 
pienięŜne jakimi dysponował MOPS w roku bieŜącym są juŜ wykorzystane, obecnie nie 
posiada Ŝadnych środków pienięŜnych na udzielanie pomocy. Kierownik MOPS apelowała do 
Komisji i do Burmistrza o przeznaczenie dodatkowych środków na pomoc społeczną. 
 
Komisja zajmowała się równieŜ wydatkami środków finansowych z GKRPA. Sprawozdanie 
przedstawiła Pani B. Alama pracownik Urzędu, zapoznała komisję z dochodami i wydatkami 
za 9 miesięcy 2003 roku. Dochody wynoszą 70.000zł., wydatki wynoszą 50.000zł. Dochody 



będą jeszcze w listopadzie i grudniu. Przedstawiła równieŜ komisji plan wydatków na listopad 
i grudzień 2003 roku. 
Komisja zajmowała się równieŜ wydatkami w OSP na terenie gminy Kamieńsk za pierwsze 9 
miesięcy 2003 roku. Ogółem wydatkowano blisko 70.000zł. Najwięcej wydano na OSP 
Kamieńsk. Plan wydatków nie jest jeszcze wykonany w 100%. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Zmienił się Zarząd i Prezesi w Klubach Sportowych „Świt” 
Kamieńsk i „Polonia” Gorzędów. Obaj prezesi wiedzą, Ŝe księgi inwentarzowe mają być 
załoŜone, a nasza księgowość na odwrocie kaŜdej faktury dokona opisu pod jaką pozycją 
zakupiony towar jest wpisany do księgi. Odnośnie MOPS w Kamieńsku – Zarządzeniem 
Burmistrza z 16.09.2003 r. przekazane zostało z rezerwy budŜetowej o czym Radę 
informowałem 5.000zł. na zapomogi i 4.000zł. na doŜywianie dzieci. Dzisiaj jest 
przygotowany projekt uchwały o przerzuceniu następnych 10.000zł. na pomoc społeczną. 
Tyle pieniędzy, ile wydajemy w tym roku w gminie na pomoc społeczną jeszcze nigdy nie 
było wydawane. Ja jeszcze zamierzam z rezerwy budŜetowej korzystać i środki nadal na 
pomoc społeczną przerzucać. Rezerwą mogę dysponować za powiadomieniem Rady z tego 
paragrafu skorzystam w miesiącu grudniu, a jeŜeli zdarzy się, Ŝe nie będzie środków to nawet 
pod koniec listopada.” 
 

p u n k t  12 
 

Sprawozdanie delegatów do Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 
 
Sprawozdanie delegatów do Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie złoŜył 
Burmistrz G. Turlejski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 14 
 

p u n k t  13 
 

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

Załącznik Nr 15 
 

Radny J. Kuliberda zapytał, czy działka WODROLU jest skomunalizowana i zapytał, czy jest 
zrobiona wycena na rozbiórkę. UwaŜa, Ŝe naleŜy zlikwidować ten obiekt, gmina moŜe 
następnie odzyskać kwotę przekazaną na rozbiórkę sprzedając tę działkę. UwaŜa, Ŝe naleŜy 
szanować wszystkie podmioty w gminie zajmujące się dostawą opału i przy organizowaniu 
przetargów na dostawę opału do szkół naleŜy je informować. 
 
Burmistrz G. Turlejski zgadza się z radnym Kuliberdą odnośnie WODROLU, powiedział Ŝe 
budynek byłby rozebrany juŜ w tym roku ale temat został zatrzymany, poniewaŜ nie było 
środków finansowych na jego realizację. Do budŜetu zostanie wprowadzona kwota na 
utylizację  budynku po WODROLU. 



