
BRM.0052/14/2005

 P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2005
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 17 listopada 2005r.

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 18.05 - 18.30.
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 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 Kamieńska, Tomasz Łuczyk – Sekretarz Gminy, Maria Ozga – 
Skarbnik Gminy, Urszula Kowalska – Smuga – Radca prawny, Jerzy Nowik – Z-ca Dyrektora 
Wydziału Prawnego i Nadzoru ŁUW, Bożena Sewerynek – Radna Rady Powiatu 
Radomszczańskiego, Andrzej Wiatrak – Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego.

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych          -           załącznik Nr 2

Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw                 -          załącznik Nr 3

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podjęcie uchwał:
    - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
    - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
4. Zakończenie posiedzenia.

W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu XLIV nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad               -             załącznik Nr 4

p u n k t 1

OTWARCIE POSIEDZENIA.

Otwarcia XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady A. Kułak witając serdecznie radnych, zaproszonych gości i sołtysów. 
Przewodniczący Rady oznajmił, że  wpłynęło do mnie pismo dnia 10 listopada 2005r. w 
godzinach popołudniowych od Burmistrza. Następnie zapoznał z treścią pisma , które 
wpłynęło w tym dniu do Biura Rady oraz dodał, że są załączone dwa projekty uchwał.
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W związku z tym pismem zwołałem dzisiaj sesję.
 
W załączeniu do protokołu w/w pismo oraz dwa projekty uchwał                -    załącznik Nr 5 

p u n k t  2
STWIERDZENIE QUORUM.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych 
obecnych jest 13 radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada może obradować i podejmować 
uchwały. W posiedzeniu Rady nie uczestniczyło 2 radnych, byli nieobecni.

p u n k t  3

PODJĘCIE UCHWAŁ.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Wiceprzewodniczący Rady: „ Panie Przewodniczący, Wysoko Rado, w związku z tym, że nie 
znamy co do treści tych uchwał, więc proponuję, żeby te uchwały przenieść na najbliższą 
sesję, tym bardziej, że następna sesja jest za 6 dni tj. 24 listopada. Mamy w tym tygodniu 
Komisję i każda Komisja przeanalizuje to, dokładnie się dowie i myślę, że 24 jeżeli komisje 
przeanalizują, to wtedy przystąpimy co do podjęcia stosownych uchwał. Składam taki 
wniosek:
Wniosek: „ Aby przenieść na najbliższą sesję Rady Miejskiej tj. na 24.”

Przewodniczący Rady: „ Rozumiem, że jest to wniosek formalny, aby te dwie uchwały 
skierować do Komisji Stałych, a szczególnie do Komisji Budżetowej.”
Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś inne wnioski?

Radny T. Gaworski: „  Szanowni Państwo oczywiście, że powinno to przejść przez Komisję 
przynajmniej Budżetową z tym, że myśmy pozwolili sobie wspólnie z Panem radnym 
Kociniakiem i z Panią księgową przeanalizować ten pierwszy projekt uchwały. Właściwie w 
tym pierwszym projekcie, to są tylko kosmetyczne rzeczy, nie ma nic które by mogły dokonać 
zmian inwestycji, czy ewentualnie w jakiś opłatach, po prostu rzeczy kosmetyczne, 
przeniesienia, które właściwie dla księgowej to na wczoraj. Dlatego Pani księgowa zrobiła 
dwa projekty uchwał. Ten drugi gdzie są tam inwestycje i inne rzeczy, należałoby się nad tym 
zastanowić. Natomiast ten pierwszy projekt uchwały dotyczy: zapłacenia za tablice, 
wykonania mapy. Te rachunki leżą i z tego tytuły będą odsetki. Jest sprawa przeniesienia z 
wyborów, w strażach, obrona cywilna – przeniesienie tylko z  paragrafu na paragraf. Na 
pierwszej stronie w załączniku nr dwa tj. tylko rozdzielenie przedszkola ze szkolą w 
Gorzędowie, bo tam  zerówka jest  w szkole i ona dotyczy tylko innych działów i paragrafów, 
a przede wszystkim paragrafów, nic więcej tu nie ma. W rozdziale 80110 jest gimnazjum, 
gdzie na wniosek Pani Dyrektor, są te kwoty wstawione. Natomiast na drugiej stronie jest 
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przeniesienie i tak: światło, szkolenia, orkiestra, z orkiestry jest zmniejszony ZUS i PEFRON, 
a dlaczego, a dlatego, bo nie ma tam etatu i pieniądze właściwie są nie potrzebne, jest zabrane 
ze świetlic, jest nie zapłacony rachunek z dożynek oraz 80 tys. przenoszenie z jednego 
paragrafu na drugi. To są te podstawowe rzeczy. Między innymi wynikły cztery czy pięć 
spraw z jednego paragrafu na drugi, ale to bliżej by omówiła  księgowa. W inwestycjach 
absolutnie nic się nie zmienia. Mówię, to są tylko rzeczy kosmetyczne. Pewnie, można było 
to za tydzień zrobić i nic by się nie stało, ale uważam, że ten jeden załącznik można by 
przyjąć. Natomiast nad tym drugim należy naprawdę się zastanowić.  Jak Panowie uważacie, 
to jest taka moja propozycja. Są dwa wnioski, jeden Pana Kopcika, żeby odesłać do Komisji 
Stałych, a mój drugi, żeby to dzisiaj rozpatrzyć. Jest jeszcze jedna sprawa, która jest dla nas 
bardzo ważna, bo oczekujemy na przeszkolenie Pana Kozłowskiego. My mamy pieniądze 
zapisane w Radzie. Pani księgowa nie może z Rady zapłacić tego kursu, bo to nie przewiduje 
klasyfikacja budżetowa. Trzeba te  3 tys. złotych przenieść do Urzędu Gminy do paragrafu 
4300, żeby Pani księgowa mogła pokryć koszt. To leży, a w miesiącu grudniu powiemy, że 
uchwała nie wykonana.”

