Protokół Nr XX/2004
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 07 kwietnia 2004 r.
XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000 - 1030. Stan radnych 15. Obecnych na
sesji 14 radnych.
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.
Załącznik Nr 1
Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Grzegorz Turlejski - Burmistrz Kamieńska, Paweł
Ziemba – Z –ca Burmistrza, Urszula Kowalska – Smuga – radca prawny, Tomasz Łuczyk –
Sekretarz Gminy.
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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwał.
Zakończenie sesji.

W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu XX nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Kamieńsku.
Załącznik Nr 4
punkt 1
Otwarcie sesji.
Otwarcia XX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady A. Kułak
witając radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan
15 radnych obecnych jest 14 radnych, stanowi to quorum, a więc Rada moŜe obradować
i podejmować uchwały.

punkt 2
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady A. Kułak przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem Klubu Radnych NiezaleŜnych wnoszącym
o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
W załączeniu do protokółu – w/w wniosek.
Załącznik Nr 5
punkt 3
Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Radny B. Pawłowski: „Liczyliśmy, Ŝe dojdzie do zmian takich, jakie by nas
satysfakcjonowały na poprzedniej sesji. Sprawa toczy się juŜ od ponad pół roku. Przepisy
nam gwarantują przedstawiciela, czyli osobę wskazaną naszym zdaniem w składzie Komisji
Rewizyjnej, przynajmniej jedną. Byłoby dobrze, gdyby jednak opozycja teŜ miała prawo
wglądu w kontrolę. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe w tej chwili moŜna mówić nawet o
pozytywnym przegłosowaniu dzisiejszych uchwał w naszym rozumieniu, czyli po
uzupełnieniu Komisji o osobę wskazaną z Klubu, Ŝe kontrole za rok 2003 są takie, jakie są. W
związku z tym, Ŝe wprowadzaliśmy zmiany jako Rada do statutu chciałem się zapytać, czy w
tej chwili skład 5 osobowy musi być zachowany, czy moŜe być 6 osobowy.”
Radca prawna Urszula Kowalska – Smuga wyjaśniła, Ŝe w statucie nie ma określonej liczby
członków Komisji.
Radny B. Pawłowski zapytał, czy z tego tytułu, Ŝe skład Komisji Rewizyjnej moŜe być
większy, niŜ 5 osobowy Klub Radnych moŜe wycofać spod głosowania uchwałę w sprawie
odwołaniu osoby z Komisji Rewizyjnej i obrady będą dalej prawomocne.
Radca prawna powiedziała, ze wnioskodawca ma zawsze prawo wycofać projekt uchwały.
Radny B. Pawłowski wycofał spod głosowania uchwałę w sprawie odwołania ze składu
Komisji Rewizyjnej. Zgłosił do składu Komisji Rewizyjnej radnego Marka Ludwiczaka.
Radny M. Ludwiczak wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
punkt 4
Podjęcie uchwał.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującym projektem uchwały:
- uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę.

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 10 głosami „za”, przy 3 głosach
wstrzymujących.
W załączeniu do protokółu – Uchwała Nr XX/201/04 Rady Miejskiej w Kamieńsku w z dnia
07.04.2004 r. sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Załącznik Nr 6
Przewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe przedstawiciel Klubu Radnych NiezaleŜnych radny
Marek Ludwiczak przyjmie postawę obywatelską i co do niego naleŜy powinien wykonywać,
Ŝeby nie rozrabiał, bo pod tym kątem podjęliśmy taką decyzję.”
Radny M. Ludwiczak: „Chciałem się zapytać, co to znaczy nie rozrabiał, a druga sprawa to
jestem w szoku i nie wiem, co mówię.”
Przewodniczący Rady: „śeby była normalna postawa, Ŝeby nie występowały nadzwyczajne
zjawiska typu pyskówki na Komisjach, co niejednokrotnie występuje, bo spotykam się z
takimi sprawami Panie radny. Słyszę takie określenia nie wracajmy do historii, niestety do
historii, do poprzedniej kadencji czasem Komisja Rewizyjna musi wrócić i pewne sprawy
musi wyjaśnić.”
Radny B. Pawłowski podziękował w imieniu Klubu Radnych za taki wybór. UwaŜa, Ŝe jak
radny Ludwiczak jest przedstawicielem Klubu w Komisji Rewizyjnej to wszystko będzie w
porządku. „Nie wzięliśmy kogoś, Ŝeby tam rozrabiał, ale to nie znaczy, Ŝe będzie siedział i
przytakiwał, bo to by się mijało z tym, co radny ma w komisji robić. Ja myślę, ze postawa
innych kolegów z tej komisji wpłynie na kolegę, Ŝeby nie rozrabiał i myślę, Ŝe oni teŜ nie
będą rozrabiać i wydaje mi się, Ŝe będzie wszystko w porządku.”
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe Pan radny Pawłowski wyraził opinię, Ŝe jak w Komisji
będzie przedstawiciel Klubu to wszystko będzie w porządku, zapytał, czy teraz nie jest w
porządku.
Radny B. Pawłowski odpowiedział, Ŝe dotychczas nie było przedstawiciela Klubu Radnych w
Komisji, a uwaŜa, Ŝe to nie było w porządku, bo ustawa samorządowa przyznaje mu rację.
Przewodniczący Rady uwaŜa, Ŝe moŜna było się wstrzymać w kwestii zmiany osobowej
Komisji Rewizyjnej do końca kwietnia, bo będzie wtedy sesja zwyczajna. Jest to pewne
nadszarpnięcie finansów Rady.
punkt 4
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady A. Kułak podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XX nadzwyczajną sesję
Rady Miejskiej w Kamieńsku.”

Protokołowała
Bogusława Mroczkowska

