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RM.0052/2/10 
 

 P R O T O K Ó Ł NR II/10 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 13 grudnia 2010r. 
 
II Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000 – 1055. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Grzegorz Turlejski, Burmistrz – elekt  
Bogdan Pawłowski, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Bożena Mazurkiewicz, 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieńsku – p. Joanna Górna, 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. Bożena Sewerynek, „Co Nowego” 
– Justyna Drzazga, Komu Czemu” – Stefan Kobylarz, TV NTL. 
Ponadto na sesji była obecna grupa mieszkańców Kamieńska. 
 

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. Ślubowanie radnego Grzegorza Turlejskiego. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Kamieńska Bogdana Pawłowskiego. 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

• w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich 
zakresu działania; 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 

Ochrony Przeciwpożarowej; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 

i Spraw Socjalnych; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego 

i Infrastruktury; 
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

8. Upoważnienie Przewodniczącego Rady do zwołania pierwszych posiedzeń stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Zakończenie obrad. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu II Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                      Załącznik Nr 4 
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p u n k t  1 
 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia II Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców 
Gminy Kamieńsk. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 
14. Stanowi to quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
 

Ślubowanie radnego Grzegorza Turlejskiego. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik po konsultacji z radcą prawnym p. Bożeną Mazurkiewicz 
oznajmił, że ponieważ Pan Grzegorz Turlejski nie przybył na posiedzenie sesji, mimo że został 
prawidłowo zawiadomiony, proponuje żeby ten punkt przełożyć na następną sesję.          
Następnie przeszedł do punktu 3. porządku obrad. 
 

p u n k t  3 
Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś wnioski odnośnie porządku obrad. 
 
Radny F.Stępień zgłosił wniosek: „o uczczenie minutą ciszy ofiary stanu wojennego.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przychylił się do wniosku Pana radnego Stępnia, poprosił o 
powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkie osoby, które w stanie wojennym swoją postawą, 
swoim działaniem, przyczyniły się do odzyskania niepodległości, wolności. 
 
/minuta ciszy/ 
 
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany przez siebie porządek obrad. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych. 
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 
 

p u n k t  4 

Wr ęczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie 
Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieńsku – Joanna Górna wręczyła Panu 
Bogdanowi Pawłowskiemu zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Kamieńska, gratulując 
jednocześnie znakomitego wyniku wyboru i życząc sukcesów i pomyślności w sprawowaniu 
urzędu burmistrza. 
 
/oklaski na sali obrad/ 
 
(Pani Joanna Górna opuściła salę obrad.) 
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p u n k t  5 

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Kamieńska Bogdana Pawłowskiego. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił wszystkich obecnych na sesji o powstanie i odczytał rotę 
ślubowania burmistrza: „Obejmując urząd Burmistrza Kamieńska uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców Gminy Kamieńsk.” 
 
Burmistrz - elekt Bogdan Pawłowski odpowiedział: „Ślubuję.”  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik stwierdził, że Pan Bogdan Pawłowski złożył ślubowanie i od tej 
chwili obejmuje obowiązki Burmistrza Kamieńska.  
 
(Delegacje złożyły nowo wybranemu burmistrzowi gratulacje, życzenia i wręczyły kwiaty.) 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski i powiedział: „Proszę Państwa 
korzystając z chwili – jeśli Pan Przewodniczący pozwoli – chciałem parę słów skierować z 
podziękowaniami do wszystkich Państwa, którzy dzisiaj tu przybyli na sesję, do wszystkich 
Państwa, którzy głosowali (nie tylko na mnie, ale wzięli udział w wyborach w Kamieńsku), bo to 
jest bardzo ważne żebyśmy zabrali głos w tej sprawie. Dziękuję wszystkim za życzenia za kwiaty, 
dziękuję wszystkim za wszystkie miłe i ciepłe słowa. Liczę na owocną współpracę, liczę na 
współpracę Państwa radnych Państwa sołtysów, liczę na współpracę z wieloma wieloma osobami, 
bo samorząd opiera się nie na władzy nie na rządzeniu na kierowaniu, ale w dużej mierze opiera 
się na współpracy i współdziałaniu z mieszkańcami i z różnymi instytucjami. Liczę proszę 
Państwa i obiecuję, że będzie dobrze, że będę się starał jak najbardziej tą funkcję wypełniać, ale w 
dużej mierze zależy to od Was jak mi pomożecie jak będziecie mnie wspierać jak będziecie mnie 
mobilizować do pracy. Dziękuję bardzo.” 
 