Wiceprzewodniczący Rady: „ Panie radny Gaworski, ja nie konsultowałem z Panią Skarbnik i 
nie jestem zorientowany co do treści tych uchwał. Uważam, że takie sprawy powinny być na 
bieżąco, paragrafami analizowane i każdy jeżeli podnosi rękę pod czymś, to musi wiedzieć za 
czym tę rękę podnosi. Pan konsultował z Panią Skarbnik, nie wiem pół godziny czy godzinę i 
Pan radny Kociniak i  jesteście zorientowani, ale myślę, że większość tu  z nas radnych jest w 
ogóle niezorientowana , co się kryje pod danymi paragrafami. To co mówi Pan do treści Pana 
Kozłowskiego –  sprawa Pana Kozłowski to się ciągnie. Uchwałę podjęliśmy w maju. Pan 
Burmistrz odwołał się do RIO. Ja mówiłem Panu Burmistrzowi, że RIO nie jest od tego, żeby 
przekazywać pieniądze, czy jest możliwość przekazania pieniędzy na kurs członków Rady 
Nadzorczej, a RIO jest tylko od budżetu.  Następnie Pan Burmistrz skierował skargę do Pana 
Wojewody. Pan Wojewoda przysłał odpowiedź, że uchwała Rady Miejskiej jest zgodnie 
podjęta i powinna gmina przeznaczyć pieniądze na kurs Pana Kozłowskiego ale , że to 
wygasło znowu podjęliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku uchwałę dotyczącą 
Pana Kozłowskiego, żeby Pana Kozłowskiego wysłać na kurs członków Rady Nadzorczej. 
Ale w poniedziałek Pan Burmistrz znowu  skierował pismo do Pana Wojewody, odwołanie co 
do treści tej uchwały. Znowu sprawa będzie się ciągła, bo Pan Burmistrz nie chce mieć 
członka Rady Nadzorczej w naszej Spółce „Sater Kamieńsk”. Tak z tego to wychodzi, bo 
jeżeli to się od maja ciągnie i Rada Miejska w Kamieńsku podejmuje dwie uchwały 
dotyczącej, żeby uzupełnić miejsce w Radzie Nadzorczej Spółki „Sater”, to ktoś coś na 
przekór robi. Nie wiem jakie ma tendencje w tym przypadku ta osoba, bo trudno jest w tej 
chwili zrozumieć, bo chodzi nam wszystkim na pewno o dobro tej spółki, tym bardziej wiemy 
jak Włosi przejęli od Francuzów, że z niezbyt zadowoleniem to przyjęli, że są straty, że muszą 
dużo pieniędzy włożyć i chcąc mieć naszego przedstawiciela  już od maja  w spółce „Sater” 
Pan Burmistrz śmję powiedzieć blokuje, żeby był drugi członek w Radzie Nadzorczej w 
Spółce „Sater” Kamieńsk. Podtrzymuję jednak swój wniosek, żeby te uchwały ( tym bardziej, 
że sesja jest za 6 dni czy za 7 ), skierować na obrady Komisji, żeby każdy z członków się 
zapoznał, przeanalizował i podjął  taką stosowną decyzję jak po prostu wynika to z treści 
uchwał.”

