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RM.0052/11/07 
 

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

z dnia 28 września 2007r. 
 

XV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1205. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych. Nieobecni to: radna Halina Węgrzyńska-KręŜlak 
i radny Bogdan Pawłowski. Radny Jacek Ozga spóźnił się na obrady sesji. 
 

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, Skarbnik Gminy – p. Maria Ozga, Radca Prawny – p. Urszula 
Kowalska – Smuga, Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. BoŜena Sewerynek, Radny 
Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. Waldemar Zbierański, Dziennik Łódzki „Co Nowego” – 
p. Justyna Drzazga, Po prostu Informacje – p. Stefan Kobylarz. 
 

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. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XI/07 z dnia 27.06.2007 r.; Nr XII/07 z dnia 30.07.2007 r.;  
      Nr XIII/07 z dnia 24.08.2007 r. oraz Nr XIV/07 z dnia 04.09.2007 r. 
4. Realizacja inwestycji gminnych – informacja Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2007r. 
8. Informacja Burmistrza o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
10. Podjęcie uchwał. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XV 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 12-tu radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada 
moŜe obradować i podejmować uchwały. 
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p u n k t  2 

Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad na sesję, który radni otrzymali 
wraz z zaproszeniem. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? 
Uwag nie zgłoszono.  
W związku z powyŜszym prządek obrad pozostał jak na wstępie.  
 

p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołów: Nr XI/07 z dnia 27.06.2007 r.; Nr XII/07 z dnia 30.07.2007 r.; Nr 
XIII/07 z dnia 24.08.2007 r. oraz Nr XIV/07 z dnia 04.09.2007 r. 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XI/07 z sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2007 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 

Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania protokół Nr XI/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. 
został przyjęty 10 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się.  

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XII/07 z Nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 lipca 2007 r.  
 
Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 

Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania protokół Nr XII/07 z dnia 30 lipca 2007 r. został 
przyjęty 10 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się.  

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIII/07 z Nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 sierpnia 2007 r.  
 
Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 

Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 9 radnych. 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania protokół Nr XIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. został przyjęty 
9 głosami „za” przy 3 wstrzymujących się.  

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIV/07 z Nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 4 września 2007 r.  
 
Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 

Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania protokół Nr XIV/07 z dnia 4 września 2007 r. 
został przyjęty 10 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się.  
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p u n k t  4 
 

Realizacja inwestycji gminnych – informacja Burmistrza. 
 
Informację z realizacji inwestycji gminnych w imieniu Burmistrza Grzegorza Turlejskiego 
przedstawił Zastępca Burmistrza Paweł Ziemba. 
 

W załączeniu do protokołu – w/w informacja.                                                          Załącznik Nr 5 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku zdali sprawozdanie z działalności 
komisji w okresie od 27 czerwca 2007 r. do 27 września 2007 r. 
 
 

W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych - radna Zofia RoŜniatowska. 
W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6  
 
W następnej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej - radny Franciszek Stępień. 
W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 7  
 
Następnie sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał Przewodniczący komisji - 
radny Jerzy Madej. 
W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 8   
 
Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury zdał Przewodniczący 
komisji - radny Stanisław Gruchała. 
W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 9 
 
Sprawozdanie Komisji Planowania BudŜetu i Finansów zdał Przewodniczący Komisji - radny 
Adam Matusiak.                              
W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10  
 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał Przewodniczący komisji - radny Jan Jakubczyk. 
W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 11 
 
Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącym komisji za zdanie sprawozdań i przeszedł 
do punktu 6.  
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska G. Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami XI i  
XV oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
 

W załączeniu do protokołu - w/w sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 12  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania, następnie 
przeszedł do punktu 7 porządku obrad. 
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p u n k t  7 
 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2007r. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę. 
 
Skarbnik Gminy zapoznała Radę z informacją Burmistrza z przebiegu wykonania budŜetu za I 
półrocze 2007 r. i szczegółowo omówiła wykonanie dochodów i wydatków budŜetowych za I 
półrocze 2007r. 
 

W załączeniu do protokołu - Informacja Burmistrza Kamieńska z przebiegu wykonania budŜetu 
za I półrocze 2007 r. oraz informacja o środkach pozabudŜetowych.                     Załącznik Nr 13 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 8. 
 

p u n k t  8 
 

Informacja Burmistrza o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Burmistrz G. Turlejski przedstawił informację o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
 

W załączeniu do protokołu - w/w informacja.                                                         Załącznik Nr 14 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi i przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
 
Informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Przewodniczącego Rady poinformował, Ŝe wszyscy radni w ustawowym terminie złoŜyli 
oświadczenia majątkowe za rok 2006 jak równieŜ pierwsze oświadczenia radnych wybranych na 
nową kadencję 2006-2010. Niektórzy radni na wezwanie Urzędu Skarbowego składali korekty. 
PowyŜsze oświadczenia majątkowe jak równieŜ korekty zostały przesłane do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Radomsku pismami z dnia 11 maja 2007 r. i 24 sierpnia 2007 r. 
 