Radny M. Kuliberda: „O ile zrozumiałe jest to, co powiedział Pan Burmistrz o usunięciu 
budynku po WODROLU o tyle usunięcie niewielkiego pniaka przy kiosku nie jest takim 
problemem, moŜna wysłać jednego człowieka, dać mu siekierę, rozebrać trochę kostki, 
zrównać, bo tam się ludzie potykają, bo wystaje to 20 cm.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Panie radny, ja się przyjŜe, kiedy to było wycięte, jak ten pniak 
przeszkadza bardzo to go wyrwiemy, ale skończymy drogi i inne sprawy i go wyciągniemy i 
damy Panu pisemną informację o jego usunięciu.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Nasz przystanek teŜ juŜ dwa miesiące jest uwaga zwracana na 
oberwane płaskowniki, one są co tydzień obciągane. Tam wystarczy pół godziny spawacza, 
podgiąć i przyspawać. My musimy to zrobić, bo to zagraŜa bezpieczeństwu.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe to juŜ zostało zrobione, było zaspawane, zostało 
znowu zepsute. PrzekaŜemy sprawę do ZGKiM i zostanie zaspawane. „Na temat parku i 
przystanku autobusowego i całego terenu jest przygotowywany plan dla radnych. Jak będzie 
gotowy w barwach, ze wszystkimi szczegółami na sesji zrobimy debatę, przyjedzie 
planistka.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Odnośnie materiału siewnego mówił Pan Panie Burmistrzu, Ŝe nie ma 
moŜliwości prawnych, są moŜliwości.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poprosił o przedstawienie tych moŜliwości. 
 
Radny M. Ludwiczak: „W tym roku moŜna było rolnikom, których dotknęła susza zakupić 
materiał siewny, który mogliby zuŜyć na wymianę materiału u siebie. MoŜna było to zrobić   
w formie poŜyczki, w tej formie dać rolnikom, w przyszłym roku tą sama ilość mogliby 
zwrócić.” 
 
Inspektor ds. prawnych Wiktor Sobieraj powiedział, Ŝe nie moŜna czegoś takiego zrobić.       
W gminie Kleszczów było kilka lat temu robione dofinansowanie do wymiany materiału 
siewnego i ziemniaków ale RIO zakwestionowała to w sposób bardzo jednoznaczny. W 
gminie tego nie ma robi to Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, ma w statucie wpisaną 
pomoc dla rolników, posiada swoje środki, robi to jako fundacja ale to nie ma nic wspólnego 
z budŜetem gminy i wówczas RIO się tego nie czepia, tylko dlatego, Ŝe maja pieniądze mogą 
fundacje wyposaŜyć w środki tego typu. 
 
Radny M. Ludwiczak: „W zupełności się z Panem zgadzam, niech Pan przejedzie się do 
Kodrębia i zapyta się, jak oni rozwiązali ten problem w tym roku. 
 

p u n k t  14 
 
Podjęcie uchwał. 
 
V –ce Przewodniczący Rady zapoznał radnych z  następującymi projektami uchwał: 
 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 



Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/144/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 
 

Załącznik Nr 16 
 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/145/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 
 

Załącznik Nr 17 
 
 
- uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zmian w budŜecie 
gminy Kamieńsk  

 
Radny M. Ludwiczak zapytał, dlaczego zmianie uległa kwota poŜyczki. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe musi być podjęta nowa uchwała, dlatego, Ŝe gmina 
zwracała się do WFOŚ o poŜyczkę w kwocie 247.000 zł., a fundusz przyznał gminie kwotę  
192.000 zł. PoŜyczka zaciągana jest na kanalizację. 
 
Z – ca Burmistrza P. Ziemba wyjaśnił, Ŝe zmiana ta jest ze względu na przetarg. Przed 
przetargiem był  złoŜony wniosek opierając się na kosztorysie inwestorski. Po przetargu 
wniosek jest uaktualniany, automatycznie spada kwota po przetargu za jaką wykonawca 
wykona pracę, musi spaść równieŜ procentowy udział  tej kwoty poŜyczki. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/146/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia poŜyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zmian w 
budŜecie gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 18 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości rolnych 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 



W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/147/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości rolnych 
 

Załącznik Nr 19 
 
-    uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę charakteru uŜytkowania gruntu rolnego na 
leśny 
 
Zdanie radnego T. Gaworskiego załącznik do w/w uchwały jest błędny, bo nie wszystkim 
wnioskodawcą chodzi o przekwalifikowanie całego gospodarstwa, które posiadają. 
Zaproponował wprowadzić w załączniku do w/w uchwały dodatkowej rubryki pod nazwą 
obszar przeznaczony do zalesienia.  
Rubryka taka została wprowadzona. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/148/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę charakteru uŜytkowania 
gruntu rolnego na leśny. 