Burmistrz G. Turlejski: „ Trzeba na spokojnie wszystko Panie Wiceprzewodniczący.”

Przewodniczący Rady powiedział, że Pani Skarbnik na teraz głos.
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Pani M. Ozga – Skarbnik: „ Chciałam powiedzieć tylko, że po prostu pieniądze już się 
skończyły, jeżeli chodzi na dowożenie uczniów do szkół na paliwo. Więc wstrzymałam 
płatności wszelkiego rodzaju odsetki, no będą chyba działały na niekorzyść gminy, bo to po 
prostu Burmistrz nie może przenosić między paragrafami. Więc czekamy od  14 września, 
już w projekcie uchwały pojawił się ten problem. Do chwili obecnej po prostu jest to nie 
przegłosowane i nie wiem no na pewno, to jest nie korzyścią dla gminy. Ja po prostu nie mogę 
zapłacić, zaciągane są zobowiązania, powstaną odsetki i chciałabym, żeby to było w 
protokole też tutaj.”

Radny W. Kociniak: „Tego akurat nie ma w projekcie  nr jeden.”

Pani M. Ozga – Skarbnik: „ Nr jeden dlatego, że ja podzieliłam projekt uchwał na dwie takie 
części. Jedną cześć taką, bo uważałam, że Rada to przegłosuje, a drugą część po prostu wiem, 
że ten temat wraca i ciągle jest nie głosowany i dlatego nie  czułam pewnie , że to będzie 
przegłosowane, jeżeli chodzi o te paliwa i umieściłam to w projekcje nr dwa, ale nie 
przeszkadza, żeby po prostu podjąć dzisiaj stosowną uchwałę i żeby po prostu z tego projektu 
nr dwa wyjąć i włożyć do projektu nr jeden, jeżeli chodzi o dowożenie, o targowicę, bo też 
nie mamy środków i jeszcze w administracji na usługach. Ja mogę omówić po kolei, czego 
dotyczy ten projekt uchwały.”

Przewodniczący Rady powiedział, że za chwilę  przerwę ogłoszę, bo są dwa wnioski 
zgłoszone Pani Skarbnik i muszę to zgodnie z literą prawa prowadzić sesję.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że brak jest obsługi prawnej na którą prosiłem Burmistrza, 
żeby zabezpieczył obsługę prawną i wczoraj na spotkaniu też to potwierdziłem, że nie ma 
obsługi prawnej i uchwały mogą być znów nie ważne, albo źle podjęte przez Radę i potem 
będzie to skutkować na całą Radę. Do prasy będzie się podawać do wiadomości, że Rada złe 
uchwały podjęła, a niestety radca prawny no Burmistrz określił jest trzech, czwarty 
dochodzący i nic by się nie stało jakby na sesji jeden radca prawny by był. 
Przewodniczący Rady ogłosił  pięć minut przerwy.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady: „ Na wstępie proszę o wykreślenie z protokołu 
wypowiedzi Pani Skarbnik, bo Rada decyduje co ma być w protokóle, nie Pani Skarbnik. Pani 
nie zwróciła się do Przewodniczącego tylko zwróciła się do Pani  protokolant. W takim razie 
wobec, że nie ma obsługi prawnej na dzisiejszej sesji, są pewne sprawy sporne, uważam, że 
powinna być, tym bardziej, że uchwały podejmujemy, bo to są środki finansowe. Padł 
wniosek o skierowanie tych dwóch projektów uchwał do Stałych Komisji.
Poddał pod głosowanie wniosek, aby projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
rok 2005, projekt I i II skierować do Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 12 głosami „za” przy 
1 głosie wstrzymującym się.
W takim razie uchwały skierowane są do Stałych Komisji. Ja myślę, że nic się nie stanie w 
przeciągu siedmiu dni, jeżeli one zostaną przeanalizowane, bo rzeczywiście radni zostali 
postawieni pod ścianą, nie wiedząc o niektórych sprawach, muszą się zapoznać ze 
szczegółami i tutaj zwracam się z prośbą, żeby na poszczególnych komisjach Pani Skarbnik 
wraz z Burmistrzem szczegółowo omówili te projekty uchwał radnym.”

Następnie zapytał, czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Jeżeli nie ma, przystępuje do punktu 
czwartego.
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p u n k t  4

ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA.

Przewodniczący Rady A Kułak podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie i 
udział w nadzwyczajnej sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułkę „ zamykam XLIV 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku.”

Protokołowała:

Barbara Alama
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