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RM.0052/6/07 
 

P R O T O K Ó Ł  NR X /07 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 11 maja 2007r. 
 

X Nadzwyczajna 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 15 radnych.  
 

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

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Zastępca Burmistrza 
Kamieńska – p. Paweł Ziemba, Radca prawny – p. Urszula Kowalska – Smuga.  
W/z w sesji uczestniczyła radca prawny - p. BoŜena Mazurkiewicz. 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyły media:  Po Prostu Informacje – p. Stefan Kobylarz i 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 posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał. 
3. Zapytania i wolne wnioski. 
4. Zakończenie obrad. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu X Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                      Załącznik Nr 4 
 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia X Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając serdecznie radnych oraz zaproszonych gości. Na 
podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 14-tu radnych. Stanowi 
to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. (Radny Bogdan Pawłowski 
spóźnił się na obrady sesji.) 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Klubu 
radnych, następnie przeczytał pismo w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz proponowany 
porządek obrad. 
 

W załączeniu do protokołu – wniosek Klubu Radnych NiezaleŜnych w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej.                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
 

Radny A.Kułak zgłosił wniosek: „aby wprowadzić punkt Informacja Dyrektora Zakładu 
dotycząca ujęcia wody w Podjeziorze.” Dodał: „Punkt ten chcę wprowadzić, bo juŜ drugi raz w 
tym roku jest woda niezdolna do picia. Zwrócili się do mnie mieszkańcy tamtych sołectw, nie  
zostali teŜ poinformowani, Ŝe woda jest chlorowana. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.” 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe poddaje pod głosowanie wniosek radnego A.Kułaka. 
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Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący najpierw trzeba by było zapytać grupę radnych 
która organizuje tą sesję czy wyraŜa na to zgodę.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak, no ja myślałem, Ŝe skoro to zgłasza radny który 
podpisał się pod wnioskiem o zwołanie sesji to myślę, Ŝe został upowaŜniony a jeśli nie to 
przepraszam i pytam, czy Państwo radni... 
 
Radny A.Kułak: „Panie Przewodniczący ja zostałem upowaŜniony przez grupę radnych takŜe 
zgłaszam w imieniu całej grupy radnych.” 
 
Przewodniczący Rady: „Wobec tego ja muszę się jeszcze zapytać skoro radny Ludwiczak zwrócił 
taką uwagę, czy Państwo radni opozycja są za przyjęciem tego punktu do porządku obrad?” 
 
Radni, którzy podpisali się pod wnioskiem o zwołanie sesji odpowiedzieli, Ŝe tak. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Kułaka, aby wprowadzić punkt: 
Informacja Zakładu dotycząca ujęcia wody w Podjeziorze.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych. 9 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania w/w wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. Porządek obrad pozostał bez zmian. 
 

p u n k t  2 

Podjęcie uchwał: 
 
 

�   w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 6 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie powołania do Komisji 
Rewizyjnej radnej p. Marii Bujacz, następnie otworzył dyskusję 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie to chciałbym zabrać głos i 
przedstawić swoją opinię. To nie jest złośliwość z mej strony, ale to są fakty i chciałbym się 
oprzeć na faktach. Istnieje bardzo powaŜna obawa Ŝeby Pani Bujacz uczestniczyła w Komisji 
Rewizyjnej. Szanowni Państwo ja znam Panią Wandę i chyba jako były pracownik Urzędu 
Miejskiego dość przyczyniła się do wyrządzenia wiele zła i dlatego powierzenie tej zaszczytnej 
funkcji, jaką jest Komisja Rewizyjna no niestety moim zdaniem nie i będę głosował przeciw 
kandydaturze p. Marii Bujacz do Komisji Rewizyjnej. Ale jeŜeli chodzi o fakty, ale nie chcę ich 
dzisiaj tu mówić. Dlatego teŜ poddaję pod głosowanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 
p. Marii Bujacz do Komisji Rewizyjnej... 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący, jeŜeli Pan coś zaczął to albo nie powinien Pan 
zaczynać w ogóle tego tematu albo niech Pan go skończy.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak ja powiedziałem, Ŝe będę głosował przeciw.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „To jak Pan będzie głosował to będzie widać, ale zaczął Pan jakieś aluzje 
tutaj… 
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Przewodniczący Rady: „Panie radny to nie są aluzje, masa faktów jest, ale nie chcę ich dzisiaj tu 
przedstawiać tylko powiedziałem, Ŝe mam wiele obaw i dlatego teŜ będę głosował przeciw Marii 
Bujacz co do Komisji Rewizyjnej.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „JeŜeli ma Pan coś przeciw to moŜe Pan głosować Panie Przewodniczący, 
ale takie zachowanie jak Pan w tej chwili pokazuje to troszeczkę… 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak proszę uprzejmie, szanowni Państwo za czasów 
Pani Marii Bujacz jak była pracownikiem Urzędu wyrządzono wiele zła i wydaje mi się Ŝe Pani 
jako pracownik miała wiele do powiedzenia i proszę Panią to Ŝe Kamieńsk ... akurat jest dzisiaj 
jeśli chodzi o tereny budowlane i działki to chyba jest zasługa teŜ Pani.” 
 
