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Protokół Nr XVII/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

XVII 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, Urszula Kowalska – Smuga – radca prawny, Maria Ozga– 
Skarbnik Gminy, Tomasz Łuczyk – Sekretarz Gminy, Michał Deszcz – Starosta powiatu 
Radomszczańskiego, Andrzej Kacperek – SKO w Piotrkowie Tryb., Janusz Marzinek – 
PAMAR Sp. z o. o., Henryk Fornalski, Kazimierz Pietras – Dyrektor składowiska odpadów w 
Kąsiu, Stanisław Bajon – Rada Sołecka Barczkowic, Michał Olejnik – Rada Sołecka 
Barczkowic, Joanna Olejnik – Rada Sołecka Barczkowic, BoŜena Sewerynek – Radna 
Powiatu Radomszczańskiego, Andrzej Wiatrak – Radny Powiatu Radomszczańskiego,  
 
W załączeniu do protokołu - lista obecności gości zaproszonych. 

Załącznik Nr 2  
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw. 
 
 
W załączeniu do protokołu - lista obecności sołtysów. 

Załącznik Nr 3  
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z sesji Nr XV i Nr XVI. 
4. Sprawa składowania odpadów w Barczkowicach. 
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
6. Sprawozdanie delegata do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku. 
7. Sprawozdanie delegata Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 
8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami.  
9. Informacja w sprawie bezpieczeństwa radiologicznego w Spółce Sater Kamieńsk. 
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2004 rok. 
11.  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok. 
12. Zmiany osobowe w stałych Komisjach Rady Miejskiej. 
13.  Zmiany w statucie gminy Kamieńsk. 
14.  Podjecie uchwał. 
15.  Interpelacje i zapytania radnych. 
16.  Zakończenie sesji. 
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W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej                 
w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 4  
punkt  1 

 
Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia XVII 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 zgłosił następujący wniosek: wprowadzić w miejsce punktu 14 
porządku obrad punkt  pt.: „Sprawozdanie z Komitetu DoŜynkowego 2003.”,  a pozostałe 
punkty przesunąć o jedno miejsce w dół. 
 
Radny M. Ludwiczak zgłosił następujący wniosek: w miejsce punktu 4 porządku obrad 
wprowadzić punkt pt. „Informacja na temat wydania przez Sąd Pracy ostatecznego wyroku w 
sprawie zwolnienia z pracy Pani Dyrektor ZGKiM w Kamieńsku Haliny Węgrzyńskiej – 
KręŜla.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe powyŜszy punkt nie moŜe być wprowadzony do 
porządku obrad, poniewaŜ nie ma na dzień dzisiejszy takiej informacji z Sądu. JeŜeli 
przyjdzie z Sądu informacja dotycząca powyŜszego tematu zostanie ona przedstawiona 
Radzie Miejskiej. 
 
V –ce Przewodniczący Rady uwaŜa, Ŝe nie ma sensu wprowadzać dodatkowego punktu na 
temat zwolnienia z pracy Dyrektor ZGKiM w Kamieńsku, poniewaŜ nie ma odpowiednich 
materiałów z Sądu do tego tematu. Informacji na ten temat moŜna udzielić w punkcie pt.: 
„Zapytania i wolne wnioski.” 
 
Radny T. Gaworski zgłosił następujący wniosek: w miejsce punktu 5 porządku obrad 
wprowadzić punkt pt. „Informacja o poniesionych kosztach przy budowie przejścia między 
ul. Górnicza, a Słowackiego w Kamieńsku.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez siebie. Głosowało 15 
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania wniosek 
został przyjęty jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego                  
M. Ludwiczaka. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 10 
radnych głosowało przeciw W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego T. 
Gaworskiego. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 10 
radnych głosowało przeciw W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
Więcej propozycji nie zgłoszono do porządku obrad. 
 
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z sesji Nr XV i Nr XVI. 
4. Sprawa składowania odpadów w Barczkowicach. 
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
6. Sprawozdanie delegata do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku. 
7. Sprawozdanie delegata Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 
8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami.  
9. Informacja w sprawie bezpieczeństwa radiologicznego w Spółce Sater Kamieńsk. 
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2004 rok. 
11.  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok. 
12.  Zmiany osobowe w stałych Komisjach Rady Miejskiej. 
13.  Zmiany w statucie gminy Kamieńsk. 
14.  Sprawozdanie z Komitetu DoŜynkowego 2003. 
15.  Podjecie uchwał. 
16.  Interpelacje i zapytania radnych. 
17.  Zakończenie sesji. 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z sesji Nr  XV i XVI. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XV 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 XVI 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 

 
Sprawa składowania odpadów w Barczkowicach. 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem Pana J. Marzinka Prezesa PAMAR         
Sp. z o. o., który był zaproszony na dzisiejsza sesję, lecz nie skorzystał z zaproszenia. 
 
W załączeniu do protokółu w/w pismo. 

Załącznik Nr 5  
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Głos zabrał Burmistrz Kamieńska Pan Grzegorz Turlejski, który powiedział, Ŝe temat 
składowania odpadów w Barczkowicach ciągnie się juŜ około 8 miesięcy. Najpierw firma 
chciała otworzyć w Barczkowicach składowanie eternitu, ale zostało to zablokowane, bo 
Burmistrz, Rada Miejska i mieszkańcy byli temu przeciwni. Działania powyŜszych 
podmiotów zaowocowały tym, Ŝe temat upadł. Za pewien czas zawiadujący terenem, na 
którym ma powstać składowanie odpadów Pan Fornalski, który był zaproszony na dzisiejszą 
sesję, ale nie przybył chciał utworzyć firmę materiałów budowlanych oraz produkcję 
brykietów z wierzby energetycznej, pojawił się nawet plan sadzenie wierzby na terenie 
niemalŜe całej gminy. Burmistrz przywitał taką inwestycję z zadowoleniem, bo dałaby ona 
zatrudnienie około 20 osobom, ale okazało się później, Ŝe zawiadujący terenem Pan Fornalski 
zmienił zdanie, bo znalazł firmę PAMAR, która wystąpiła do Starosty o wydanie pozytywnej 
opinii w zakresie zbierania odpadów innych, niŜ niebezpieczne o kodach podanych w 
załączniku do decyzji, których jest 384. Burmistrz odbył kilka rozmów z Panem Fornalskim i 
Panem Marzinkiem kategorycznie mówiąc, Ŝe pozytywnej opinii od Burmistrza, jako organu 
gminy nie dostaną. Zgodnie z ustawa prawo ochrony środowiska Burmistrz nie jest 
przedstawicielem gminy w tym temacie, prawo decydowania w tym temacie posiada Starosta. 
Burmistrz nie jest stroną, jest tylko organem, który moŜe wyrazić opinię. Burmistrz wyraził w 
pierwszej instancji opinię negatywną, podpierając się decyzją, Ŝe jedno składowisko w gminie 
juŜ jest, któremu mieszkańcy są przeciwni, Ŝe w studium jest zapis, Ŝe na terenach, na których 
ma powstać składowanie odpadów jest zakaz składowania odpadów i Starosta przychylił się 
do opinii Burmistrza i wydał decyzję negatywną, ale firma nie uznała decyzji Starosty i 
odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., które 
uchyliło decyzję Starosty i nakazało Staroście jeszcze raz przeanalizować sprawę. W wyniku 
rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego Starosta wydał decyzję 
pozytywną. Burmistrz dowiedziawszy się o tym rozmawiał z Sołtysem i Radom Sołecka 
Barczkowic i wspólnie zdecydowali, Ŝe wystąpią z dwoma protestami i opiniami. Jedna była 
to opinia Sołtysa i Rady Sołeckiej poparta przez Burmistrza, która za pośrednictwem Starosty 
trafi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a druga opinia to podpisy mieszkańców 
Barczkowic, którzy mieszkają blisko terenu, na którym mają być składowane odpady, aby 
SKO uznało ich za stronę. JeŜeli mieszkańcy mieszkający w pobliŜu są przeciwni takiej 
działalności, bo narusza im się konstytucyjne prawa do Ŝycia w wolności, środowisku to SKO 
nie ma prawa uchylić decyzji Starosty w formie zmuszającej go do wydania decyzji 
pozytywnej. Na dzień dzisiejszy decyzja dla firmy jest pozytywna. Dzisiaj czekamy na 
decyzję Kolegium Odwoławczego. „Ja jestem przeciwny budowaniu jakichkolwiek 
składowisk odpadów na terenie gminy, bo jest Góra Kamieńsk i zostało wydane pozwolenie 
na budowę toru narciarskie i nam nie jest potrzebna opinia miny, która składuje odpady. 
Gminie potrzebne jest wykorzystanie terenu i przypływ turystów, z którego będą określone 
korzyści dla wszystkich. Takiego jestem zdania od lat i tego zdania nie zmieniam.” 
 
Głos zabrał Pan Paweł Ziemba – Z –ca Burmistrza Kamieńska, który zapoznał radnych z 
treścią ustawy prawo ochrony środowiska, która mówi, Ŝe Starosta wydaje decyzję na 
zbieranie odpadów po zasięgnięciu opinii Burmistrza. Poinformował, Ŝe w studium jest 
następujący zapis: „Jednocześnie dla wszystkich terenów wyznaczonych w aktualizacji 
studium dla realizacji inwestycji przemysłowych określa się zakaz składowania i 
przetwarzania odpadów. Zasady gospodarki odpadami wytworzonymi przez jednostki 
gospodarcze na tym terenie wyznacza plan miejscowy.” Jest to ewidentny zapis blokujący 
prowadzenie takiej działalności, ale przepisy ochrony środowiska nie bazują ani na studium, 
ani na planie zagospodarowania przestrzennego.  
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Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe gmina i mieszkańcy zrobili wszystko, co moŜna było 
zrobić metodą prawną w tym temacie, a teraz naleŜy czekać na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. Gdyby Burmistrz był upowaŜniony do wydania 
decyzji w tym przedmiocie to nigdy nie wydałby opinii pozytywnej, ale do wydania decyzji 
upowaŜniony jest Starosta. 
 