Załącznik Nr 20 
 
- uchwała w sprawie ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej 

mieszkańców gminy Kamieńsk 
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby bilet ulgowy wynosił 70% wartości biletu. 
 
Radny M. Ludwiczak zaproponował, aby bilet ulgowy wynosił 50% wartości biletu. UwaŜa, 
Ŝe grupa osób korzystających z ulg nie jest zbyt szeroka, bo praktycznie chodzi o emerytów, 
rencistów i uczniów. Zapytał, czy gminę stać na to i jakie konsekwencje finansowe ponosi 
gmina z tego tytułu. 
 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe to jakie konsekwencje finansowe poniesie gmina okaŜe się dopiero po 
podjęciu uchwały, co da Radomsko. Burmistrz poinformował, Ŝe jest na to przygotowany, bo 
posiada rezerwę budŜetową, z której moŜe zawsze skorzystać. 
 
Radny J. Kuliberda: „JeŜeli my debatujemy nad w/w uchwałą to powinniśmy mieć 
zasugerowane, jaka będzie wartość tego wszystkiego, jeŜeli ulgę zastosujemy. Ile gmina 
będzie dopłacała?” 
 
Skarbnik Miasta M. Szczepocka wyjaśniła, Ŝe Miejskie Przedsiębiorstwo zapewnia nam 
kursowania autobusu linii   Nr 1 Radomsko – Kamieńsk. W 1999 roku wysokość ustalona 
była na kwotę 6.000zł. rocznie. Taka jest umowa. Oni co kwartał przedkładali nam faktury      
i gmina to płacił. Został podpisany aneks 14.02.2000r. jest, Ŝe kwota 6.000zł. nie ulega 
zmianie i taką umowę podpisali Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa i Zarząd Miasta. W roku 
2001 został sporządzony nowy aneks, gdzie stawka jest w wysokości 20.000zł. plus 7% VAT. 
W 2002 roku znowu został podpisany aneks do umowy, gdzie kwota jest 22.000zł. plus 7% 
VAT. Na 2003 rok Burmistrz G. Turlejski zmienił rok, kwota nie uległa zmianie.  



Burmistrz G. Turlejski: „Na dwa miesiące 2003 roku ulga niech wynosi 30%, a od nowego 
roku zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zawsze moŜemy dokonać zmiany. Lepiej 
zmniejszyć cenę, niŜ podwyŜszać. Uchwała wejdzie w Ŝycie z dniem 01.11.2003r.” 
 
Radny J. Kuliberda: Gmina się wywiązała ze swoich zobowiązań, bo obowiązuje obecnie 
uchwała, Ŝe płaci 22.000zł. plus 7% VAT nie odŜegnujemy się od tego, ale teraz przyjmijmy 
uchwałę na 2004 rok, bo my  dwa razy przyjmiemy, Ŝe będziemy płatnikami dwa razy.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Nie, bo do dnia 30.09.2003 r. honorowane były dotychczasowe 
legitymacje wydane przez MPK. 30.09.2003 r. wszystko wygasło.” 
 
Radny B. Pawłowski: „Do mnie się zwracały osoby, nie wiem, czy to było przed 30.09.2003, 
czy po 30.09.2003, Ŝe części emerytom tym co mieli skończone 70 lat z terenu gminy 
Kamieńsk było wstrzymane wydawanie...” 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe do niego równieŜ zwracały się osoby z takim tematem i 
Burmistrz przekazał, Ŝe w momencie wygaśnięcia na najbliŜszej sesji uchwała będzie 
podjęta.” 
 