Radna M.Bujacz: „Ale, za co, Ŝe tereny budowlane i działki to co?” 
 
Przewodniczący Rady: „Proszę Pani to, Ŝe wykupiono część działek resztę niedopracowano i 
proszę Pani wyłoŜono pieniąŜki a terenów nie ma. Chodzi o teren przy cmentarzu. Druga sprawa, 
która obciąŜa Panią i moim zdaniem jest to Pani duŜa zasługa to m.in. przejście między ulicą 
Górniczą a Wieluńską. Dlatego teŜ szanowni Państwo będę głosował...  
 
Radna M.Bujacz: „Ale nie wiem o czym Pan mówi. Górniczą a Wieluńską nie wiem, o jakie…  
 
Przewodniczący Rady: „Było w scaleniach ujęte przejście? Było. Była sytuacja w której trzeba 
było wykupić to Ŝeście sprzedawali jedną działkę do dwóch właścicieli. I druga sprawa szanowni 
Państwo to będę i to mnie bardzo boli, Ŝe między właśnie Słowackiego a Górniczą zniszczyliście 
równieŜ to co zrobił ktoś a zrobił to… 
 
Radny A.Kułak: „Kto zniszczył Panie Przewodniczący?” 
 
Przewodniczący Rady: „Zniszczyliście Państwo radni którzyście byli w III kadencji, między ulicą 
Słowackiego a ulicą Górniczą. To, co kupił Pan Turlejski. No nie róbmy z siebie niewiniątek.” 
 
Radna M.Bujacz; „Nigdy nie zajmowałam się w Urzędzie gospodarką gruntami - po pierwsze-
dobrze Pan o tym wie, Ŝe nie ja zajmowałam się sprawami sprzedaŜy czy kupna gruntów, tym się 
zajmował całkiem, kto inny. Pan nie pracuje w Urzędzie juŜ kilkanaście lat i Pan moŜe stracił 
orientację, co kto w Urzędzie robił. Ja nigdy nie zajmowałam się gospodarką gruntami, nigdy nie 
miałam do czynienia nie załatwiałam spraw związanych ze sprzedaŜą i kupnem gruntów. Po 
drugie; decyzja o sprzedaŜy czy kupnie gruntów zawsze była poparta uchwałą Rady a do 
podpisania aktu stawał Burmistrz. Ja nie zajmowałam się nigdy tymi sprawami. Myli Pan pojęcia 
i chce Pan coś mi zarzucić tylko Pan nie bardzo wie co. Taki zarzut, Ŝe z mojej winy nie ma 
przejścia czy przejście jest czy kupione takie czy inne, no kupiona jest działka za masę pieniędzy. 
A działkę, którą kupił Pan Turlejski gdzie teraz stoi ten budynek (który na pewno ma Pan to na 
myśli) to nie była nigdy kupiona z gminy tylko to była działka prywatna cały czas i prywatnie 
była sprzedana. I Pan tutaj wprowadza ludzi w błąd.” 
 