Pan Adam Kociniak- Przedstawiciel Starosty powiedział, Ŝe decyzja na składowanie odpadów 
nie jest prawomocna, poniewaŜ firma PAMAR odwołała się od niej, bo zezwolenie zostało 
wydane przez Starostę na 5 lat, a firma wnioskowała o wydanie pozwolenia na 10 lat. Starosta 
wydając pozwolenie na 5 lat kierował się negatywna opinią Burmistrza i mieszkańców. 
 
W dyskusji wzięli udział mieszkańcy Barczkowic i Kamieńska. 
 
Pani Jadwiga Bajon – mieszkanka Barczkowic zapytała, dlaczego tereny rolnicze Pana 
Fornalskiego przemieniły się w tereny przemysłowe. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe nie ma to Ŝadnego znaczenia, czy są to tereny 
rolnicze, czy przemysłowe, bo z mocy ustawy Starosta musiał wydać decyzję pozytywną w 
powyŜszym temacie. Tereny te zostały zmienione na przemysłowe, poniewaŜ gmina chciała, 
aby powstała tam działalność polegająca na produkcji materiałów budowlanych w celu 
stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców. 
 
Pan Adam Kociniak – przedstawiciel Starosty poinformował, Ŝe zezwolenie na zbieranie 
odpadów jest podobne do zezwolenia na prowadzenie punktów skupu złomu i moŜe być 
prowadzone równieŜ na terenach rolniczych, nie ma tutaj Ŝadnego znaczenia, czy teren jest 
rolniczy, czy przemysłowy. 
 
Pan F Stępień - mieszkaniec Barczkowic: „Władze Radomska szukają inwestora, niech 
zaproponują śmieci w Radomsku, dlaczego do Barczkowic sprowadzają śmieci?” 
 
Pan M. Bajon – mieszkaniec Barczkowic zapytał, w jaki sposób Pan Fornalski stał się 
właścicielem ziemi, na której ma się odbywać składowanie odpadów, bo wcześniej mieściła 
się tam Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 
 
Radny T. Gaworski wyjasnił, Ŝe z chwila likwidacji Spółdzielni Produkcyjnych ziemia 
stanowiła własność Skarbu Państwa, gmina mogła skomunalizować pewne działki, ale te, 
które były związane z działalnością dla społeczeństwa lub związane z działalnością 
komunalną i na te działki gmina się uwłaszczyła, natomiast wszystkie grunty po 
Spółdzielniach Produkcyjnych zostały sprzedane przez Agencje Skarbu Państwa. „Ja się 
zgadzam w całej rozciągłości z Panem Burmistrzem, jeŜeli chodzi o przepisy, które mówią 
jednoznacznie, Ŝe na zbiórkę odpadów decyzję wydaje Starosta, natomiast na składowanie 
odpadów decyzję wydaje Wojewoda. JeŜeli właściciel działki spełni wszystkie wymogi, które 
są zapisane w ustawie to niestety Starosta nie moŜe odmówić wydania decyzji pozytywnej. 
Opinia Burmistrza jest tylko opinią informującą Starostę, ale Starosta nie musi jej brać pod 
uwagę.” 
 
Pan P. Stankiewicz – mieszkaniec Barczkowic Skoro wszystkie środki od strony 
administracyjnej i prawnej zostały wykorzystane, to ciekawe jest dla mnie to, jakimi 
przesłankami kieruje się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przecieŜ najwaŜniejszy jest 
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aspekt społeczny, środowiskowy i SKO powinno uznać racje mieszkańców za wiąŜące i 
podstawowe.” 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe w piśmie skierowanym do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego jest staranie o uznanie mieszkańców połoŜonych blisko tego terenu 
za stronę w tym temacie. JeŜeli mieszkańcy zostaliby uznani za stronę to ich opinia będzie 
definitywna. 
 
Radny M. Ludwiczak poprosił o przytoczenie uzasadnienia Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w powyŜszym temacie. 
 
Z –ca Burmistrza zapoznał obecnych z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 

Załącznik Nr 6 
 

Radny B. Pawłowski: „Chciałem przekazać Wydziałowi Ochrony Środowiska Starostwa 
przez Pana A. Kociniaka pewne moje wątpliwości, które są dodatkowo dla mnie 
bulwersujące. Ja rozmawiałem z Panią Toczyńską z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
i dla mnie Starostwo podchodzi bardzo róŜowo patrząc na tę firmę. Mówimy, Ŝe firma 
wystąpiła o udzielenie zezwolenia na 10 lat, otrzymała na 5 lat i odwołuje się, aby otrzymała 
na 10 lat, czyli wystąpili o termin maksymalny, bo na dłuŜej takie zezwolenie nie moŜe być 
przyznane. Nie ma Ŝadnego uzasadnienia, dlaczego decyzję przyznano na 5 lat. Zapytałem 
Panią naczelnik, skąd wzięła się ta lista. Okazało się, Ŝe firma załączyła swoją listę odpadów i 
doszliśmy do wniosku z Panią naczelnik, Ŝe ta lista jest bardzo długa. Nikt nie będzie tego 
kontrolował. MoŜe kontrolować WIOŚ, Starostwo, po pewnym namyśle Pani Toczyńska 
powiedziała, Ŝe Burmistrz, czy Urząd Miasta teŜ ma takie prawo przez wyznaczone osoby. 
Pozycji jest 400 i zawsze moŜna powiedzieć, Ŝe jest przywiezione coś innego i zgodnego z tą 
listą. Dlaczego Starostwo nie zakwestionowało tej listy i jej nie zmniejszyło? W kaŜdej chwili 
listę moŜna rozszerzyć za odpowiednią opłatą – 600zł. Firma specjalnie zrobiła taką listę, 
Ŝeby przywozić róŜne rzeczy i Ŝeby moŜliwość kontroli była Ŝadna. Dotychczasowa 
działalność na tym terenie, tam się coś działo, samochody przyjeŜdŜały, oficjalnie nic nie 
było, oficjalnie jakaś firma przewozowa, nikt nie był w stanie tego skontrolować. Z odpadami 
będzie tak samo, bo do 1500 urzędnicy pracują. Pani Toczyńska pytała, dlaczego gmina nie 
chciała eternitów, eternit byłby bezpieczniejszy, niŜ składowisko, bo byłby ładnie 
przywoŜony i zakopywany. UwaŜam, ze droga przez wieś jest na to nieprzygotowana, tam 
jest nowy asfalt na części, w przyszłym roku ma być robiona kanalizacja, te drogi będą trochę 
porujnowane, jeŜeli pójdzie tam cięŜki sprzęt to się zniszczy, juŜ nie mówię o zagroŜeniu dla 
dzieci i osób tam przechodzących, bo to jest wieś, gdzie ludzie chodzą środkiem ulicy, bo taki 
jest zwyczaj. Gmina była pikietowana miejscami pracy, teraz juŜ tam ludzie pracują i z gminy 
Kamieńsk moŜe jedna osoba pracuje, a moŜe nie, z Barczkowic nikt nie pracuje, a więc tak 
naprawdę nikt nie myśli o zatrudnieniu ludzi z gminy Kamieńsk. Nie chce polemizować, jak 
specjaliści mówią, Ŝe teren rolniczy moŜe być pod taką działalność przeznaczony. JeŜeli ta 
działalność zacznie działać i na terenie rolniczym moŜna prowadzić taką działalność ten Pan 
będzie miał teren przemysłowy to, co on moŜe robić na terenie przemysłowym, jeŜeli na 
rolniczym moŜe takie rzeczy robić. Ja bym radnych namawiał, Ŝebyśmy jeszcze raz 
przeanalizowali decyzję o zmianie planu zagospodarowania w tym obszarze, bo ten Pan 
obiecywał produkcję brykiet, produkcję materiałów budowlanych, nabrał gminę, nabrał część 
mieszkańców i później zrobił coś innego. Ja się boję, Ŝe jeŜeli będzie to teren przemysłowy to 
za jakiś czas on wymyśli coś innego i wtedy moŜe być następna sytuacja konfliktowa.” 
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Radny B. Pawłowski zgłosił następujące wnioski: 
 
Wniosek: „Nie czynić zmian w planie zagospodarowania w odniesieniu do tej działki z 
rolniczego na przemysłowy.” 
 
Wniosek: „Przeprowadzić kontrolę gospodarki ściekowej na terenach byłej RSP w 
Barczkowicach.” 
Radny B. Pawłowski: „Ja uwaŜam, Ŝe tam płynie rzeczka, która dopływa do oczyszczalni 
ścieków w Kamieńsku, płynie przez tereny rolnicze, płynie koło lasu. Ja bym chciał wiedzieć, 
bo tam juŜ coś się dzieje, tam przychodzą ludzie do pracy, pobór wody jest większy, co z tym 
się dzieje, bo tam oczyszczalnia nie jest podłączona, tam nie ma kanalizacji, nie wiem, jakie 
tam są szamba, ja bym chciał, Ŝeby tam było rozliczane, co tam będzie się działo ze ściekami 
i co się w tej chwili dzieje, bo boje się, Ŝe moŜe to być zrzucone do rzeczki, dopłynie do 
oczyszczalni i później znowu będzie mowa, Ŝe oczyszczalnia źle działa, a to moŜe płynąć z 
tego terenu.” 
 