W załączeniu do protokołu - w/w pisma.                                                                 Załącznik Nr 15 
 

p u n k t  10 
 

Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał przygotowanymi do 
podjęcia na dzisiejszej sesji: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007; 
 

Skarbnik Gminy P. Maria Ozga szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały oraz załączniki do 
uchwały. 
Przewodniczący Rady podziękował Skarbnik Gminy i otworzył dyskusję na temat omawianego 
projektu uchwały. 
 
Radny A.Kułak: „Mam pytanie, bo tu jest dość pokaźna suma 218.000 zł., czyli łączna suma 
modernizacji OSP Kamieńsk wynosi 946.000 zł?” 
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Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak. 
 
Radny A.Kułak dodał: „Drugie pytanie mam, dlaczego są takie drogie ogłoszenia w prasie, bo tu 
juŜ wykraczają ponad sumę dwóch tysięcy? Ja gazety czytam, ale takie ogłoszenia na pół strony 
to nie wiem czy jest sensowne - ja wiem, Ŝe takie ogłoszenia w prasie są drogie - wystarczy jakaś 
szpalta nieduŜa i kaŜdy przeczyta. UwaŜam, Ŝe te pieniądze tutaj na ogłoszenia w prasie są 
wydawane rozrzutnie. I inwestycja teŜ, ta modernizacja OSP Kamieńsk, widzę, Ŝe jest blisko 
miliona złotych to jest dosyć droga.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007. Głosowało 12 radnych.  Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 1 
radny głosował „przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 została przyjęta 9 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 
2 wstrzymujących się.                       
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/129/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                             Załącznik Nr 16                           

 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Kamieńsk(ul. gen. Juliana Filipowicza). Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w 
uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania w/w 
uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/130/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk; 
 
Radny J.Ozga: „MoŜe jakiś krótki rysopis o tych ludziach, bo my nawet nie wiemy, kto to jest?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No z wielkim zdziwieniem przyjmuję Pana tutaj Panie radny Ozga takie 
pytanie, Ŝe Pan nie zna takiej postaci jak pułkownik Józef Mularczyk - która była szeroko 
opisywana w literaturze polskiej, w kinotece polskiej, na wielu uroczystościach - Pułkownik Józef 
Mularczyk był dowódcą Drugiego Pułku Strzelców Konnych, z którego to pułku wyłoniło się 56 
ochotników i wykonało brawurowy wypad na niemiecką kolumnę pancerną, człowiek 
odznaczony KrzyŜem Virtuti Millitari za działania wojenne.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Kamieńsk(ulica płk. Józefa Mularczyka). Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
w/w uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania w/w  
uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się.           

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 18 
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� w sprawie wyboru ławników; 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zgłosiło się dwóch kandydatów na ławników, 
mianowicie: P. Renata Jurczyk do Sądu Rejonowego w Radomsku i P. ElŜbieta Matuszczyk do 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Następnie przeczytał opinię Zespołu do przedstawienia 
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników i poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do 
Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów tajnych. 
 

W załączeniu do protokołu – opinia Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach 
na ławników.                                                                                                            Załącznik Nr 19 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: 

1) Stanisław Zieliński, 
2) Andrzej Kułak, 
3) Jan Jakubczyk. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Stanisława Zielińskiego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w kandydatury głosowało 13 radnych.  
W wyniku głosowania kandydatura p. Stanisława Zielińskiego została przyjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Andrzeja Kułaka. 
Głosowało 12 radnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). Za przyjęciem w/w kandydatury 
głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania kandydatura p. Andrzeja Kułaka została przyjęta 
jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Jana Jakubczyka. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w kandydatury głosowało 12 radnych.1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania kandydatura p. Jana Jakubczyka została przyjęta 12 głosami 
„za” przy 1 wstrzymującym się.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały skład Komisji Skrutacyjnej tj.: P. Stanisław 
Zieliński, P. Andrzej Kułak, P. Jan Jakubczyk. Głosowało 12 radnych (1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu). Za przyjęciem w/w składu komisji głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
w/w skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. 
Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Komisji Skrutacyjnej. 
Głos zabrał radny Stanisław Zieliński, który poinformował, Ŝe Komisja Skrutacyjna 
ukonstytuowała się w następujący sposób: Stanisław Zieliński - Przewodniczący komisji, Andrzej 
Kułak - członek komisji i Jan Jakubczyk - członek komisji. Następnie przedstawił regulamin 
głosowania tajnego dla dokonania wyboru na ławników. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego regulaminu głosowania. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w regulamin głosowania. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem w/w regulaminu głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie przystąpiono do głosowania tajnego.  
Radni w/g listy obecności kolejno odbierali karty do głosowania i oddawali głos.  
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.  
Przewodniczący P. Stanisław Zieliński odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania 
tajnego. 
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W załączeniu do protokołu – protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na XV sesji Rady 
Miejskiej w dniu 28.09.2007r. w celu przeprowadzenia wyborów na ławników – załącznik Nr 20  
oraz karty do głosowania wraz z regulaminem głosowania.                                 – załącznik Nr 21 