Przewodniczący Rady: „Pani radna Bujacz ja nie wprowadzam ludzi tylko proszę Panią w 2002 r. 
tu na tej sali odbyło się spotkanie, spotkanie z mieszkańcami i dotyczyło właśnie przejścia i 
dlatego ja bym proponował Ŝebyśmy skończyli i przystąpili do głosowania.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Nie Panie Przewodniczący trzeba zakończyć to co Pan tak kwieciście 
rozwinął tylko ta Pańska kwiecistość to się nawet do łodygi nie nadaje. Bo to wszystko co Pan 
mówi to się niczego nie trzyma. Przejście było zrobione za Pana Burmistrza Turlejskiego… 
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Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak my zupełnie mówimy o czymś innym i dlatego 
odstąpmy od tej dyskusji... 
 
Radny M.Ludwiczak: ...No mówi Pan o przejściu pomiędzy ulicą Górniczą a Słowackiego... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak odstąpmy od tej dyskusji, bo zupełnie jesteśmy w 
innym świecie… 
 
Radny A.Kułak: „Ale skończmy dyskusję, bo ja się zgłosiłem do dyskusji bo Pan temat wywołał.” 
 
Przewodniczący Rady: „Ja uwaŜam, Ŝe dyskusja się juŜ skończyła.”  
 
Radna M.Bujacz: „Przegłosujecie jak chcecie, ale niech mnie Pan tutaj nie szkaluje w obecności 
tylu osób.” 
 
Przewodniczący Rady: „Proszę Panią to nie jest szkalowanie. Ja wyraziłem swoją opinię i jestem 
jej święcie przekonany i pewien.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący wykup działek zakończył się równo z kadencją 
Pana Gaworskiego. Od kadencji Pana Grzegorza Turlejskiego jest nie wykupiona Ŝadna działka w 
tamtym miejscu o którym Pan mówi. Wykupiona została w ubiegłym roku (czy dwa lata temu) 
przez Pana który przyjechał ze Stanów i to jest jego działka.” 
 
Przewodniczący Rady: „To nie to jest, Panie Ludwiczak.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „No więc o czym Pan mówi? Niech Pan przybliŜy to o czym Pan mówi... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak kończymy tą dyskusję, bo jesteśmy w zupełnie 
innych terenach, no naprawdę. Dlatego poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej tzn. o powołanie do Komisji Rewizyjnej radnej Marii Bujacz.   
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 6 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w projekt uchwały został odrzucony. 

 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zapoznał radnych z niŜej wymienionymi projektami 
uchwał: 
 

�   w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  
      i Ochrony PrzeciwpoŜarowej;  

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie powołania w skład 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej radnego Bogdana 
Pawłowskiego  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw”. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/97/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 11 maja 
2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej.                                                                                                     Załącznik Nr 7 
 

�  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej;  
 

W załączeniu do protokołu – w/w projekt uchwały.                                                  Załącznik Nr 8 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie powołania w skład 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej radnego Marka Ludwiczaka.   
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 6 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powołania w skład 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej radnego Marka Ludwiczaka 
został odrzucony. 