Wniosek: „Ograniczyć tonaŜ całkowity do 5 ton (nie dotyczy mieszkańców) na ul. 
Mickiewicza w Barczkowicach.” 
Radny B. Pawłowski uwaŜa, Ŝe mieszkańcy nie mają potrzeb, Ŝeby jeździł transport cięŜki i 
naleŜy ograniczyć tonaŜ tak, aby nie dotyczył mieszkańców, Ŝeby moŜna było zmusić firmę 
do przejazdu inną drogą.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Cieszę się, Ŝe są wnioski, ale te wnioski muszą być zasadne z 
prawem, które obowiązuje. W planie zagospodarowania nie moŜna nic zmieniać, bo w planie 
zagospodarowania na tym terenie jest zapis: „gospodarka rolna i ogrodnicza” i nic tam więcej 
nie ma i nie moŜemy głosować wniosku o tym zapisie, bo ten zapis jest taki jak Pan Radny 
chciał, Ŝeby był. Odnośnie kontroli gospodarki ściekowej zgadzam się, ale ja nie jestem 
pewien, czy jako Burmistrz mogę to kontrolować, bo muszę mieć odpowiednie przepisy. 
MoŜemy taki wniosek przegłosować, ale konkretnym adresatem musi być WIOŚ. 
Ograniczenie tonaŜu moŜemy rozwaŜyć, mamy Komisję Bezpieczeństwa, ale uwaŜajmy, aby 
mieszkańcom nie zrobić tym krzywdy, a nawet, jeŜeli ograniczymy tonaŜ oni będą jeździć z 
drugiej strony gminy przez gminę Gomunice. Te dwa ostatnie wnioski są to wnioski, które 
moŜemy rozwaŜać.” 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wnioski zgłoszone przez radnego Pawłowskiego oprócz 
pierwszego, który dotyczy zmian w planie zagospodarowania powinny być przekazane do 
Komisji, Komisja powinna się nimi zająć, zaprosić odpowiednie osoby i dopiero wnioski te 
powinny wrócić na sesję. 
 
Radny B. Pawłowski: „Ja myślę, Ŝe wnioskiem odnośnie ograniczenia tonaŜu komisja moŜe 
się zająć, chociaŜ za bardzo nie ma się, czym zajmować, ale jak jest taka procedura akurat 
dzisiaj nowa, Ŝe się od razu wniosku nie głosuje tylko odsyła do komisji to moŜemy tak 
zrobić. Gospodarka ściekowa – nie chodzi mi o całą gospodarkę odpadami, tylko tak jak 
kaŜdy z mieszkańców powinien się wyliczyć Urzędowi, co robi ze ściekami, tak i 
uŜytkownik, który gospodaruje. Nie wiem Panie Adamie, czy mam rację? Mam rację, Ŝe 
moŜna skontrolować kaŜdego z nas, moŜe Burmistrz wysłać urzędnika i zapytać, co robi ze 
ściekami. Jak ten Pan dostanie taki sygnał, Ŝe moŜe być skontrolowany to przynajmniej, jak 
będzie chciał coś robić to się dobrze zastanowi, bo kontrola moŜe być co jakiś czas i on musi 
się zabezpieczyć, Ŝeby rozliczać się ze zwykłych ścieków, na razie innych ścieków tam nie 
ma, ale ze zwykłych musi się rozliczyć i tutaj nie ma co do komisji wysyłać takiego wniosku. 
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Do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska to ja bym wysłał całość zagadnienia, Ŝeby 
Komisja przeanalizowała, bo z tego, co wiem to komisje się do końca jeszcze tym 
zagadnieniem nie zajmowały, tylko w szczątkowym zarysie. Prosiłbym, aby komisje 
uwzględniły to zagadnienie w planach pracy i przyjrzały się tej działalności. Co do zmian w 
planie zagospodarowania przestrzennego, ja bym się chciał dowiedzieć Panie Burmistrzu, czy 
to jest teren przemysłowy, czy rolniczy?” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe w planie zagospodarowania przestrzennego są to 
tereny pod działalność związaną z gospodarką rolną i ogrodniczą na terenie gminy Kamieńsk, 
nie ma innego zapisu. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, co się stało z uchwałą, którą Rada podejmowała. 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe była to uchwała w sprawie uchwalenia studium, a studium 
to nie plan. 
 
Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe była głosowana uchwała, która zobowiązuje Burmistrza do 
zmiany w planie. 
 
Z –ca Burmistrza P. Ziemba wyjaśnił, Ŝe była to zmiana w studium. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, na jaki dzień jest podany stan prawny działki w postanowieniu 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 
Z ca Burmistrza odpowiedział, Ŝe jest to stan prawny na dzień 4 grudnia 2003r. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy planuje się zmiany na tym terenie. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe gmina przystąpiła do stworzenia nowego 
kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale firma, która to robiła zerwała 
umowę z gminą i w tej chwili gmina jest przygotowana do zrobienia tego planu, ale on nie 
będzie wcześniej wykonany, jak na koniec września, czy października 2004 r. i wtedy 
wszystko w tym planie moŜna zawrzeć, kaŜdy wniosek mieszkańców, plan ten będzie 
wyłoŜony do wiadomości. „ Ja jestem z mieszkańcami, bo ja sprzeciwiam się robieniu 
śmieciowiska z gminy Kamieńsk.”  
 
Pan A. Kociniak – przedstawiciel Starostwa powiedział, Ŝe wniosek dotyczący kontroli 
gospodarki ściekowej powinien być skierowany do Starosty, bo Starosta, jako organ, który ma 
piecze nad tym zakładem moŜe skontrolować gospodarkę wodno – ściekową. Starosta ma 
największe moŜliwości w tym zakresie. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy Urząd moŜe skontrolować gospodarkę ściekową firmy, 
która ma prowadzić działalność w Barczkowicach. 
 
Pan A. Kociniak – przedstawiciel Starostwa odpowiedział, Ŝe Urząd do końca nie moŜe 
przeprowadzić takiej kontroli, to naleŜy do Starosty, bo Starosta wydał zezwolenie na 
prowadzenie działalności. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Niech będzie skierowany do mnie ten wniosek. Ja wyśle urzędniczkę 
i przedstawię radnym raport, ale naleŜy pamiętać i ja chcę to zastrzec, Ŝe są odpowiednie 
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przepisy i urzędniczka moŜe w ogóle tam nie wejść. JeŜeli wykonanie powyŜszych wniosków 
będzie niemoŜliwe złoŜę raport, Ŝe wykonanie jest niemoŜliwe.” 
 
Przewodniczący Rady: „Dziwię się radnemu Pawłowskiemu, Ŝe teraz bardzo ładnie okoniem 
staje, tylko, dlaczego wcześniej nie był z nami przeciwny budowie składowiska odpadów w 
Kasiu i teraz mamy skutki budowy tego śmieciowiska i będą skutki budowy drugiego. Ja 
jestem z mieszkańcami, w tej sprawie nie naleŜy poddawać się tylko walczyć o swoje. Sp. 
Sater weszła w 2000 roku na teren Kamieńska, mieszkańcy, aby uzyskać prawa strony 
odnośnie Sp. Sater 3 lata czekali na wyrok NSA, który w miesiącu listopadzie został wydany i 
mieszkańcy zostali uznani za stronę.” 
 
Pan F. Stępień powiedział, Ŝe o tym, Ŝe w Barczkowicach ma powstać składowisko odpadów 
dowiadywał się z prasy i telewizji.  
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe mieszkańcy dowiadywali się dzięki niemu, bo to on 
informował prasę i telewizję w tym temacie. O wszystkich sprawach związanych z tematem 
składowania odpadów w Barczkowicach przez radio, telewizję, prasę Burmistrz informował 
mieszkańców gminy. Temat ten ciągnie się kilka miesięcy, na sesjach Rady Miejskiej wiele 
razy trwały dyskusje na ten temat. Kluczem jest to, aby uznano mieszkańców blisko 
mieszkających jako stronę, bo nie ma innego rozwiązania w tym temacie. 
 
Pan Łęgowiak powiedział, Ŝe społeczeństwo w Kamieńsku nie jest doinformowane w tym 
temacie, nie było list protestacyjnych w Kamieńsku, bo społeczeństwo nie posiada informacji. 
 
Pan F. Stępień zapytał, czy istnieje moŜliwość zrobienia referendum w tym temacie. „Gdy 
było robione referendum w sprawie składowiska w Kąsiu było wszystko robione, aby 
mieszkańcy nie poszli na to referendum, takie było załoŜenie poprzedniego referendum. Na 
kaŜde wybory jeźdźiły autobusy, a jak było referendum Ŝaden autobus się nie pojawił.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe istnieje moŜliwość zrobienia referendum, ale zanim 
referendum zostanie zrobione naleŜy się zastanowić, czy głos referendalny jest waŜny w tej 
sprawie, bo decyzji nie wydał Burmistrz, jako przedstawiciel gminy, tylko Starosta, jako 
przedstawiciel całego powiatu.  
Burmistrz poinformował mieszkańców, Ŝe w dniu dzisiejszym odbywa się sesja w Starostwie 
i mieszkańcy powinni się tam wybrać, bo głosy mieszkańców w tym temacie pomogłyby. 
Starosta był zaproszony na dzisiejszą sesję, ale przysłał swojego przedstawiciela Pana A. 
Kociniaka. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez radnego B. 
Pawłowskiego. 
 
Wniosek: „Przeprowadzić kontrolę gospodarki ściekowej na terenach byłej RSP                     
w Barczkowicach.” 
 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Wniosek: „Ograniczyć tonaŜ całkowity do 5 ton (nie dotyczy mieszkańców) na ul. 
Mickiewicza w Barczkowicach.” 
 



 10 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe pierwsze stanowisko Rady Miejskiej było przeciwne, 
ale, aby Burmistrz i mieszkańcy mieli wsparcie Rady, Rada zajmie dzisiaj negatywne 
stanowisko odnośnie decyzji Starosty z dnia 04.12.2003r. dotyczącej wydania zezwolenia 
firmie PAMAR Sp. z o. o. na prowadzenie działalności we wsi Barczkowice w zakresie 
zbierania odpadów innych, niŜ niebezpieczne. 
 