/oklaski na sali obrad/ 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 5. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6. 
 

p u n k t  6 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Pawelca na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Radny Andrzej Pawelec wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny Andrzej Pawelec zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Kurmana. 
 
Radna Renata Jurczyk zgłosiła kandydaturę radnej Renaty Bidzińskiej. 
 
Radna Renata Bidzińska zgłosiła kandydaturę radnego Marka Ludwiczaka. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
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Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Ryszard 
Kurman, Renata Bidzińska, Marek Ludwiczak. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. składu 
komisji głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. skład Komisji przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego Rady i ogłosił 5 minut przerwy w celu 
ukonstytuowania się Komisji i przygotowania do przedstawienia projektu regulaminu głosowania. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos przewodniczącemu Komisji 
Skrutacyjnej. 
Głos zabrał radny Ryszard Kurman i poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się 
w następujący sposób:  
Ryszard Kurman – przewodniczący komisji 
Renata Bidzińska – członek komisji 
Marek Ludwiczak – członek komisji. 
Następnie przedstawił regulamin głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.  
 
(Na salę obrad przybyła p. Justyna Drzazga – „Co Nowego”- godz.1015) 
 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego regulaminu głosowania. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony regulamin głosowania na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem 
regulaminu głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. regulamin przyjęto jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. regulamin.                                                            Załącznik Nr 5 
 
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i 
przeprowadzenie głosowania. 
 
Rada przystąpiła do aktu głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Ryszard Kurman 
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kamieńsku: 
 

Uprawnionych do głosowania było 14 radnych. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosów nieważnych nie oddano. 
Za kandydaturą radnego Andrzeja Pawelca oddano 13 głosów i 1 głos „przeciw”. 
W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
powołano Andrzeja Pawelca. 
 
(W trakcie ogłaszania wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej na salę obrad 
przybył radny Grzegorz Turlejski – godz.1025) 
 
W załączeniu do protokołu – protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej na II sesji 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 13.12.2010 r. w celu przeprowadzenia wyborów na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania. 

Załącznik Nr 6  
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Przewodniczący Rady Jarosław Kozik przeczytał uchwałę stwierdzającą wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/2/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 7 
 

Po przeczytaniu ww. uchwały Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani prawnik i zapytał: „czy 
w związku z tym, że na salę obrad przybył Pan radny Grzegorz Turlejski powracamy do punktu 
drugiego? Przypomnę, że było przyjęcie porządku obrad i porządek obrad był przyjęty bez punktu 
2. Ślubowanie radnego Grzegorza Turlejskiego.” 
 
Radca prawny p. Bożena Mazurkiewicz wyjaśniła, że jest to sesja nadzwyczajna i zawsze w takim 
wypadku wybór należy do wnioskodawcy sesji. Ponieważ porządek obrad został już przyjęty w 
związku z tym w tej chwili Rada musiałaby zmienić porządek obrad na wniosek osoby, która 
wnioskowała o zwołanie sesji, czyli w tym wypadku Pana Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy (w godz. 1030 – 1035). 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oznajmił, że zgodnie z sugestią Pani 
Prawnik nie cofamy się, więc realizujemy przyjęty porządek obrad. Następnie przeszedł do 
punktu 7. 
 

p u n k t  7 

Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami 
uchwał: 
 

• w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich 
zakresu działania; 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich zakresu działania. Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich 
zakresu działania.                                                                                                       Załącznik Nr 8 
 

Radny G.Turlejski zwrócił się do Przewodniczącego Rady i powiedział, że zgłasza gotowość 
złożenia ślubowania radnego. 
 
Radny M.Ludwiczak zgłosił wniosek o 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku Pana Radnego Ludwiczaka i ogłosił 5 minut 
przerwy. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i powiedział, że po konsultacji z Panią 
prawnik stwierdza, iż odrzuca możliwość powrotu do punktu ślubowania Pana radnego Grzegorza 
Turlejskiego. Dodał: „Pragnę uzasadnić Panie radny Grzegorzu Turlejski, że był Pan zaproszony, 
miał Pan porządek obrad, nie przybył Pan nie złożył ślubowania. Porządek obrad już został 
przyjęty, więc nie powracamy... 
 