V –ce Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Ludwiczka, aby 
zniŜka biletu wynosiła 50%. 
 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się 
od głosu, 9 radnych glosowało przeciw. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony        
9 głosami przeciw, przy 4 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym. 
 
V –ce Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Rady, aby 
cena biletu wynosiła 70% wartości biletu. 
 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się 
od głosu, 4 radnych glosowało przeciw. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty           
9 głosami „za”, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 
 
Radny M. Ludwiczak: „Mam prośbę, jak Burmistrz będzie ustalał z MPK szczegóły, aby 
przedstawił na następnej sesji, jak to jest róŜnica te 30%, czy te 50% i jak to wyglądało 
poprzednio procentowo?” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „To Pan powinien nam powiedzieć, jak to wyglądało poprzednio. Pan 
był w Zarządzie Miasta nie ja.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało 
się od głosu, 1 radny glosował przeciw. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 9 
głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciw. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/149/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji 
miejskiej mieszkańców gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 21 
 



- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach 
wstrzymujących. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/150/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej. 
 

Załącznik Nr 22 
 
- uchwała w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieńsku 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/151/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieńsku 
 

Załącznik Nr 23 
 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003  
 
Burmistrz poinformował, Ŝe plan dochodów zmienia się następująco: 1200zł. z  subwencji 
oświatowej, 24.097zł. z ministerstwa finansów, 1200 zł. wpłynęło z darowizny od radnych, 
6.000zł. darowizny na doŜynki. Z tych pieniędzy, które wpłynęły do budŜetu w planie 
wydatków zostały one zaproponowane na: remont dróg – 35.000 zł. chodnik na ulicy K. 
Wielkiego – 17.000 zł., gospodarka nieruchomościami – 13.000 zł., Rada Miejska – 25.000 
zł., oprogramowanie urzędu, zakup twardych dysków, komputera, skanera, drukarki 
kolorowej formatu A3 - 35.000 zł., wymiana okien w OSP Kamieńsk – 20.000 zł., gabinet 
profilaktyczny – 1.200 zł., remont ściany południowej w PSP Kamieńsk – 8.000 zł., zapomogi 
dla MOPS – 10.000 zł., MOPS słuŜbowe wyjazdy samochodem urzędu – 5.000 zł., 
doŜywianie dzieci – 1.200 zł., wydatki związane z energią elektryczną – 10.000 zł., linia 
energetyczna na trasie Gałkowice Stare – Włodzimierz – 18.000 zł., wymiana drzwi w SP 
ZOZ w Kamieńsku – 3.500 zł., doŜynki – 6.000 zł., wydatki związane ze sportem dla Klubów 
Sportowych, Ŝeby mogły dokończyć rozgrywki – 4.597 zł.  
   
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XV/152/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
października 2003 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2003. 

Załącznik Nr 24 
 



- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Obrębie Huta Porajska – Napoleonów, oznaczone numerem ewidencyjnym 
135 

 Radny T. Gaworski: „Nie wiem, czy nie szkoda tego sprzedać, bo to była Ŝwirownia. Druga 
sprawa w geodezji figuruje to, jako nieuŜytek, a z tego co znam to tam jest posadzony las        
i powinno być przekwalifikowane, poniewaŜ inna cena jest z lasem, a inna nieuŜytków.” 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe wycena będzie robiona po podjęciu uchwały. 
 
Radny T. Gaworski: „Ja wiem, Ŝe taka jest kolejność, tylko nie jest to przekwalifikowane i 
nadal figuruje, jako nieuŜytek. Pan Piekarski, jak posadził las to był zobowiązany w ciągu 2 
lat wystąpić do geodezji o zmianę kwalifikacji geodezyjne. Dzisiaj by figurował las.” 
 