Następnie Przewodniczący Rady przeczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławników. 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/132/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie wyboru ławników.                                                            Załącznik Nr 22 
 
 

� w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk; 
 
W związku z w/w projektem uchwały Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Burmistrza 
G.Turlejskiego. 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe w związku z przygotowywanym wnioskiem o fundusze unijne 
zachodzi potrzeba w Planie Rozwoju Lokalnego na rok 2008 wpisania równieŜ „remontu i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku” a poniewaŜ chce mieć jeden dokument, dlatego 
proponuje odrzucenie tamtego a wprowadzenie tej zmiany w jednolity dokument. 
 
Radna M.Bujacz zapytała: „Ile kosztowało opracowanie tego planu rozwoju, bo tutaj na odwrocie 
widzę jest podpisane, Ŝe opracował Pan Woźniak w grudniu 2006 r. My podejmowaliśmy 
uchwałę 28 grudnia 2006 r. i chciałabym wiedzieć ile zapłacono za ten pierwszy plan i ile 
kosztowała ta zmiana?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pani radna to było w roku 2006, w tej chwili nie pamiętam ile zostało 
zapłacone za ten plan, trudno mi powiedzieć. Za to, co Pani teraz ma przed sobą nic to nie 
kosztowało.” 
   
Radny A.Kułak: „JeŜeli będziemy dzisiaj głosować tą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk to powinny być aktualne rzeczy, bo wiele rzeczy nie jest 
aktualnych w tym planie i uzasadnię dlaczego: 1) informacja o bezrobociu Gminy Kamieńsk jest z 
II kwartału 2006 r. - ja uwaŜam Ŝe powinna być np. za I półrocze 2007 lub na koniec 2006 roku - 
to jest nieaktualna sprawa. 2) Np. odnośnie sportu; na terenie gminy działają kluby sportowe: Świt 
Kamieńsk, Polonia Gorzędów, Sekcja Piłki NoŜnej. Jest teŜ bardzo waŜna Sekcja Jeździecka w 
Napoleonowie, która bierze udział w zawodach, promuje gminę na szczeblu regionalnym i 
krajowym. UwaŜam, Ŝe teŜ powinna być wymieniona ta sekcja. 3) Następna sprawa; tutaj jest w 
budŜecie na 2007 r. kredyty i poŜyczki 1.205.000 a dzisiaj słuchaliśmy informacji za I półrocze 
2007 r. i dowiedzieliśmy się Ŝe kredyty i poŜyczki wynoszą przeszło 2 miliony. Czyli to są rzeczy 
nieaktualne, uwaŜam, Ŝe powinny być uzupełnione. 4) Np. w inwestycjach, nie wiem, dlaczego 
się powielają dwukrotnie inwestycja budynku socjalnego w Gorzędowie (jedna pozycja 50.000 zł 
druga 55.000 zł). To samo jest budowa drogi w Napoleonowie - 65.000 zł. Wiemy, Ŝe ta droga nie 
była budowana. W tym roku tylko była budowana nawierzchnia - i jest ta pozycja - a nie wiem, 
dlaczego jest teŜ druga pozycja budowa drogi. 5) Budowa drogi Danielów Siódemka; nie tak 
dawno głosowaliśmy, Ŝe zostały zdjęte środki finansowe z tej drogi i tu powinno być zdjęte z tej 
pozycji. 6) W 2007 r. (na str. 31) na kanalizację Gorzędów były środki z funduszy strukturalnych? 
Ja nie słyszałem na sesji i w projekcie budŜetu, Ŝe takie środki były. Środki to, co mi wiadomo, z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska były. UwaŜam, Ŝe powinno to być wykreślone, 
bo nie ma takich pieniędzy na dzień dzisiejszy. To samo dotyczy: ocieplenie PSP i PG, 
modernizacja Remizy i Domu StraŜaka, remont SP ZOZ w Kamieńsku, droga przez wieś 
Napoleonów - druga warstwa asfaltu, kanalizacja deszczowa Osiedle 700-lecia. No nie było takiej 
inwestycji na dzień dzisiejszy: budowa budynku socjalnego w Kamieńsku, budowa drogi 
Danielów Siódemka tutaj z funduszy strukturalnych i remont kanalizacji w Gałkowicach Nowych 
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razem z oczyszczalnią. UwaŜam, Ŝe jeŜeli mam głosować to aktualne rzeczy a nie, które są 
nieprawdziwe. Składam wniosek formalny: Ŝeby nanieść poprawki i na następnej sesji 
przegłosować tą uchwałę.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Plan Rozwoju Lokalnego jest aktualny, prawidłowy, 
oczekiwany przez firmę ABiS do złoŜenia wniosku o fundusze. Nie ma mowy tu o Ŝadnym 
zwlekaniu. To, co Pan mówił o Świcie to jest tylko zarys i dopełnienie pewnych rzeczy. To czy 
tam jest sekcja jeździecka czy nie ma to nie ma Ŝadnego znaczenia dla funduszy unijnych. Na 
dobą rzecz to wcale nie musi być tego w Planie Rozwoju Lokalnego, bo tu nie o to chodzi. Tu 
chodzi o planowane inwestycje. Nie moŜna niczego skreślać, bo to, co mamy zaplanowane jest 
waŜne do złoŜenia o fundusze a to, Ŝe jeŜeli tu pisze w planowanych przedsięwzięciach, Ŝe 
fundusze strukturalne to są plany tylko i te plany mogą być potrzebne później do złoŜonego 
wniosku. A kto powiedział, Ŝe na budowę Domu Ludowego nie wpłyną jeszcze jakieś pieniądze? 
Nikt jeszcze tego nie powiedział, bo my moŜemy w tym temacie jako świetlice gminne 
występować z wnioskiem na przyszły rok i tą budowę wykazywać. To są tylko plany, takŜe 
bardzo proszę głosujcie Państwo, bo tu nie ma czasu i tu grube tysiące mogą nam przelecieć koło 
nosa jak będziemy zwlekać i patrzeć czy tu była sekcja jeździecka czy nie było. To nie ma 
Ŝadnego znaczenia dla meritum sprawy.” 
 
