BRM.0052/16/2005

P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2005
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 06 grudnia 2005r.

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 18.00 - 18.30.
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 Kamieńska, Tomasz Łuczyk – Sekretarz Gminy, Maria Ozga –
Skarbnik Gminy, Urszula Kowalska – Smuga – Radca prawny, Jerzy Nowik – Z-ca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru ŁUW, BoŜena 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. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005
- w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy Kamieńsk nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Radomszczańskiego połoŜonej przy ul. Wieluńskiej 23 w Kamieńsku
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu
wysokopręŜnego.
4. Zakończenie posiedzenia.
W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad
załącznik Nr 4

punkt1
OTWARCIE POSIEDZENIA.
1

Otwarcia XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący
Rady A. Kułak witając serdecznie radnych, zaproszonych gości i sołtysów.
Przewodniczący Rady 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. W posiedzeniu Rady nie uczestniczył 1 radny, był nieobecny – usprawiedliwiony.

punkt 2
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wpłynęło do mnie pismo. Zapoznał z treścią pisma ,
które wpłynęło do Biura Rady.
W załączeniu do protokołu w/w pismo oraz projekty uchwał

- załącznik Nr 5

Następnie zapytał, czy są propozycje co do zmian porządku obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady zaznaczył, Ŝe brak jest obsługi prawnej na dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej.
Nie zgłoszono propozycji do porządku obrad.