Radny G.Turlejski: „Czyli uniemożliwia mi Pan w dniu dzisiejszym złożenie ślubowania, tak?” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odpowiedział: „Nie uniemożliwiam, postępuję zgodnie z 
porządkiem obrad. W punkcie drugim porządku było ślubowanie radnego Grzegorza 
Turlejskiego, był wykonany do Pana telefon, nie stawił się Pan, więc tym samym zdecydował 
Pan, że Pan nie złoży tego ślubowania w punkcie drugim.” 
 
Radny G.Turlejski zwrócił się do Pani mecenas i zapytał czy może wygłosić swoje kredo w tej 
sprawie. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani mecenas. 
 
Radca prawny p. Bożena Mazurkiewicz wyjaśniła, że porządek obrad został przegłosowany i 
sesja przebiega zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad. Natomiast, jeżeli chodzi o zmianę 
przyjętego porządku obrad to w tym wypadku tylko Pan Przewodniczący, który jest 
wnioskodawcą może dokonać zmian, ponieważ tylko jemu przysługuje prawo wnioskowania o to 
żeby porządek obrad był inny niż zaproponował, natomiast nie ma takiego obowiązku.  
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani prawnik za wyjaśnienia i przeszedł do kolejnego 
projektu uchwały. 
 

(Radny Grzegorz Turlejski opuścił salę obrad.) 
 
 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 

Przewodniczący Rady  J.Kozik zgłosił następujących kandydatów: 

1) p. Wiesław Kociniak 
2) p. Marek Ludwiczak 
3) p. Renata Bidzińska 
4) p. Renata Jurczyk 
5) p. Mirosław Zięba 

 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę do 
pracy w Komisji Rewizyjnej. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do Komisji 
Rewizyjnej; 
Ad. 1)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Wiesława Kociniaka głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 2)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Marka Ludwiczaka głosowało 13 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta wymaganą 
większością głosów. 
 
Ad. 3)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Renaty Bidzińskiej głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Renaty Jurczyk głosowało 13 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 5)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Mirosława Zięby głosowało 13 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta wymaganą 
większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej, w składzie: Wiesław Kociniak, Marek Ludwiczak, Renata 
Bidzińska, Renata Jurczyk, Mirosław Zięba.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.              Załącznik Nr 9 

 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec do ww. Komisji zgłosił następujących kandydatów: 

1) p. Renata Jurczyk 
2) p. Wiesław Kociniak 
3) p. Radosław Turlejski 
4) p. Mirosław Zięba 
5) p. Renata Bidzińska 
 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają 
zgodę do pracy w Komisji Planowania, Budżetu i Finansów. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów; 
Ad. 1)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Renaty Jurczyk głosowało 13 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
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Ad. 2)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Wiesława Kociniaka głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Radosława Turlejskiego głosowało 12 radnych. 2 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 4)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Mirosława Zięby głosowało 13 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 5)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Renaty Bidzińskiej głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Planowania Budżetu i Finansów, w składzie: Renata Jurczyk, Wiesław 
Kociniak, Radosław Turlejski, Mirosław Zięba, Renata Bidzińska. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów. 

Załącznik Nr 10 
 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec do ww. Komisji zgłosił następujących kandydatów: 

1) p. Stefan Górny 
2) p. Dariusz Barański 
3) p. Ryszard Kurman 
4) p. Andrzej Pawelec 

p. Franciszek Stępień 
 
Radny Franciszek Stępień nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. 
Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na pracę w ww. Komisji. 
 
Przewodniczący Rady p. Jarosław Kozik zgłosił kandydaturę:  

5) p. Radosława Turlejskiego. 
 
Radny Radosław Turlejski wyraził zgodę na pracę w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania poszczególnych kandydatur Przewodniczący Rady zwrócił 
się do radnego Jerzego Madeja i radnego Franciszka Stępnia i zapytał czy wyrażają gotowość do 
pracy w jakichś komisjach na dzień dzisiejszy. 
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Radny Franciszek Stępień odpowiedział, że na dzisiejszy nie. 
 