Przewodniczący Rady poddał negatywne stanowisko Rady Miejskie pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem negatywnego stanowiska głosowało 15 radnych. W 
wyniku głosowania stanowisko przyjęto jednogłośnie. 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
W pierwszej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Pan Piotr Secomski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 7 
 

W następnej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Pan Zbigniew Górny. 
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła dwa posiedzenia między sesjami. 
 
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 16.12.2003 r., na którym komisja zajmowała się 
działkami przeznaczonymi do sprzedaŜy. Po dokonaniu oględzin przez komisję połoŜenia 
działek komisja wydała opinię negatywną w sprawie sprzedaŜy działek o nr17 i 20 o 
powierzchni 2,62 ha. i 2,07 ha. 
 
Na drugim posiedzeniu komisji, które odbyło się 23.12.2003r. komisja analizowała projekt 
budŜetu na rok 2004, wypracowała plan pracy komisji na 2004 rok oraz zapoznała się z 
materiałami uchwałami przygotowanymi do podjęcia na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej. 
 
Na posiedzeniu tym komisja wypracowała następujące wnioski: 
 
Wniosek: „Zobowiązać ODR do pełnienia dyŜuru dwudniowego w Urzędzie Miasta w celu 
pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty z Unii Europejskiej.” 
 
Wniosek: „Zapewnić pomieszczenie w Urzędzie Miasta dla osoby pomagającej rolnikom w 
wypełnianiu formularzy o dopłaty z funduszy Unii Europejskiej.” 
 
Wniosek: „Zwrócić się do ARiMR o przeszkolenie przedstawicieli Izb Rolniczych z terenu 
gminy Kamieńsk w temacie dopłat dla rolników z funduszy Unii Europejskiej.” 
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Wniosek: „Zgłosić do pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych radnego Z. Górnego.” 
 
W dalszej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Planowania BudŜetu i 
Finansów Pan Jan Blada. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 8 
 

W dalszej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Socjalnych Pan Jarosław Kowalski. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych odbyła jedno posiedzenie w 
okresie między sesjami w dniu 19.12.2003r. 
Na posiedzenie to zaproszeni byli Prezesi Klubów Sportowych: „Świt” Kamieńsk oraz 
„Polonia” Gorzędów, którzy podsumowali wyniki sportowe i wydatki finansowe w tychŜe 
klubach za rok 2003. Komisja dokonała analizy projektu budŜetu na 2004 rok w działach 
dotyczących komisji oraz opracowała plan pracy komisji na rok 2004. 
Na posiedzeniu tym komisja zapoznała się równieŜ z materiałami i uchwałami na dzisiejszą 
sesję Rady Miejskiej. 
 
Następnie sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Kociniak. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 9 
 

Radny M. Ludwiczak zapytał, czy radni mają moŜliwość sprawdzenia przetargów 
przeprowadzonych przez Urząd. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Radni mają moŜliwość sprawdzenia dokumentów przetargowych. W 
tej gminie za mojego urzędowania nie ma Ŝadnego tabu. Jakiekolwiek dokumenty Pan radny 
chce uzyskać proszę się do mnie zwrócić, jako do kierownika Urzędu.” 
 
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna działała dotychczas bez 
przedstawiciela Klubu Radnych poprosił, aby analizować jeszcze pewne dokumenty, gdy 
przedstawiciel Klubu Radnych znajdzie się w składzie tej komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kociniak poinformował, Ŝe w pierwszym kwartale 
2004 roku będą analizowane wszystkie dokumenty dotyczące przetargów z 2003roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna nie obraduje pod drzwiami 
zamkniętymi i kaŜdy radny ma moŜliwość uczestniczenia w pracach komisji.  
 

p u n k t  6 
 
Sprawozdanie delegata do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w 
Radomsku. 
 
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku zdał 
Burmistrz Kamieńska Pan G. Turlejski. 
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W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 10 
 
 

p u n k t  7 
 
Sprawozdanie delegata Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 
 
Sprawozdanie z posiedzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie zdał Burmistrz 
Kamieńska Pan G. Turlejski. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 11 
 

Radny M. Ludwiczak zapytał, na jakim etapie jest budowa schroniska dla zwierząt. 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe aktualnie cała sprawa dotycząca budowy schroniska dla 
zwierząt znajduje się w rękach Wojewody Łódzkiego, który ma przekazać mienie komunalne 
w terenie lampowni. JeŜeli Wojewoda nie przekaŜe działek to sprawa budowy schroniska dla 
zwierząt stanie się nieaktualna i sprawa istnienia Związku Komunalnego Gmin z/w 
Kleszczowie stanie pod znakiem zapytania, bo prawdopodobnie Związek się rozejdzie. Na 
dniach decyzja Wojewody w tym temacie powinna być wydana. JeŜeli decyzja będzie 
pozytywna Zarząd Związku i Rada Miejska będą ze sobą ściśle współdziałać, bo działkę 
będzie trzeba Związkowi wydzierŜawić nieodpłatnie, a Związek będzie mógł budować wtedy 
schronisko. 

p u n k t  8 
 
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność  
Burmistrza między sesjami.  
 
Burmistrz Kamieńska złoŜył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. 
 
W załączeniu do protokółu w/w sprawozdanie. 

Załącznik Nr 12 
 

Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe w przystankach PKS w Kamieńsku na ul. Słowackiego i w 
Barczkowicach są wybite szyby i poprosił, aby je uzupełnić. Zapytał, jakie koszty ponosi 
gmina z tytułu podjęcia uchwały w sprawie korzystania z przewozów środkami komunikacji 
miejskiej mieszkańców gminy. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe tego, jakie koszty poniesie gmina z tytułu dopłat do 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej nie moŜna na razie określić, to przyniesie Ŝycie. 
Odnośnie przystanków autobusowych Burmistrz poinformował, Ŝe będą na bieŜąco 
remontowane. 
 
Radny T. Gaworski zapytał, czy gmina będzie obciąŜana, co miesiąc z tytułu dopłat do 
biletów. 
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Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe na razie nie wpłynęła Ŝadna faktura. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe MPK Sp. z o. o. w Radomsku nie wie, jak to będzie 
wyglądało, zaleŜy to od tego ile będzie osób korzystało z przejazdów. 
 

p u n k t  9 
 
Informacja w sprawie bezpieczeństwa radiologicznego w Spółce Sater 
Kamieńsk. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe sprawa zadziałania bramek radiometrycznych na 
składowisku odpadów w Kąsiu jest dobrze znana wszystkim, poniewaŜ media na ten temat 
mówiły oraz w Urzędzie Miejskim odbył się cykl spotkań na ten temat. Następnego dnia po 
zadziałaniu bramki odbyło się spotkanie Burmistrza z członkami Rady Nadzorczej,  
członkiem Zarządu Sp. Sater - Kamieńsk, radnymi. Odbyło się równieŜ łączone posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej i Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w tym temacie, na którym bardzo szeroko sprawa została omówiona. W 
tej chwili sytuacja jest pod kontrolą i nie ma Ŝadnego zagroŜenia bezpieczeństwa, wszystkie 
jednostki odpowiedzialne za utrzymanie porządku począwszy od Dyrektora składowiska w 
Kąsiu, który zobowiązał się informować Burmistrza o kaŜdym zadziałaniu bramki, poprzez 
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, które jest na bieŜąco 
zawiadamiane, jeŜeli bramka zadziała, poprzez słuŜby Wojewody w Urzędzie Wojewódzkim 
w Łodzi, Piotrkowie Tryb. zakończywszy na Sztabie Kryzysowym w Radomsku. „Baliśmy 
się tej sytuacji i wszyscy przedstawiciele z zewnątrz potwierdzili, Ŝe baliśmy się słusznie. 
Mam pretensje do zarządzających składowiskiem, Ŝe nie wyjęto materiału, który spowodował 
zadziałanie bramki i publicznie przez media nie pokazano mieszkańcom tego. Były 
propozycje, Ŝeby zawyŜyć czujność bramki radiometrycznej, ale praktycznie wszyscy na 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Rolnictwa byli przeciwko zawyŜaniu czułości bramki. 
Zarządzający składowiskiem odsyłają w tej chwili samochody, które spowodują zadziałanie 
bramki radiometrycznej do właściciela i powiadamiają Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej w Warszawie. Cała burza medialna, którą spowodowałem, bo nie mogłem się 
dogadać na początku z Dyrektorem składowiska sprawiła lepsze metody współpracy. O 
pierwszym zadziałaniu bramki poinformowała mnie Warszawa, a powinien uczynić to 
Dyrektor składowiska.” 
 
Burmistrz zgłosił do Zarządu Sp. Sater następujące wnioski: 
- udroŜnić drogę dojazdową do składowiska, spowodować budowę trzeciego pasa ruchu dla 
pojazdów szybkiego reagowania, dlatego Ŝe będąc na składowisku w dniu, w którym 
zadziałała bramka pierwszy raz około godz.22.30 wjazd na składowisko był niemoŜliwy.  
- nie odsyłać samochodów, które spowodują zadziałanie bramki radiometrycznej, tylko 
przygotować plac manewrowy na składowisku, odpowiednio ogrodzony w celu kontroli przez 
specjalne słuŜby ładunku przewoŜonego przez ten samochód. 
 
Radny J. Blada powiedział, Ŝe naleŜy zmobilizować Sp. Sater do oczyszczenia drogi 
Gałkowice – Kamieńsk, gdyŜ jest bardzo zanieczyszczona. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe radny Blada ma rację, bo droga jest bardzo 
zanieczyszczona, na poboczu leŜą worki ze śmieciami. Burmistrz wystąpi po raz kolejny do 
Sp. Sater z pismem o uporządkowanie wskazanego przez radnego terenu. 
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Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi pismami, które wpłynęły do Rady 
Miejskiej, a dotyczą Sp. Sater: 
- dwa postanowienia wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotyczące 
przekroczenia rzędnych kwater, 
- oświadczenie Zarządu Sp. Sater dotyczące zerwania porozumienia przez Sp. Sater z KWB 
Bełchatów. 
 