punkt 3

PODJĘCIE UCHWAŁ.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał
przygotowanymi do podjęcia na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji:
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005 - PROJEKT I
Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i zapytał, czy są pytania co do projektu
uchwały budŜetowej? Załączniki są przedstawione. Następnie dodał, Ŝe 30 listopada o godz.
15.55 wpłynęły te dokumenty. Komisje nie miały moŜliwości zapoznać się, a w szczególności
Komisja BudŜetowa. UwaŜam, Ŝe z takimi projektami uchwał ta komisja powinna
przeanalizować te załączniki.
Radny K. Lis zgłosił, aby przesłać na komisję, Ŝeby rozpatrzyły i dopiero podjąć.
Przewodniczący Rady zapytał, to jest wniosek formalny?
Radny K. Lis powiedział, tak.
Wniosek: „ Aby projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005, projekt I
przesłać do Komisji Planowania BudŜetu i Finansów i pozostałych Komisji.”
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Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowa z tym się nie zapoznała.
Pani Skarbnik M. Ozga powiedziała, nie stoi nic na przeszkodzie, Ŝebym po prostu omówiła
te projekty i kaŜdy z radnych podjąłby decyzję co do tego, czy głosować, czy nie, bo to są
dość waŜne sprawy, bo kończy się rok, a następna sesja po koniec grudnia.
Radny B. Pawłowski powiedział, ja rozumie Pani sytuację, ale moŜe do Pani bym zaapelował
jeŜeli na Pani jakikolwiek wpływ na to, Ŝeby moŜe ustalić taki tryb pracy, jeŜeli są takie
zmiany wynikające realizacji budŜetu, a pod koniec grudnia są, bo wszędzie są, Ŝeby moŜe
nie robić to sesją nadzwyczajną, gdzie jest krótki termin zwołania sesji, gdzie nie moŜna
zwołać komisji, bo to jest kłopotliwe. MoŜe niech by te zmiany były zbieranie i ilość tych
zmian i zrobić ten czas trochę dłuŜszy w normalnym trybie i dogadać się z Przewodniczącym
i wysłać to do komisji i nie 7 dni, który nas obliguje do zrobienia, tylko zrobić to w ciągu 1015 dni, Ŝeby komisje mogłaby się zapoznać. Ja rozumiem, Ŝe Pani w tej chwili jest nam
gotowa wszystko wytłumaczyć, ale myślę, Ŝe nie na wszystkie pytania jest Pani w stanie
odpowiedzieć. W tym projekcie Nr I, to są zmiany gdzie dokładają 50 tys., ale to nie jest 2
tys. zwiększyć, zmniejszyć, tylko po prostu jest 50 tys. ruch. Później jest około 80 tys. w
wydatkach zmian i wszystkie załączniki, to nie jest takie proste. Oprócz tego ja chciałbym od
Pani taką informację dostać, chciałbym się nad nią zastanowić. Projektów mamy cztery i tych
pozycji jest dosyć duŜo. Nie mówię w załącznikach, gdzie trzeba śledzić jak to się zmienia,
bo to wcale takie proste nie jest. Dlatego ja myślę, Ŝe dobrym chwytem byłoby
przygotowanie, Ŝeby komisje mogłaby się zapoznać, a zwłaszcza Komisja BudŜetowa.
Wtedy jest taka moŜliwość pracy nad budŜetem. Natomiast jeŜeli w trybie nadzwyczajnym
( spotykamy się o któreś w nocy ) i Pani nam przeczyta co z tego wynika. Ja nie wiem. Ja nie
mogę zapytać, bo nie ma radcy prawnego Ŝebym mógł się zapytać, czy to jest dobrze
prawnie, czy nie. Ja przegłosuję, a za dwa dni okaŜe się, Ŝe to jest źle. MoŜe w innym trybie
spróbujmy te zmiany w budŜecie załatwiać, nie takimi duŜymi blokami, moŜe to w
mniejszych partiach niech to byłoby załatwione.
Przewodniczący Rady dodał, dalej idąc za głosem Pana radnego Pawłowskiego jest dobry
zwyczaj, Ŝe po to jest powołana Komisja BudŜetowa, Ŝeby wydała opinię w sprawie budŜetu,
czy zmian itd. Po to jest komisja, Ŝeby wypracować stanowisko, a potem na sesji nie
dyskutować godzinami tylko podjąć uchwałę.
Burmistrz G. Turlejski: „ Panowie radni, ta sesja i te uchwały, to jest ciąg dalszy tego co
odrzucaliście, to co odrzucacie między innymi z 14 września. Tu nie ma Ŝadnej przeszkody,
Ŝadnego problemu tylko wysłuchać Pani Skarbnik i przegłosować i znormalizować budŜet.
Obowiązkiem Burmistrza jest występowanie do Rady Miejskiej w sprawie zmian w budŜecie
gminy i ja to czynię. Obowiązkiem Panów jest uchwalanie tych zmian. Nie chcecie ich
uchwalać, to jest wasza wola. Nikt tu nie będzie was o to prosił ani błagał, a to, Ŝe jest
godzina 18.00 Panie radny Pawłowski, to godzina nocna zwołania sesji, to nie jest to
widzimisie Burmistrza. Ale Burmistrz ma pełne prawo w kaŜdej sprawie, w kaŜdej
występować o zwołanie sesji do Przewodniczącego Rady Miejskiej i to jest jego prawo i z
tego prawa Burmistrz korzysta. JeŜeli Panowie radni będą odrzucać tą uchwałę, będziemy tą
uchwałę modyfikować na bieŜąco, będziecie przenosić róŜne zmiany do budŜetu i
występować znów o sesję. Decyzje naleŜą do was nie do mnie.”
Radny K. Lis: „ Panie Burmistrzu, asfalt w Podjeziorze był zrobiony ale pobocze nie zrobione
i chcę właśnie zobaczyć. Jest od mostu Danielów – Siódemka jest kawałeczek, Ozga –
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Gałkowice Stare jest teŜ nie zaczęte od razu. Dlaczego to jest robione i właśnie chce wiedzieć
i to muszą wpłynąć na to komisje, muszą zobaczyć za ile, to było zrobione, nie tam aneksy,
moŜe Sądy, bo tam nie było za wiele pracy włoŜone…”
Przewodniczący Rady: „ Panie radny ja myślę, Ŝe na sesji normalnej, zwyczajnej te tematy
będę poruszał. Ewentualnie proszę wystąpić interpelacje na piśmie do Pana Burmistrza w tej
sprawie. Myślę, Ŝe Burmistrz w 14 dniach udzieli odpowiedzi.”
Burmistrz G. Turlejski: „ Panie radny Lis ta kwestia którą Pan porusza nie ma nic wspólnego
ze zwołaną dzisiejszą sesją i z porządkiem obrad w Ŝadnej mierze. A jeŜeli Pan chce
wiedzieć, Ŝe droga, to drogi są wykonane prawidłowo.”
Radny K. Lis: „ Nie.”
Burmistrz G. Turlejski: „ To proszę postawić zarzuty.”
Radny K. Lis: „ Postawię Panu zarzut Panie Burmistrzu …”
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję oraz oznajmił, Ŝe to nie jest temat dzisiejszych
obrad. Ponadto poprosił Pana radnego Lisa, aby zachował spokój, powagę dzisiejszej sesji.
Radny P. Secomski zaproponował, ja jestem za tym, Ŝeby moŜe zwołać posiedzenie
wszystkich komisji, aby Pani Skarbnik nie musiała na kaŜdej komisji omawiać tych projektów
budŜetowych i to byłoby szybciej czasowo.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe szczególnie Komisja BudŜetowa powinna wydać opinię i
kaŜdy radny ma prawo przyjść na komisję i zapoznać się z analizą Pani Skarbnik.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek: „ Aby projekt uchwały w
sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005, projekt I przesłać do Komisji Planowania
BudŜetu i Finansów i pozostałych Komisji.”
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 1 radny był przeciw. W wyniku
głosowania wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Podczas
głosowania 1 radny był nieobecny.

- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005 - PROJEKT II
Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i zapytał, czy są pytania co do projektu Nr
II?
Radny B. Pawłowski powiedział, jeŜeli projekt Nr I jest nie przyjęty dzisiaj, to projekt Nr II
juŜ jako bazuje na tym projekcie Nr I i znowu się zagmatwamy w jakieś dziwne tarapaty
finansowe. JeŜeli ta Komisja BudŜetowa ma nad tym obradować, to ja mam propozycje Ŝeby
wszystkie uchwały budŜetowe przesunąć do komisji, bo to juŜ nie ma sensu.
Zgłosił następujący wniosek:
Wniosek: „ Aby projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005, projekt II
przesłać do Komisji Planowania BudŜetu i Finansów celem dalszej analizy.”
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Przewodniczący Rady powiedział, czyli wniosek formalny. Wszystkie pozostałe projekty
uchwał do Komisji BudŜetowej związane z budŜetem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 1 radny był przeciw. W wyniku
głosowania wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Podczas
głosowania 1 radny był nieobecny.

- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005 - PROJEKT III
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe teŜ został zgłoszony wniosek, a mianowicie:
Wniosek: „ Aby projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005, projekt III
przesłać do Komisji Planowania BudŜetu i Finansów celem dalszej analizy.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 1 radny był przeciw. W wyniku
głosowania wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Podczas
głosowania 1 radny był nieobecny.

- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005 - PROJEKT IV
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe teŜ został zgłoszony wniosek, a mianowicie:
Wniosek: „ Aby projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2005, projekt IV
przesłać do Komisji Planowania BudŜetu i Finansów celem dalszej analizy.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 1 radny był przeciw. W wyniku
głosowania wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Podczas
głosowania 1 radny był nieobecny.

- w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy Kamieńsk nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Radomszczańskiego połoŜonej przy ul. Wieluńskiej 23 w Kamieńsku.
Przewodniczący Rady przeczytał w/w projekt uchwały oraz uchwałę Nr XXVIII/299/05 Rady
Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do
zbycia i wyraŜenia zgody na zbycie w drodze darowizny na cel publiczny nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Radomszczańskiego. Następnie zapytał, czy są pytania na
ten temat?
Radny J. Kuliberda stwierdził, nasza gmina włoŜyła tyle środków finansowych juŜ w tą
Przychodnię i nie ma juŜ teraz co się zastanawiać nad tym, tylko przejąć.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
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Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie. Podczas głosowania 1 radny był nieobecny.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVI/357/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 06 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy Kamieńsk
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego połoŜonej przy ul.
Wieluńskiej 23 w Kamieńsku
załącznik Nr 6

