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RM.0052/1/10 
   P R O T O K Ó Ł NR I/10 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 1 grudnia 2010r. 

 
I sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 940. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych. (Nieobecny p. Grzegorz Turlejski.) 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy – 
p.Maria Ozga, Radca prawny – p. Urszula Kowalska-Smuga. 
Podczas sesji obecne były media: TV NTL Radomsko. 
 

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 sesji i powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych 
obecnych na sesji. 

2. Ślubowanie radnych. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
6. Zakończenie obrad. 
 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                      Załącznik Nr 4 
 
Przed rozpoczęciem sesji głos zabrał Przewodniczący Rady ubiegłej kadencji – Jan Bartoszewski. 
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, pogratulował nowo wybranym radnym wspaniałego 
zwycięskiego wyniku wyborczego jednocześnie życząc zdrowia i bardzo dobrych osiągnięć w tej 
trudnej, ale jakże odpowiedzialnej pracy samorządowej. Dodał: „Pragnę wspomnieć, iż Rada V 
kadencji odbyła 58 posiedzeń, na których podjęliśmy 437 uchwał. Rada minionej kadencji we 
współpracy z Urzędem i Burmistrzem dokonała bardzo wielu osiągnięć, a to się widzi słyszy i to 
się czuje. Jeśli uznacie Państwo, że jest coś do poprawienia to poprawcie to na lepsze oraz to co 
my żeśmy zaczęli, a nie ukończyli, dokończcie i zróbcie to lepiej by to służyło społeczeństwu 
tego miasta i gminy. Zapewniam, że pracy zostało.”  Następnie oddał głos seniorowi Rady 
Miejskiej – Panu Wiesławowi Kociniakowi, aby przewodniczył obradom do momentu wyboru 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

p u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych 
obecnych na sesji. 
 
Otwarcia pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji dokonał 
najstarszy wiekiem spośród radnych obecnych na sesji – Pan Wiesław Kociniak witając 
wszystkich obecnych na sesji: przede wszystkim radnych (którym pogratulował wyboru), 
sołtysów, zaproszonych gości, publiczność i telewizję. Zaapelował, aby z nową kadencją 
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rozpoczęła się nowa jakość obrad tzn. bez uszczypliwości, dokuczliwości, na zasadzie 
wzajemnego szacunku i zrozumienia, tak żeby obrady były owocne, przebiegały w sposób 
rzeczowy i kulturalny, a głównym celem radnych żeby było dobro gminy i jej mieszkańców.  
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14. 
radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 
Ślubowanie radnych. 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak zaproponował, że odczyta tekst ślubowania, a 
następnie odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i 
wypowiedzą wg swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuje tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. propozycji. 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak poprosił wszystkich o powstanie i odczytał tekst 
ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”  
 
Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni - złożyli ślubowanie. 
 
Radny Grzegorz Turlejski nie złożył ślubowania, ponieważ nie był obecny na sesji. 
 
Przewodniczący obrad pogratulował radnym i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie 
objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

p u n k t  3 
Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak przedstawił proponowany porządek obrad sesji, który 
radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. 
 
Radny Andrzej Pawelec zgłosił wniosek:  

• „o wykreślenie z porządku obrad punktu 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
i wstrzymanie się z wyborem wiceprzewodniczącego Rady do chwili wyboru Burmistrza 
Kamieńska.” 

 
Radca prawny p. Urszula Kowalska-Smuga wyjaśniła, że w statucie jest zapis, że wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji, 
dlatego uważa, że to głosowanie na wiceprzewodniczącego rady powinno się jednak odbyć. 
Dodała: „Ja rozumiem, że wniosek został złożony i zaraz będziemy go głosować. Dodam tylko, że 
zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością ustawowego składu Rady, czyli 
ośmiu radnych musi być za.” 
 
Radny Andrzej Pawelec zapytał: „Pani prawnik, jeżeli np. przegłosujemy a w statucie mamy 
inaczej, czyli jaki cel tego głosowania?” 
 
Radca prawny p. Urszula Kowalska-Smuga odpowiedziała: „Trudno jest mi powiedzieć jak by 
organ nadzoru podszedł do takiej uchwały, która w pewien sposób jest tutaj niezgodna ze 
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statutem, gdyby wpłynęła jakaś skarga do wojewody. Mógłby to potraktować jako nieistotne 
naruszenia prawa, ale nie chcę przesądzać. Ja tylko mówię, że taki zapis jest.” 
  
Więcej propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z 
porządku obrad punktu 5. „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Po wprowadzeniu zmiany, porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych 
obecnych na sesji. 

2. Ślubowanie radnych. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie ww. porządek obrad. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania porządek obrad został przyjęty.  
 

p u n k t  4 
Wybór Przewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak zaproponował, aby wybór Przewodniczącego Rady 
odbył się wg następujących podpunktów: 

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej; 
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej; 
3) przyjęcie Regulaminu głosowania; 
4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów; 
5) przeprowadzenie głosowania (tajnego); 
6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. propozycji. 
 