W załączeniu do protokółu w/w pisma. 

Załącznik Nr 13 
 

Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe waŜnym ruchem będzie ruch Kopalni, z której chyba 
inicjatywy porozumienie zostało zawarte. W porozumieniu tym był zapis mówiący, Ŝe jeŜeli 
Kopalnia zechce eksploatować tereny górnicze tam, gdzie leŜą śmieci, naniesienia wywiezie 
Sp. Sater, a jeŜeli Spółki nie będzie uczyni to gmina Kamieńsk. Burmistrz poprosi prawników 
o przeanalizowanie tego tematu. UwaŜa, Ŝe naleŜy dokładnie przemyśleć, w jakiej pozycji 
znajduje się obecnie gmina Kamieńsk. 
 

p u n k t  10 
 
Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2004 rok. 
 
W pierwszej kolejności plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Pan Piotr Secomski. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy komisji. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem planu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania plan pracy komisji przyjęto 
jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej. 

Załącznik Nr 14 
 

W następnej kolejności plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Pan Zbigniew Górny. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy komisji. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem planu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania plan pracy komisji przyjęto 
jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Załącznik Nr 15 
 
W dalszej kolejności plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Planowania 
BudŜetu i Finansów Pan Jan Blada. 
 
Radny B. Pawłowski zaproponował, Ŝeby wykreślić z planu pracy komisji punkt dotyczący 
analizy projektu Statutu gminy Kamieńsk. 
 
V –ce Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe będą dokonywane zmiany w Statucie gminy i 
komisja moŜe się z nimi zapoznać. 
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Radny J. Kuliberda zwrócił się do członków Komisji BudŜetowej o wykreślenie punktu 
dotyczącego analizy Statutu gminy z planu komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy komisji. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem planu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania plan pracy komisji przyjęto 
jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – plan pracy Komisji Planowania BudŜetu i Finansów. 
 

Załącznik Nr 16 
 

W dalszej kolejności sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Socjalnych Pan Jarosław Kowalski. 
 
Plan pracy Komisji Oświaty: 
1.Działalność MOPS za 2003 rok. 
2. Zapoznanie się z GPPiRPA na 2004 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Kamieńsku w 2003 roku. 
4. Zmiany w regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli oraz warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków. 
5. Powołanie Komitetu Organizacyjnego VI Dni Kamieńska. 
6. Analiza przygotowań do VI Dni Kamieńska. 
7. Podsumowanie VI Dni Kamieńska. 
8. Analiza wykonania budŜetu za 2003 rok i wypracowanie opinii o jego realizacji. 
9. Sport w mieście i gminie, sport szkolny i masowy. 
10. Wypoczynek dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych w okresie wakacji. 
11. Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego – komisja wyjazdowa. 
12. Analiza wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2004 roku w działach dotyczących 
komisji. 
13. Finansowanie chóru i orkiestry dętej. 
14. Działalność świetlic wiejskich – komisja wyjazdowa. 
15. Działalność bibliotek – komisja wyjazdowa. 
16. Formy działania szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Kamieńsku. 
17. Analiza i zaopiniowanie budŜetu na 2004 rok. 
18. Podsumowanie wyników sportowych i wydatków Finansowych za rok 2004 w Klubach 
Sportowych: Swit i Polonia. 
19. Analiza projektu budŜetu na 2005 rok. 
20. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję. 
21. Inne zagadnienia i sprawy, które mogą zaistnieć w ciągu roku. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy komisji. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem planu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania plan pracy komisji przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Następnie plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław 
Kociniak. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy komisji. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem planu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania plan pracy komisji przyjęto 
jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

Załącznik Nr 17 
p u n k t  11 

 
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok. 
 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2004 rok przedstawił Przewodniczący Rady Pan A. Kułak. 
 
Radny B. Pawłowski poprosił o ustalenie, czy sołtysi będą zapraszani na wszystkie sesje, czy 
tylko na planowane. Zdaniem radnego Pawłowskiego na ostatnią sesję nadzwyczajną, na 
której były ustalane stawki podatkowe sołtysi powinni być zaproszeni. W statucie gminy jest 
zapis, Ŝe sołtysi uczestniczą w sesjach, nie ma podziału na sesje zwyczajne i nadzwyczajne. 
Radny B. Pawłowski uwaŜa, Ŝe sołtysi powinni być zapraszani na wszystkie sesje Rady 
Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe obecnie radny Pawłowski robi sobie kampanie wśród 
sołtysów, ale w czasie, kiedy były diety dla sołtysów zatwierdzane nie był taki chętny. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Raz na 4 lata ustawodawca zobowiązuje nas do dokonania wyboru 
ławników do dnia 31.10. i taka była sytuacja w 2003 roku. Sesja, która była zwołana w 
październiku w planie pracy Rady była zaplanowana na miesiąc listopad, ale ze względu na 
wybór ławników odbyła się w październiku i dlatego sesja podatkowa była nadzwyczajna, bo 
nie moŜna było czekać z uchwaleniem podatków. Podatki nie są podniesione drastycznie są 
podniesione o 3gr., 4 gr., 99 gr. Drugi rok nie zmieniła się cena wody i ścieków w gminie 
Kamieńsk i do końca kadencji Burmistrz nie zamierza wystąpić z propozycja podniesienia 
tych cen, bo działa w interesie mieszkańców.” 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe plan pracy Rady jest tak ułoŜony, Ŝeby było jak 
najwięcej sesji zwyczajnych i sołtysi będą uczestniczyć we wszystkich sesjach. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem planu głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania plan pracy Rady 
przyjęto jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu – plan pracy Rady Miejskiej. 

Załącznik Nr 18 
 

p u n k t  12 
 
Zmiany osobowe w stałych Komisjach Rady Miejskiej. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Klub Radnych NiezaleŜnych desygnował do pracy w 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej radnego T. Gaworskiego. 
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V- ce Przewodniczący Rady: „Ja mam następującą propozycję: w następnym punkcie będzie 
dokonywana zmiana w statucie gminy i jeŜeli zmieni się § 75 i § 82 statutu Komisja 
Rewizyjna będzie mogła składać się z dowolnej liczby radnych. Zaproponował, aby na 
dzisiejszej sesji nie dokonywać zmian w składach Komisji Stałych Rady, dlatego, Ŝe statut 
zmieni się i będzie moŜna powołać przedstawiciela Klubu Radnych do składu Komisji 
Rewizyjnej bez konieczności odwoływania z jej składu członków.” 
 
Radny B. Pawłowski: „W imieniu Klubu Radnych chciałem powiedzieć, Ŝe oprócz statutu 
gminy jest jeszcze prawo samorządowe, które mówi, Ŝe obligatoryjnie kaŜdy Klub Radnych 
ma mieć przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Po drugie jedna propozycja drugiej nie 
przeszkadza, bo jeŜeli dzisiaj uzupełnimy Komisję Rewizyjną o przedstawiciela Klubu 
Radnych to nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby dokonać zmian w statucie i osobę, która 
zostanie odwołana dzisiaj powołać ponownie. Ze względu na waŜne rzeczy, które są ze 
względu na przygotowanie się do absolutorium, ze względu na to, Ŝe zmiana w statucie moŜe 
trwać i mogą to być miesiące nie przychylimy się do powyŜszej propozycji.” 
 
V –ce Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 
- uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
 
Przewodniczący Rady zaproponował odwołać ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Z. 
Górnego 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 14 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania jawnego ze składu Komisji Rewizyjnej odwołano radnego Z. Górnego 13 głosami 
„za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XVII/161/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 

Załącznik Nr 19  
 

Przewodniczący Rady podziękował radnemu Z. Górnemu za prace w Komisji Rewizyjnej. 
 
- uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Spraw Socjalnych. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował odwołać ze składu Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych radnego M. Kopcika. 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe nie musi być odwoływany dzisiaj członek Komisji 
Oświaty, poniewaŜ moŜna to zrobić po dokonaniu zmian w statucie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 13 radnych.  
Za odwołaniem radnego M. Kopcika ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych głosowało 8 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
jawnego ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odwołano radnego 
M. Kopcika 8 głosami „za”, przy 5 głosach wstrzymujących. 
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W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XVII/162/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Spraw Socjalnych. 

Załącznik Nr 19  
 
Radny M. Ludwiczak podziękował radnemu M. Kopciowi za pracę w Komisji Oświaty, gdyŜ 
włoŜył on duŜy wkład w rozwój sportu i oświaty na terenie gminy. 
 
Przewodniczący Rady równieŜ podziękował radnemu M. Kopcikowi za prace w Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 
 
- uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 
 
Zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych NiezaleŜnych Przewodniczący Rady zaproponował 
powołać do składu Komisji Rewizyjnej radnego T. Gaworskiego. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego T. Gaworskiego. 
 
Głosowało 14 radnych. 4 radnych głosowało za powołaniem radnego T. Gaworskiego do 
składu Komisji Rewizyjnej, 9 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania jawnego radny T. Gaworski nie został powołany do składu Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie 4 
osobowym. 
 
Radny W. Wasiński powiedział, Ŝe statut mówi, Ŝe Komisja Rewizyjna pracuje w 5 
osobowym składzie. 
 
Radny M. Ludwiczak poprosił o opinię prawnika w tym przedmiocie. 
 
Pani Urszula Kowalska – Smuga poinformowała, Ŝe jest to decyzja Rady, radni mają prawo 
odwołać się do Wojewody. 
 
- uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych. 
 
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych. 
 