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu
wysokopręŜnego.
Przewodniczący Rady przeczytał w/w projekt uchwały.
Radny P. Secomski: „ Panie Przewodniczący, ja proponuję aby ten projekt uchwały teŜ
poddać obróbce Komisjom Stałym Rady Miejskiej ze względu na to, Ŝe nie wiemy co to jest
w ogóle. Tym bardziej, Ŝe w materiałach które dostaliśmy na trzy dni przed sesją nie mamy
mapek, nie moŜemy się co do tego projektu uchwały ustosunkować.
Zgłosił następujący wniosek:
Wniosek: „ Aby projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego trasy gazociągu wysokopręŜnego przesłać do Stałych Komisji Rady Miejskiej
w Kamieńsku celem dalszej analizy.”
Przewodniczący Rady wyjaśnił, ja się pytałem wyraźnie, czy mam przesyłać mapki, czy nie.
Opowiedzieliście się, Ŝe tak szerokiego zakresu dokumentów raczej nie przesyłać, bo
chcieliście się zapoznać szczegółowiej i dlatego nie wysłałem.
Radny K. Lis dodał, dzisiaj jest sesja nadzwyczajna, a ja wczoraj po południu przed
wieczorem dostałem dokumenty. Niestety, nie będziemy się tutaj rozczulać.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe to jest słuszna uwaga, to jest powaŜna sprawa i uwaŜam,
Ŝe komisje powinny szczegółowo się zapoznać, a szczególnie Komisja Ochrony Środowiska,
Komisja Bezpieczeństwa takŜe Komisja BudŜetowa. Pewne zmiany nastąpiły nawet i w
uŜytkowaniach, są zapytania od mieszkańców z terenu Barczkowic, Grzędowa.
Ponadto dodał, Ŝe na komisję naleŜy zaprosić przedstawicieli tego gazociągu, Ŝeby dokładnie
przedstawili i Ŝeby potem nie było dyskusji na sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego P. Secomskiego, aby projekt
tej uchwały przesłać do Stałych Komisji Rady Miejskiej celem dalszej analizy.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania wniosek
został przyjęty jednogłośnie. Podczas głosowania 1 radny był nieobecny.
Sołtys wsi Barczkowice T. Mirczak poprosiła o zabranie głosu.
Przewodniczący Rady powiedział, nie ma zapytań.
Sołtys wsi Barczkowice T. Mirczak powiedziała, ale w sprawie tego gazociągu.
Radny J. Kuliberda powiedział, musi się Pani zwrócić do Burmistrza.
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Sołtys wsi Barczkowice T. Mirczak zapytała, czy mogę zwrócić się do Pana Burmistrza o
zapytanie?
Burmistrz G. Turlejski powiedział, po sesji.
Radny B. Pawłowski powiedział, Ŝe mam wielką prośbę do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Ŝeby na to spotkanie zaprosić przedstawicieli wspólnoty
wiejskiej pastwiskowej. Kiedyś było specjalne zebranie i ta wspólnota miała być
reaktywowana. Ci ludzie mają pewne oczekiwania, pytania co do tego przebiegu trasy
gazociągu i warto byłoby, Ŝeby oni teŜ byli przy tym jak komisja będzie pracować.
Przewodniczący Rady dodał, bardzo proszę, Ŝeby Komisje wzięły pod uwagę wniosek Pana
radnego. Oczywiście, jak najbardziej, a szczególnie te miejscowości jak Kamieńsk,
Barczkowice, Gorzędów, sołtysi, czy nawet Rada Sołecka i wspólnoty, Ŝeby wzięły udział.

punkt 4

ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady A. Kułak podziękował radnym i
zaproszonym gościom za przybycie i udział w nadzwyczajnej sesji. Zakończył obrady
wypowiadając formułkę „ zamykam XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w
Kamieńsku.”

Protokołowała:
Barbara Alama
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