Radny J. Kuliberda: „ZbliŜa się 1 maja 2004 r. i najprawdopodobniej, jak wejdziemy do Unii 
będzie to droŜsze, czy musimy się spieszyć i to teraz sprzedawać? MoŜe lepiej na razie 
wstrzymać się  z tym i nie sprzedawać.” 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe decyzja w tym temacie naleŜy do Rady. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy Komisja Rolnictwa była w terenie i czy tam jest las i czy to 
jest duŜy las. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa odpowiedział, Ŝe Komisja Rolnictwa była w terenie., las 
się tam znajduje. Jest to las w granicach 10 lat.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Przeciw podjęciu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została odrzucona jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 

połoŜonej w Obrębie Huta Porajska – Napoleonów, oznaczone numerem ewidencyjnym 
24 

 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy teren ten moŜe być w jakiś sposób atrakcyjny. 
 
V –ce Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe teren ten moŜe być w przyszłości atrakcyjny, 
moŜe być przeznaczony na rekreacje. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowało 14 radnych. Przeciw podjęciu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została odrzucona 13 głosami „przeciw”, przy 1 
głosie wstrzymującym. 

 
p u n k t 15 

 
Analiza oświadczeń majątkowych radnych. 
 
Analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawił Przewodniczący Rady Pan A. Kułak. 
 
W załączeniu do protokółu – w/w informacja. 



Załącznik Nr 25  
 

p u n k t 16 
 

Analiza oświadczeń majątkowych kierowników jednostek i pracowników Urzędu. 
 
Informację w tym temacie przedstawił Burmistrz Kamieńska G. Turlejski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w informacja. 
 

Załącznik Nr 26 
p u n k t  17 

 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi pismami: 
-  pismo Pana Jana Komorowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej dotyczące przeglądu technicznego pojazdów poŜarniczych i sprzętu silnikowego w 
jednostce OSP Kamieńsk oraz pismo Ministra Finansów dotyczące zmiany ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 
- uchwała Nr 24/70/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  dotycząca Uchwały 

Nr XII/133/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie 
upowaŜnienia Burmistrza Kamieńska do zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowni i kanału tłocznego w 
miejscowości Barczkowice” 

- pismo Przewodniczącego Rady do Burmistrza przekazujące wnioski do budŜetu gminy 
zgłoszone przez poszczególnych radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku 

- pismo Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie dotyczące remontu drogi 
wojewódzkiej nr 484  

- zarządzenie burmistrza Kamieńska w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 r. 
- pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w celu kontroli 

legalności uchwały Nr XII/135/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kamieńsk 

- pismo burmistrza Kamieńska do Wojewody Łódzkiego – wyjaśnienia dotyczące uchwały 
Nr XII/135/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kamieńsk 

- pismo kierownik SP ZOZ  w Kamieńsku w sprawie  zarezerwowania w budŜecie gminy 
środków finansowych  na usługi leczniczo-rehabilitacyjne 

- pismo Przewodniczącego RM w Kamieńsku do Wicemarszałka Sejmu RP Pana Janusza 
Wojciechowskiego o pomoc w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 
zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu remontów 

- zawiadomienie Sater Kamieńsk w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki Sater Kamieńsk 

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie 
Tryb. w sprawie rozpatrzenia informacji Burmistrza Kamieńska z wykonania budŜetu 
gminy za I półrocze 2003 roku 

- pismo wójt Kleszczowa w sprawie zapachów pochodzących z wysypiska śmieci 
usytuowanego przy Górze Kamieńsk 



- pismo radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie utworzenia klubu radnych pod 
nazwa NiezaleŜny Klub Radnych  

-  pismo zgłaszające Pana T. Gaworskiego do pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kamieńsku. 

Przewodniczący Rady poprosił o uzupełnienie przez Klub i dokonanie wyboru władz klubu 
(Przewodniczącego Rady)   o czym mówi wyraźnie statut Gminy Kamieńsk. JeŜeli władze 
Klubu zostaną uzupełnione będą podejmowane dalsze działania przez Radę Miejską. 
 

p u n k t 18 
 

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