 
p u n k t 3 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radny A.Kułak: „Panie Przewodniczący Wysoka Rado w związku z tym, Ŝe nie przeszedł punkt 
dotyczący informacji dyrektora chciałbym się teraz zapytać Pana Burmistrza, co jest przyczyną, 
Ŝe woda jest chlorowana w rejonie sołectw: Danielowa, Podjeziora, Włodzimierza, Gałkowic 
Starych, Szpinalowa? Co jest mi wiadomo to juŜ drugi raz w krótkim terminie woda nie nadaje się 
do spoŜycia. Mieszkańcy się skarŜą, nie są poinformowani poprzez ogłoszenia na tablicach 
ogłoszeniowych i nie wiedzą o tej sytuacji. Chcę uzyskać na tej sesji informację, jakie są wyniki 
badań Sanepidu w ujęciu wody we Włodzimierzu. Proszę poprosić dyrektora niech przedstawi, bo 
wiem, Ŝe takie wyniki są. Następnie chciałbym się dowiedzieć od Pana Burmistrza:  
- Kiedy będzie chociaŜ wyrównana nawierzchnia asfaltowa na ul. Szopena w Gorzędowie, bo Pan  
  obiecał na zebraniu Ŝe będzie w 2005 połoŜona?  
- Kiedy będzie dokończona nawierzchnia bitumiczna, bo wiem, Ŝe jeszcze w poprzedniej kadencji   
  w roku 2005 uchwałę Rada podjęła w sprawie porozumienia Starostwa i Burmistrza na   
  dokończenie nawierzchni na ul. Szkolnej, do mostu? 
- Dlaczego jest słabe ciśnienie w miejscowości Gorzędów? W godzinach 12 - 18 jest bardzo słabe  
  ciśnienie i mieszkańcy się zwracają o wyjaśnienie tej sprawy. Często zdarza się teŜ brudna woda. 
- W jakim banku będzie zaciągany kredyt na budowę komisariatu, bo była uchwała na  
  zaciągniecie kredytu w wysokości 1.200.000 zł.? 
- Czy ruszył Pan coś z tematu, bo niestety, ale zwracają się mieszkańcy z okolicznych  
  miejscowości tzn. miejscowości Chrzanowice, Kolonia Chruścin w sprawie poczekalni na  
  dworcu w Gorzędowie która jest zamurowana, czy jakieś Pan działania w tym kierunku zrobił?  
Następna sprawa; jest duŜa wyrwa na ul. Armii Krajowej w Gorzędowie (sygnały mieszkańców 
przekazuje Panu Burmistrzowi). Następnie; udraŜnianie rowów po inwestycji tzw. kanalizacja 
sanitarna przy drodze powiatowej z Barczkowic do Gorzędowa. Przy opadach rowy są niedroŜne.  
Chciałbym się teŜ dowiedzieć, jeŜeli chodzi o ulicę Sikorskiego; jest rozkopana na całej 
powierzchni, nie moŜna tam przejechać, bo jest dziura na dziurze i czas najwyŜszy Ŝeby juŜ po 
kanalizacji wykonać nawierzchnię asfaltową. ” 
 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania radnego 
Kułaka. 
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Burmistrz G.Turlejski oznajmił, Ŝe woda z ujęcia we Włodzimierzu nadaje się do picia, jest 
zdatna do spoŜycia. Wyjaśnił, Ŝe Sanepid bada nasze ujęcia bardzo często i w Kamieńsku i we 
Włodzimierzu i na jednej z posesji w Podjeziorze wykrył jakieś drobnoustroje nieszkodliwe dla 
nikogo i zalecił chlorowanie wody. Dlatego ta woda jest chlorowana przez pewien czas a badania 
trwają na bieŜąco. Następnie odpowiedział: „jeŜeli chodzi o sprawę związaną z ulicami 
diametralnie i generalnie w Gorzędowie twa jak Pan wie budowa kanalizacji sanitarnej i to jest 
odpowiedź na wszystkie Pana pytania. JeŜeli chodzi o wyrwę na ulicy A. Krajowej - 
zabezpieczymy tą wyrwę Ŝeby jej nie było, zlikwidujemy. Sprawa ulicy Szkolnej; ulica ta jest 
ulicą powiatową i w tej sprawie proszę zgłaszać się do Pana Starosty i do radnych powiatowych – 
zgodnie z kompetencjami i z ustawami o samorządzie. Dalej; słabe ciśnienie w Gorzędowie 
objawia się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, nawet wtedy kiedy był Pan członkiem Zarządu. Ja 
wodociągów w Gorzędowie nie budowałem i sprawę tego ciśnienia wody zna Pan doskonale i 
dziwie się, Ŝe zadaje Pan w ogóle takie pytania. Generalnie trzeba tam wodociąg przebudować 