Przewodniczący Rady zgodnie z wnioskiem wypracowanym na posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę radnego Z. Górnego do składu Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych. 
 
Radny Z. Górny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty. 
 
Radny B. Pawłowski zaproponował kandydaturę radnego W. Wasińskiego do składu Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, „poniewaŜ radny W. Wasiński pracował w tej 
Komisji, a Przewodniczący Komisji Oświaty, kiedy odwoływany był radny W. Wasiński ze 
składu tej komisji wyraŜał się, Ŝe dobrze pracował w tej komisji. Bez urazy dla Pana 
Górnego, ale ja uwaŜam, Ŝe bliŜszy tej komisji jest radny Wasiński, jest w jednej komisji, a 
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oprócz tego nic nie stoi na przeszkodzie po dokonaniu zmian w statucie, Ŝeby radny Górny z 
powrotem wrócił do Komisji Rewizyjnej.” 
 
Radny W. Wasiński wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Oświaty 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w kandydatury Głosowało 14 radnych. Za 
powołaniem radnego Z. Górnego do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych głosowało 8 radnych, za powołaniem radnego W. Wasińskiego do składu Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. 
 
W wyniku głosowania jawnego do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych został wybrany radny Z. Górny. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/163/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. 

Załącznik Nr 20 
p u n k t  13 

 
Zmiany w statucie gminy Kamieńsk. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował dokonanie zmian w statucie gminy Kamieńsk. 
V –ce Przewodniczący Rady zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany w 
statucie gminy Kamieńsk. 
 
Radny W. Wasiński: „Z wypowiedzi Pana Przewodniczącego Pan proponuje zmiany w 
statucie, a ja dostałem pismo, Ŝe zmiany w statucie proponuje Burmistrz. O ile się orientuje na 
podstawie ustawy o samorządzie gminnym zmiany w statucie wprowadza Rada Miasta na 
wniosek Przewodniczącego Rady lub radni, a nie na wniosek Burmistrza.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Jak Pan radny wie wszystkie uchwały zgodnie z ustawą 
przygotowuje Burmistrz, bo jest za to odpowiedzialny i tę uchwałę teŜ Burmistrz przygotował 
i przesłał radnym, a uchwała jest przygotowana na wniosek Przewodniczącego Rady. Projekt 
uchwały w sprawie zmian w statucie nie został dostarczony radnym wraz ze wszystkimi 
materiałami na sesję, bo prawnik przygotował i przesłał faxem tę uchwałę później i dlatego 
zwróciłem się do biura Rady i do radnych o przyjęcie tego projektu uchwały w ustawowym 
terminie. Z wnioskiem o przygotowanie uchwały w sprawie zmiany w statucie wystąpił 
Przewodniczący Rady.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu ja teŜ uwaŜam, Ŝe Pan nie ma racji, bo myśmy 
otrzymali pismo nie od Przewodniczącego Rady, tylko od Pana, a do pisma dołączony jest 
świstek papieru, który nic nie znaczy, bo powinien być podpisany przez radcę prawnego, a 
tego nie ma. Tę uchwałę powinien zgłosić Przewodniczący Rady. Pan Burmistrz do statutu 
nie ma nic.” 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe osobiście konsultował dokonanie zmian w statucie z 
prawnikiem i prawnik zobowiązał się, Ŝe prześle faxem projekt uchwały w tym zakresie, bo 
nie zdąŜył przygotować i poprosiłem Burmistrza o uzupełnienie tego projektu uchwały. 
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Rdny T. Gaworski powiedział, Ŝe nic nie stało na przeszkodzie, Ŝeby projekt uchwały w 
sprawie zmian w statucie dostarczył Przewodniczący Rady, bo z tego wynika, Ŝe Burmistrz 
przygotował powyŜszy projekt uchwały. 
 
Radny W. Wasiński powiedział, Ŝe zgodnie z projektem uchwały § 75 będzie cały skreślony 
ze statutu i zdaniem radnego jest to zła propozycja, poniewaŜ Ŝaden z paragrafów statutu nie 
będzie określał ilości członków komisji. UwaŜa, Ŝe § 75 powinien znaleźć się w statucie 
gminy i zaproponował, Ŝeby § 75 miał następujące brzmienie: „Liczba radnych Komisji 
Stałych i Doraźnych moŜe wynosić od 3 do 6 osób, szczegółową liczbę w tym zakresie 
uchwala Rada.” 
 
Radca prawna powiedziała, Ŝe Rada ustali liczbę i nie musi być zapisu w statucie odnośnie 
tego. Poinformowała, Ŝe zarówno wniosek radnego W. Wasińskiego, jak i propozycja 
Przewodniczącego Rady są zgodne z prawem. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie 
gminy Kamieńsk. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych głosowało 
przeciw. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 4 głosach przeciw. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/164/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmiany w statucie gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 21 
 

Radny B. Pawłowski: „Czy nie prościej byłoby przegłosować Pana radnego do Komisji 
Rewizyjnej, tylko robić takie zamieszanie w jednej, w drugiej komisji, statut zmieniać. 
Panowie przyznajcie się, Ŝe nie chcecie dopuścić do Komisji Rewizyjnej Pana Gaworskiego, 
czy w ogóle przedstawiciela Klubu Radnych.” 
 
Radny T. Gaworski: „Nie, bo chodzi najprawdopodobniej o jakieś machlojki, tak z tego 
wynika, Ŝe się boją mnie.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Czy Pan to pod moim adresem powiedział Panie radny?  
 
Radny T. Gaworski: „Ja nie pod Pana adresem.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Niech Pan uwaŜa na słowa i zachowuje się jak przyzwoity 
człowiek.” 
 
Radny T. Gaworski: „Ja się zachowuje.” 

p u n k t  14 
 

Sprawozdanie z Komitetu DoŜynkowego 2003. 
 
Sprawozdanie z Komitetu DoŜynkowego 2003 zdał Przewodniczący Komitetu Pan A. Kułak. 
 
W załączeniu do protokółu - w/w sprawozdanie. 
 

Załącznik Nr 22 
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p u n k t  15 
 
Podjecie uchwał. 
 
V –ce Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej we 
Włodzimierzu 
 
Radny M. Ludwiczak poprosił o omówienie powyŜszej uchwały. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, co będzie sprzedane. 
 
V-ce Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe ma być sprzedana szkoła we Włodzimierzu wraz z 
działką. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe wystąpił z projektem uchwały do Rady Miejskiej o 
wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej we Włodzimierzu oznaczonej Nr 
ewidencyjnym 151/2 o powierzchni 1,30 ha. jest to szkoła, która została zamknięta i jeŜeli nie 
zostanie teraz sprzedana to budynek będzie niszczał, a później będziemy sprzedawali wrak i 
szukali nabywcy.  
 
Radny B. Pawłowski zapytał, kto chce kupić tę nieruchomość i na jaki cel będzie 
przeznaczona kwota uzyskana ze sprzedaŜy. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe cel określi Rada, a kto chce kupić okaŜe się dopiero 
po podjęciu uchwały, bo będzie wycena biegłego i będzie przeprowadzony przetarg. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, czy ktoś wystąpił o zakup powyŜszej nieruchomości. 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe o zakup nieruchomości we Włodzimierzu wystąpili 
Państwo Olszewscy z Bełchatowa – lekarze i chcą utworzyć Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej i zająć się leczeniem osób psychicznie chorych. Chcą zatrudnić z tego terenu 
dozorcę, palacza, pielęgniarki. Burmistrz będzie proponować, Ŝeby 80% kwoty uzyskanej ze 
sprzedaŜy budynku we Włodzimierzu przeznaczyć na budowę świetlicy dla mieszkańców 
Gałkowi Starych i Włodzimierza, a 20% przeznaczyć na remont SPZOZ w Kamieńsku, 
którego gmina stanie się prawdopodobnie właścicielem w miesiącu styczniu lub lutym, ale 
decyzja w tym temacie naleŜy do Rady Miejskiej. 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał Burmistrza, czy zasięgnął opinii mieszkańców Włodzimierza, 
Gałkowic w tym temacie, czy mieszkańcy wyraŜają zgodę na sprzedaŜ. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe sprzedaŜ budynku naleŜy do dyspozycji Burmistrza i 
Rady Miejskiej. Burmistrz nie ma obowiązku pytać się mieszkańców, czy moŜe sprzedać 
nieruchomość, Burmistrz w imieniu mieszkańców nią zawiaduje. Budynek musi mieć 
właściciela i jeŜeli nie zostanie teraz sprzedany za dobrą cenę, będziemy sprzedawali za 
połowę ceny ruiny. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe nieoficjalnie wie, Ŝe budynkiem interesuje się równieŜ 
inna osoba. 
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Radny M. Ludwiczak zapytał radnego J. Blada z terenu Włodzimierza oraz sołtysa z tego 
terenu, jaka jest opinia mieszkańców w tym temacie. 
 