Ad. 1) 
 
Radny Radosław Turlejski zgłosił kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
radnego Jarosława Kozika 
 
Radny Jarosław Kozik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku. 
 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Ad. 2) 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji 
Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 
 
Radny Andrzej Pawelec zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Kurmana. 
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Radny Dariusz Barański zgłosił kandydaturę radnej Renaty Bidzińskiej. 
 
Radna Renata Jurczyk zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Pawelca. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Ryszard 
Kurman, Renata Bidzińska, Andrzej Pawelec. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. składu 
komisji głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. skład komisji przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady i ogłosił 5 minut przerwy w celu 
ukonstytuowania się komisji i przygotowania do przedstawienia projektu regulaminu głosowania. 
 
Po przerwie głos zabrał radny Andrzej Pawelec i poinformował, że Komisja Skrutacyjna 
ukonstytuowała się w następujący sposób:  
Pan Ryszard Kurman – przewodniczący komisji 
Pani Renata Bidzińska – członek komisji 
Pan Andrzej Pawelec – członek komisji. 
 
Ad. 3) 
 

Członek komisji Skrutacyjnej Andrzej Pawelec przedstawił regulamin głosowania na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego regulaminu głosowania. 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak poddał pod głosowanie przedstawiony regulamin 
głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem regulaminu głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. regulamin przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Ad. 4) 
 

Przewodniczący obrad poprosił radnego Jarosława Kozika o zaprezentowanie swojej osoby.  
 
Radny Jarosław Kozik powitał wszystkich bardzo serdecznie i powiedział: „Mam 32 lata, 
mieszkam w Kamieńsku można powiedzieć, że od zawsze (wychowałem się w tym mieście, w tej 
gminie i tu żyję z tymi mieszkańcami). Ukończyłem Technikum Mechaniczne w Kamieńsku i 
Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomioczną w Skierniewicach. Moje zainteresowania to 
politologia i ekonomia, a moje największe hobby to moja rodzina.” 
 
Przewodniczący obrad podziękował Panu Radnemu i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania do Pana 
radnego Jarosława Kozika. 
 
Nie zgłoszono pytań do kandydata. 
 
Ad. 5) 
 

Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do 
głosowania i przeprowadzenie głosowania. 
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Rada przystąpiła do aktu głosowania. 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak ogłosił 5 minut przerwy w celu obliczenia głosów i 
podania wyników głosowania. 
Po przerwie Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak wznowił obrady i poprosił komisję o 
podanie wyników głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Ryszard Kurman odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku: 
 

Uprawnionych do głosowania było 14 radnych. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosów nieważnych nie oddano. 
Za kandydaturą radnego Jarosława Kozika oddano 12 głosów. 1 głos „przeciw” i 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku powołano 
Jarosława Kozika. 
 
(oklaski na sali obrad) 
 
W załączeniu do protokołu – protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 01.12.2010 r. w celu przeprowadzenia wyborów na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania oraz regulamin 
głosowania.                                                                                                                Załącznik Nr 5  

 
Ad. 6) 
 
Przewodniczący obrad – Wiesław Kociniak przeczytał uchwałę stwierdzającą wybór 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
Następnie pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i przekazał dalsze 
prowadzenie obrad sesji. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01.12.2010r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.                      Załącznik Nr 6 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku – Jarosław Kozik podziękował za wybór za 
zaufanie, którym go radni dzisiaj obdarzyli. Natomiast wracając do historii podkreślił, że jest takie 
powiedzenie, które mówi, że w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę... 
Tego podziwu zabrakło 15 listopada... Następnie Pan Przewodniczący podziękował radnym, 
którzy krócej lub dłużej zasiadali w kadencji 2006-2010 w Radzie Miejskiej w Kamieńsku i 
którzy swoją działalnością publiczną zasłużyli się dla tego miasta, tj.: Maria Bujacz, Halina 
Węgrzyńska-Krężlak, Zofia Rożniatowska, Andrzej Kułak, Artur Wiewióra, Adam Matusiak, 
Jacek Ozga, Ryszard Kurman, Marek Ludwiczak, Bogdan Pawłowski. 
 
 (oklaski na sali obrad) 
 
Dodał: „Chciałem powiedzieć, że w swojej działalności publicznej (bo tak to trzeba nazwać) będę 
się kierował przede wszystkim skutecznością i etyką, bo etyka w życiu publicznym jest chyba 
najważniejsza żeby drugiemu nie czynić zła, żeby drugiemu nie szkodzić. Mam nadzieję drodzy 
Państwo, że pomożecie mi w tym i będziemy wspólnie działać dla dobra wszystkich.”  
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p u n k t  5 
 

Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam I sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