Ŝeby takich spadków ciśnień nie było. Trzeba było nie robić w poprzednich kadencjach 
partyzantki i nie byłoby dzisiaj problemu. Zarzuty proszę kierować do byłego Burmistrza 
Gaworskiego. W jakim banku będzie zaciągany kredyt; nie moŜna jeszcze powiedzieć skąd 
zaciągniemy kredyt na budowę komisariatu, dlatego Ŝe umowa nie jest jeszcze podpisana. Jak 
będzie przetarg rozstrzygnięty i umowa podpisana poinformujemy Państwa o tym.  
Sprawa przystanku na dworcu kolejowym w Gorzędowie; to jest sprawa PKP i proszę zwracać się 
do adekwatnych słuŜb kolejowych. To nie mieści się w kompetencjach Burmistrza. A poza tym 
takie miejscowości jak pan wymienił, Chruścin i inne to nie jest nasza gmina tylko Gmina 
Gomunice. To są wszystkie odpowiedzi na Pańskie pytania.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu mówi Pan, Ŝe jest woda czysta na Podjeziorze czy 
mógłby Pan przynieść tutaj przeczytać zalecenia Sanepidu bądź wyniki kontroli, jakie przyszły do 
Urzędu odnośnie badania ujęcia wody na Włodzimierzu tzn., Podjeziorze, co było u tej jednej 
osoby? Następne mam pytanie - bo mówi Pan, Ŝe jak będzie podpisana umowa - czy przetarg na 
kredyt na budowę komisariatu został juŜ rozstrzygnięty i jaki bank go wygrał, jeŜeli Pan nie wie, 
jakie będą kwoty? Następne pytanie; kiedy zostanie zrobiona droga na Wrzosowej? Kiedy zostaną 
naprawione dziury w drogach w Koźniewicach? Czy ma myśli Pan o budowie ubikacji miejskiej 
w centrum w Kamieńsku?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Przede wszystkim Panie radny Ludwiczak ja nie będę Panu Ŝadnych 
badań tutaj przynosił. Burmistrz powiedział publicznie: woda jest zdolna do spoŜycia. Jeśli Pan 
chce to na zasadach informacji publicznej po sesji jak Pan złoŜy wniosek zostanie Panu 
udostępniona odpowiednia informacja. Prawo obowiązuje na tej sali kaŜdego nawet radnego 
Ludwiczaka. Jeśli chodzi o kredyt na budowę komisariatu; jeszcze nie został rozstrzygnięty, po 
raz drugi powtarzam, zrozumiał Pan? Nie został rozstrzygnięty przetarg. Droga na ulicy 
Wrzosowej; to nikt inny jak między innymi Pan uniemoŜliwiał Burmistrzowi wyregulowanie 
najgorszego odcinka na ulicy Wrzosowej w Kamieńsku. W poprzedniej kadencji proponowałem 
przeznaczyć kwotę około 100-150 tys. zł na to Ŝeby zerwać ten newralgiczny odcinek drogi na 
ulicy Wrzosowej i odbudować go od nowa, bo tam łatanie nic nie pomoŜe. Ale Pan między 
innymi i dodatkowo Pana jeszcze 13-tu kolegów z Rady Ŝeście tak głosowali blokiem tak byliście 
zaślepieni, Ŝe kazaliście Burmistrzowi połoŜyć nakładkę asfaltową od ulicy Słowackiego w 
kierunku Gomunic tyle ile starczy pieniędzy i to zostało zrobione. I to Pana jest wina m.in. Panie 
radny, Ŝe ta droga jest w takim skandalicznym stanie. Aczkolwiek w ostatnich dniach te wszystkie 
dziury zostały załatane. Nie załatwia to tematu do końca, dlatego Ŝe w przyszłym roku czy jak się 
pokaŜą jakieś środki ponad budŜetowe trzeba ten odcinek zerwać, nie ma na to innego wyjścia. 
Dziury w Koźniewicach; dziury we wszystkich drogach gminnych są sukcesywnie łatane.  
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JeŜeli chodzi o sprawę szaletu w centrum Kamieńska; w przyszłym roku najdalej za dwa lata 
planowana jest rewitalizacja całego centrum i tam będzie posadowiona równieŜ w czasie tej 
rewitalizacji budowa takiego obiektu.” 
 
Radny A.Matusiak powiedział, Ŝe uwaŜa, iŜ takie ubikacje naleŜałoby postawić troszeczkę na 
uboczu nie zaś w samym centrum Kamieńska w parku gdzie ludzie spacerują. 
 
Więcej zapytań nie zgłoszono.  

 
p u n k t  13 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam X Nadzwyczajną sesję Rady 
Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 