Radny J. Blada uwaŜa, Ŝe naleŜy sprzedać szkołe we Włodzimierzu, bo będzie to z korzyścią 
dla mieszkańców, bo znajdą oni zatrudnienie, jeŜeli powstanie tam Zakład Opieki Zdrowotnej 
i będzie wybudowana świetlica dla mieszkańców, a jeŜeli budynek będzie stał bez właściciela 
to zniszczeje. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Byliśmy na dwóch spotkaniach we Włodzimierzu i Gałkowicach 
Starych, na wyborach sołtysa i była mowa o tym, Ŝe budynek zostanie sprzedany, Ŝe ludzie 
dostaną zatrudnienie i mieszkańcy byli zadowoleni. Były dwie firmy, które chciały 
wydzierŜawić ten budynek: BETEL z Częstochowy, ale BETEL nie chciał zatrudnić 
mieszkańców tego terenu i firma z Radomska, która chciała Dom Pomocy Społecznej 
utrzymać, ale chcieli, aby gmina poręczyła im poŜyczkę, ale ja nie chciałem tego zrobić. 
Sprzedajmy to póki moŜemy wziąć za to jakieś pieniądze, póki jest kupiec i moŜemy zrobić 
coś poŜytecznego dla mieszkańców.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
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 XVII/165/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej 
 

Załącznik Nr 23 
 

- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej połoŜonej w 
Pytowicach, 
 
V- ce Przewodniczący Rady: „Jest to budynek i działka po byłej szkole, tam znajduje się 
obecnie sklep i prawdopodobnie osoba, która prowadzi sklep chce ten budynek kupić, chyba, 
Ŝe będą jeszcze inni oferenci, którzy będą chcieli kupić ten budynek. Jak mamy to 
utrzymywać, wymiana okien, drzwi, wiadomo jakie to są koszta to moŜna to sprzedać 
zarobić, ewentualnie mieszkańcom Pytowić, coś wybudować.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Jestem radnym z tamtego terenu. Nie wiem, bo tutaj Pan Burmistrz 
nie przedstawia kosztorysu, jaki będzie zysk ze sprzedaŜy tejŜe działki i szkoły, czy teŜ 80% 
zostanie przeznaczone na budowę nowej świetlicy we wsi Pytowice, czy teŜ moŜe 100%, a 
moŜe druga świetlica będzie juŜ niepotrzebna. Chciałbym wiedzieć, co za te pieniądze będzie 
zrobione i jaka jest alternatywa w stosunku do świetlicy, która po sprzedaniu tej działki i 
budynku praktycznie by nie istniała, bo byłby to prywatny budynek. Czy taka świetlica jest w 
planie, czy teŜ nie ma?” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Co do ceny za jaką zbędziemy Pan radny dobrze wie, bo był 
członkiem Zarządu Miasta, Ŝe po podjęciu uchwały będzie wycena przez biegłego. 
Chciałbym, Ŝeby Rada uchwaliła to, Ŝe będziemy budować świetlicę. Za ile, chyba za 
wszystko, za co tam zbędziemy, bo koszty zbycia tej nieruchomości pokryją koszty budowy 
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nowej świetlicy. A jaki będzie finał Pan radny będzie miał swój głos, będzie głosował, na co 
te pieniądze podzielić. Na razie moim zdaniem trzeba tę nieruchomość zbyć, bo jest na to 
klient i nie trzeba pozwalać, Ŝeby były tam włamania, Ŝebyśmy okna wstawiali, remontowali, 
bo to jest nam niepotrzebnie, my mamy działać ekonomicznie, mamy likwidować działalność, 
która nie przynosi dochodów, a ja proponuje to zbyć i pobudować mieszkańcom, coś w 
zamian – świetlice.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Czy to jest uzasadnione ekonomicznie jedno sprzedać, drugie 
pobudować?” 
 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe to jest uzasadnione. 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał sołtysa z Pytowic, co mieszkańcy sądzą na ten temat. 
 
Sołtys Pytowic odpowiedział, Ŝe na razie nie wie, bo dopiero się dzisiaj dowiedział o tej 
sprawie. UwaŜa, Ŝe jeŜeli będzie świetlica do sprzedania to będzie ogłoszenie i będą wszyscy 
wiedzieć. 
 
Radny M. Ludwiczak zapytał sołtysa z Pytowic, czy uwaŜa, Ŝe nieruchomość ta powinna być 
sprzedana. 
 
Sołtys Pytowic odpowiedział, Ŝe nie wie. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Ja uwaŜam, Ŝe Pan radny nie powinien tutaj decyzji na Pana 
Samoborskiego zrzucać. Jest Pan radnym z tamtego okręgu, od paru tygodni SA komisje 
powinien nam Pan przynieś odpowiedź, co ludzie na ten temat sądzą, a nie się Pana sołtysa 
pytać, bo Pan decyzje podejmuje w głosowaniu, a nie sołtys.” 
 
Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe ustawa o zbyciu majątku wiejskiego mówi jednoznacznie, 
Ŝe Burmistrz jest zobowiązany zaciągnąć opinii Rady Sołeckiej w tym przedmiocie, a dalsza 
decyzja naleŜy do Burmistrza. 
 
Radny B. Pawłowski: „Ja bym tutaj zwrócił uwagę na taki aspekt, Ŝe budynek w Pytowicach, 
a budynek we Włodzimierzu to są inne budynki. Budynek w Pytowicach jest w środku wsi, 
ma pewną słuŜalczość społeczną, nie wiem czy tak łatwo będzie pobudować następny 
budynek i kiedy my to pobudujemy, bo to się łatwo mówi. Jestem świeŜo po zebraniu 
wiejskim w Barczkowicach, ludzie chcą wiedzieć i chcą wyraŜać swoją opinię. Nie 
narzucajmy im dzisiaj tej decyzji, ja bym proponował odłoŜyć, zrobić zebranie na wsi, niech 
mieszkańcy się wypowiedzą. śeby nie narzucać im tej decyzji, Ŝe podejmujemy uchwałę o 
sprzedaŜy, a ludzie się dopiero po fakcie dowiadują, bo później rozliczają sołtysa, rozliczają 
radnych, Ŝe jakieś decyzje o ich stanie są podejmowane. Chciałem przypomnieć, Ŝe ta szkoła 
była budowana z pewnym czynnikiem społecznym. Ludzie pracowali przy tej szkole, jakieś 
środki swoje wnieśli i przynajmniej byłoby prawidłowo zapytać tych ludzi, co oni sądzą.” 
 
Radny M. Ludwiczak zgłosił następujący wniosek: 
Wniosek: „Wycofać w/w uchwałę spod głosowania do następnej sesji.” 
„Nic się nie stanie, jeŜeli podejmiemy to za 3 tygodnie, za miesiąc. Postaram się zrobić jakieś 
spotkanie na wsi i niech ludzie wypowiedzą się na ten temat.” 
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Sołtys Gałkowic Starych powiedział, Ŝe szkoła we Włodzimierzu jest na uboczu, jest to 
olbrzymi budynek, cięŜko go utrzymać i Pan Burmistrz ma rację, Ŝe chce sprzedać ten 
budynek, a w zamian pobudować mieszkańcom świetlice. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ZałoŜę się z Panem radnym, Ŝe jak sprzedamy budynek w 
Pytowicach to za dwa lata będzie stała świetlica w Pytowicach, bez Ŝadnych problemów, nie 
będzie Pan musiał Ŝadnych stresów przeŜywać.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Ja nie widzę Ŝadnego problemu Panie Burmistrzu, niech Pan da 
ludziom 3 tygodnie czasu, 21.01.2004 jest następna sesja. Chyba nie ma Ŝadnego problemu, 
Ŝeby przez 3 tygodnie ludzie mogli się wypowiedzieć na ten temat.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Proszę Pana, jeŜeli mam zasięgnąć opinii mieszkańców, to jej 
zasięgnę i dołączę do tej uchwały.” 
 
Radny J. Kuliberda: „Proszę Państwa wyszła teraz polemika na temat sprzedaŜy budynku po 
byłej szkole w Pytowicach. Ja bym nie chciał decydować za mieszkańców Pytowic, 
chciałbym wiedzieć, jaka jest opinia mieszkańców i nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby 
głosować uchwałę za 3 tygodnie. Takie jest moje osobiste zdanie. Trudno jest teraz głosować 
Panie Burmistrzu, bo nie było konsultacji w społeczeństwie.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Byłem na zebraniu w Pytowicach i mówiłem, Ŝe będziemy ten 
budynek zbywać i nikt się nie odezwał na ten temat słowem. JeŜeli będzie potrzeba 
dokumentu Rady Sołeckiej, ja Radę Sołecką i Sołtysa zaproszę w styczniu i odpowiednie 
pismo do uchwały zostanie spisane. Nie wiem, co Panowie robicie burzę w pól szklanki 
wody.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Dla Pana to moŜe jest pół szklanki, dla mieszkańców Pytowic jest to 
jedyne miejsce, gdzie mogą wyjść, to jest miejsce, gdzie dzieci mogą wyjść.” 
 
Burmistrz G. Turlejski zapytał radcę prawną, czy opinia mieszkańców w tym temacie moŜe 
być dołączona po podjęciu decyzji przez Radę. 
 
Radca prawna odpowiedziała, Ŝe moŜna po podjęciu decyzji przez Radę zasięgnąć opinii, ale 
musi to być przed sprzedaŜą. 
 
Radny T. Gaworski: „Ja mam pytanie pani mecenas, jeŜeli Pani nie wie, jaka jest opinia ludzi 
to czy by Pani podniosła rękę, bo ja nie.” 
 
Radca prawna odpowiedziała, Ŝe to jest sprawa Rady, a nie jej. 
 
Radny J. Kuliberda: „Ja nie wiedziałem o tym, Ŝe było spotkanie z mieszkańcami Pytowic, Ŝe 
była dyskusja na temat sprzedaŜy.” 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe temat sprzedaŜy nieruchomości w Pytowicach był 
omawiany na komisjach i nikt nie zgłaszał uwag. 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe zgłaszał uwagę na Komisji Rolnictwa. 
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Radny M. Ludwiczak: „Ja składałem wniosek o wycofanie tej uchwały do następnej sesji.       
3 tygodnie nas nie zbawi.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Burmistrz ma prawo to zrobić i Burmistrz nie wycofuje projektu 
uchwały z sesji i prosi o jej przegłosowanie.” 
 
Radny M. Ludwiczak: „Panie Burmistrzu, Pan znów jest w błędzie, to radni decydują, nie 
Burmistrz. Panie Burmistrzu Pana miejsce w szyku to jest zgłosić projekt uchwały, a decyduje 
o tym tylko Rada i nie Pan będzie mówił Radzie, co ma Rada zrobić, bo Rada decyduje o tym, 
czy ten majątek będzie zbyty, czy nie będzie zbyty i to, co Pan sugeruje to jest akurat dla 
Rady najmniej waŜne. KaŜdy swoją głową powinien zadecydować i pomyśleć. Ja składam 
wniosek o wycofanie tej uchwały, Ŝeby była dziś niegłosowana, tylko, Ŝeby była odsunięta za 
3 tygodnie, czy za miesiąc.” 
 