Radny Jerzy Madej odpowiedział, że zastanowi się. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów; 
Ad. 1)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Stefana Górnego głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 2)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Dariusza Barańskiego głosowało 14 radnych. W 
wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Ryszarda Kurmana głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Andrzeja Pawelca głosowało 12 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. 
kandydatura została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 5)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Radosława Turlejskiego głosowało 12 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. 
kandydatura została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w składzie: Stefan Górny, Dariusz 
Barański, Ryszard Kurman, Andrzej Pawelec, Radosław Turlejski.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Załącznik Nr 11 
 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej; 

 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec do ww. Komisji zgłosił następujących kandydatów: 

1) p. Marek Ludwiczak 
2) p. Dariusz Barański 
3) p. Renata Bidzińska 
4) p. Waldemar Wasiński 
5) p. Ryszard Kurman 
 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają 
zgodę do pracy w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
 

Ad. 1)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Marka Ludwiczaka głosowało 13 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 2)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Dariusza Barańskiego głosowało 14 radnych. W 
wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Renaty Bidzińskiej głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Waldemara Wasińskiego głosowało 13 radnych. 1 
radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 5)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Ryszarda Kurmana głosowało 13 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, w składzie: 
Marek Ludwiczak, Dariusz Barański, Renata Bidzińska, Waldemar Wasiński, Ryszard Kurman. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony Przeciwpożarowej.                                                                                    Załącznik Nr 12 
 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych; 

 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec do ww. Komisji zgłosił następujących kandydatów: 

1) p. Waldemar Wasiński 
2) p. Mirosław Zięba 
3) p. Dariusz Barański 
4) p. Renata Bidzińska 
5) p. Ryszard Kurman 
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Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają 
zgodę do pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych; 
 

Ad. 1)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Waldemara Wasińskiego głosowało 13 radnych. 1 
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 2)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Mirosława Zięby głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Dariusza Barańskiego głosowało 14 radnych. W 
wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Renaty Bidzińskiej głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 5)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Ryszarda Kurmana głosowało 12 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania jawnego ww. 
kandydatura została przyjęta jednogłośnie 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, w składzie: 
Waldemar Wasiński, Mirosław Zięba, Dariusz Barański, Renata Bidzińska, Ryszard Kurman. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 13 
 

• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury; 

 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec do ww. Komisji zgłosił następujących kandydatów: 

1) p. Radosław Turlejski 
2) p. Mirosław Zięba 
3) p. Dariusz Barański 
4) p. Stefan Górny 
5) p. Jerzy Madej 
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Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec kolejno pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają 
zgodę do pracy w Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poszczególne kandydatury do Komisji 
Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury; 
 

Ad. 1)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Radosława Turlejskiego głosowało 13 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta wymaganą 
większością głosów. 
 
Ad. 2)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Mirosława Zięby głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Dariusza Barańskiego głosowało 14 radnych. W 
wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Stefana Górnego głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 5)  
Głosowało 14 radnych. Za kandydaturą p. Jerzego Madeja głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury, w składzie: Radosław 
Turlejski, Mirosław Zięba, Dariusz Barański, Stefan Górny, Jerzy Madej. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury.                                                                                                           Załącznik Nr 14 
 

• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę p. Wiesława 
Kociniaka. 
 
Radny Wiesław Kociniak wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Wiesława Kociniaka. 
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Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.             Załącznik Nr 15 
 
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. i 
przeszedł do punktu 8. 
 

p u n k t  8 
 

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do zwołania pierwszych posiedzeń 
Komisji: Planowania, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Oświaty. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił wniosek:  
• „O upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do zwołania pierwszych posiedzeń 

Komisji: Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; Planowania Budżetu 
i Finansów; Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury.” 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 8. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec podziękował radnym za zaufanie w związku z wyborem na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował radnych o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych w terminie do 31 grudnia 2010 r. oraz o pierwszych posiedzeniach komisji w 
dniach: 20 i 21 grudnia w sprawie, których zawiadomienia już zostały wysłane pocztą. 
 
Zapytań i interpelacji nie zgłoszono. 
 

p u n k t  10 
Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji i zakończył obrady II Nadzwyczajnej sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VI 
kadencji. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 