Pani radca prawna wyjaśniła, Ŝe wniosek radnego o przesunięcie głosowania Rada powinna 
przegłosować. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „Wycofanie uchwały, a przesunięcie głosowania to jest coś innego.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Ludwiczaka 
Wniosek: „Przesunąć głosowanie w sprawie w/w uchwały do następnej sesji.” 
 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 8 radnych głosowało 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony 8 głosami przeciw, przy 4 głosach „za” i 2 
głosach wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych głosowało 
przeciw, 2 radny wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 8 głosami „za”, przy 4 głosach przeciw i 2 
głosach wstrzymujących. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/166/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej. 
 

Załącznik Nr 24 
 
- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez gminę Kamieńsk nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/167/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez gminę Kamieńsk nieruchomości. 
 

Załącznik Nr 25 
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- uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonych w Kamieńsku, 
Obręb 10. Z prośbą o zakup w/w nieruchomości wystąpił Pan Tadeusz Zbierański. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Przeciw podjęciu uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została odrzucona 11 głosami „przeciw”, przy 3 głosach 
wstrzymujących. 
 
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/168/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu. 
 

Załącznik Nr 26 
 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 
 
Zmiany omówiła Skarbnik Gminy Pani Maria Ozga. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/169/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 
 

Załącznik Nr 27 
 - uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 
 
Burmistrz G. Turlejski wyjaśnił, Ŝe projekt w/w uchwały wpłynął do niego wczoraj i dlatego 
radni nie otrzymali go w materiałach na sesję. Sprawa jest taka sama, jak w przypadku 
budŜetu gminy, do końca napływają pieniądze. 
 
Zmiany omówiła Skarbnik ZGKiM w Kamieńsku Pani Janina Bezulska –Wolna. „Sytuacja 
została spowodowana tym, Ŝe doszły w ostatniej chwili roboty, które dają pewne przychody, a 
przychody dają koszty i dlatego została przygotowana powyŜsza uchwała Bardzo proszę o 
poparcie w/w uchwały.” 
 
Radny B. Pawłowski zapytał, jakie to są roboty, bo jest to dosyć duŜa kwota. 
 
Księgowa ZGKiM wyjaśniła, Ŝe doszło odśnieŜanie dróg, prace w Gorzędowie, wykonanie 
kanalizacji na ul. Piotrkowskiej i Głowackiego. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 



 27 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/170/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 

Załącznik Nr 28 
 
- uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/171/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2003 rok. 

Załącznik Nr 29 
 

Radny J. Kowalski zgłosił wniosek do Burmistrza o wycofanie spod głosowania uchwały w 
sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Metodycznego w Kamieńsku, poniewaŜ chciałby, 
aby Komisja Oświaty i wszyscy radni zapoznali się bliŜej z tym tematem, bo na razie temat 
był omówiony pobieŜnie. Poprosił o zaproszenie przedstawiciela Kuratorium na Komisje 
Oświaty. 
 
Na wniosek radnego G. Turlejski wycofał spod głosowania uchwałę w sprawie utworzenia 
Miejskiego Ośrodka Metodycznego oraz uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Metodycznemu w celu szerszego zapoznania się radnych z tematem. Burmistrz 
zaprosi na komisję osoby z zewnątrz w celu szerszej debaty na ten temat. Burmistrz wyjaśnił, 
Ŝe ośrodek ten ma kształcić nie tylko nauczycieli, ale ma być centrum kształcenia 
ustawicznego dla wszystkich mieszkańców. 
 
 - uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokółu - Uchwała Nr XVII/172/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2004 rok. 

Załącznik Nr 30 
 

p u n k t  16 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny B. Pawłowski w imieniu mieszkańców Barczkowic poprosił o przeanalizowanie 
sposobu dowoŜenia dzieci do szkół, bo jest przystanek, na którym w tej chwili dzieci nie 
wysiadają, tylko autobus wjeŜdŜa w ul. Mickiewicza i tam wysadza dzieci. Część rodziców 
prosiła, aby przeanalizować, czy nie moŜna wysadzać dzieci na przystanku, ewentualnie 
przewidzieć budowę przystanku na ul. Mickiewicza. 
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Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe temat ten będzie przeanalizowany i moŜe na ul. 
Mickiewicza zostanie wybudowany przystanek, bo chodzi o bezpieczeństwo dzieci. To nie 
jest tylko problem Barczkowic, bo w Gałkowicach Nowych, na Hucie równieŜ będą 
budowane przystanki. Wszystkie przystanki będą kompleksowo czyszczone. 
 
Radny M. Ludwiczak powiedział, Ŝe w Pytowicach dzieci wysiadają z autobusu na 
skrzyŜowaniu, gdzie jest duŜe natęŜenie ruchu i stwarza to zagroŜenie dla ich bezpieczeństwa. 
Poprosił o zorganizowanie jakiejś wysepki, Ŝeby autobus nie musiał wykręcać na tym 
skrzyŜowaniu. Dobrym rozwiązaniem byłoby naprawienie drogi przed PGR, autobus mógłby 
wtedy swobodnie zakręcić i jechać dalej.  
 
Radny M. Ludwiczak poprosił o usunięcie bezdomnych psów, które wałęsają się w parku w 
Kamieńsku, gdyŜ przewiduje to uchwała Rady. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe psy zostały wyłapane w dniu 23.12.2003r. i będą 
wyłapywane sukcesywnie, jeŜeli będzie niebezpieczeństwo. Burmistrz poinformował, Ŝe 
przekazał z rezerwy budŜetowej na wyłapanie wałęsających się po mieście, bezdomnych 
psów kwotę 850zł. oraz kwotę 1200zł. na rezerwację 5 miejsc dla zwierząt w hotelu dla 
zwierząt i gryzoni w Łodzi. 
 
Burmistrz G. Turlejski przypomniał Pani Sołtys Barczkowic, Ŝe korelacje między sołtysem, a 
Radą Sołecką są ściśle określone statutem sołectwa i poprosił o przestrzeganie tych przepisów 
i powiadamianie Burmistrza o kaŜdym zebraniu wiejskim organizowanym w sołectwie. 
 
Sołtys Barczkowic przeprosiła Burmistrza, Ŝe nie został zaproszony na ostatnie spotkanie, 
które się odbyło w niedziele w sołectwie Barczkowice. 
 
Burmistrz G. Turlejski poinformował, Ŝe stawki podatkowe podatku od środków 
transportowych na rok 2004 pozostają takie jak w roku 2003. 
 
Radny W. Wasiński powiedział, Ŝe w statucie gminy jest zapis, Ŝe przedmiot działania 
poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. 
Zapytał, czy punkt ten jest zrealizowany, czy są wytyczne odnośnie działania poszczególnych 
komisji, a jeŜeli nie ma takich wytycznych poprosił o uzupełnienie. 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe być moŜe jest jakieś przeoczenie, zostanie to 
sprawdzone i w razie, czego będzie to uzupełnione. 
 
Radny T. Gaworski powiedział, Ŝe na drodze Kamieńsk – Gorzędów, która jest drogą 
powiatową były koszone rowy i to, co skoszono nie zostało sprzątnięte tylko pozostało, a 
śmieci jest 10 - krotnie więcej w stosunku do śmieci, o których mówił radny Blada. Poprosił, 
aby Burmistrz wystąpił do Starosty, jeŜeli odpowiada za tę drogę o uporządkowanie, chyba, 
Ŝe jest to w porozumieniu określone. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe w porozumieniu nie ma takiego określenia, ale zostanie 
to uporządkowane, bo to jest wizerunek gminy i wszędzie ma panować porządek. 
 
Radny T. Gaworski: „W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jest zapis, Ŝe poprawie sytuacji nie sprzyjają panujące bezrobocie. Mówi się, 
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Ŝe na terenie gminy Kamieńsk ogółem jest 370 osób bezrobotnych w tym 170 kobiet i na 
terenie gminy jest 377 osób bezrobotnych w tym 212 kobiet, czyli to daje nam 747 osób 
bezrobotnych. Natomiast w dalszych słowach tego punktu mówi się, Ŝe liczba bezrobotnych 
w 2002 roku wynosiła 735 osób, czyli za rok bieŜący wzrosła o 12 osób. Nie wiem, czy jest to 
jakieś przeoczenie, bo z tego, co czytałem Pan mówił, Ŝe ponad 170 miejsc pracy zostało 
uruchomionych, a tu wynika z tego, Ŝe jeszcze gorzej jest, jak było.” 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe jest to urzędnicze przeoczenie. Bezrobocie w gminie 
spadło diametralnie. Burmistrz posiada wyciągi z Powiatowego Urzędu Pracy i w roku 
bieŜącym przygotowano 170 miejsc pracy i jest to udokumentowane i uzasadnione. JeŜeli 
współpraca z Urzędem Pracy dalej będzie zgodna w przyszłym roku miejsc pracy będzie 
jeszcze więcej. Tak, jak gmina Kamieńsk współpracowała z Urzędem Pracy, tak jeszcze 
Ŝadna gmina nie współpracowała. Gmina Kamieńsk była pierwsza z powiatu 
radomszczańskiego przygotowana do współpracy. „Ludziom trzeba pomagać i ja nie będę się 
wzdragał przed proponowaniem radnym Ŝadnych cyfr finansowych, Ŝeby ludziom pomóŜ, bo 
to jest moje naczelne zadanie, to było hasło sztandarowe mojego programu wyborczego – 
tworzenie miejsc pracy.” 

 
p u n k t  17 

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