Radny A.Kułak: „Panie Burmistrzu na inwestycje, które są juŜ zakończone nie łudźmy się, Ŝe 
dostaniemy fundusze strukturalne, jeŜeli są zapłacone pieniądze z budŜetu.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny, powtarzam jeszcze raz, plan jest prawidłowo przygotowany 
proszę tam w nim nic nie grzebać, bo Pan wygrzebie jeszcze to, Ŝe wniosek będzie za późno 
złoŜony. Chyba, Ŝe Panu o to chodzi? Tu chodzi tylko o przedłoŜenie oczyszczalni ścieków o tą 
rzecz i to zrobiliśmy - ten Plan tu Ŝeśmy korygowali - Proszę Państwa do Planu Rozwoju 
Lokalnego z grudnia 2006 r. Burmistrz dokłada tylko zmianę „oczyszczalnia ścieków”. Nic się 
nie zmienia, gdybym tego nie dokładał plan by obowiązywał taki, jaki jest. Nie ma sensu niczego 
grzebać. Taka zmiana tylko jest i proszę o tą zmianę Ŝebyście Państwo przegłosowali.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały 
głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” 
przy 4 głosach wstrzymujących się.                        

 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/133/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk. Załącznik Nr 23 

 

� w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk; 
 

Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk została przyjęta jednogłośnie.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/134/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk.                                    Załącznik Nr 24 
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Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady W.Ziembie, 
który zapoznał Radę z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki (Kamieńsk, nr ewi.384); 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na sprzedaŜ działki (nr ewi.384, Kamieńsk). Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.                        

 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/135/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 25 
 

 
� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki (Ruszczyn, nr ewid.66); 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na sprzedaŜ działki (nr ewid.66, Ruszczyn). Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w została przyjęta jednogłośnie.                        
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/136/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 26 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki (Ochocice, nr ewid.281); 
 

Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na sprzedaŜ działki (nr ewid.281, Ochocice). Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/137/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 27 

 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki (Danielów, nr 222/5); 
 

Radny A.Kułak zwrócił uwagę, Ŝe naleŜałoby się zastanowić nad sprzedaŜą w/w działki, 
poniewaŜ tam w środku (jak wynika z mapki) jest działka siedliskowa, tam mieszka Pan 
Nieznański i będzie on ogrodzony przez Pana Stasiaka, który obecnie dzierŜawi tą działkę a 
wystąpił o jej kupno. Podkreślił, Ŝe sprzedaŜ tej działki moŜe być kością niezgody pomiędzy tymi 
Panami, dlatego trzeba to dokładnie przemyśleć. W związku z powyŜszym zgłosił wniosek: 
WNIOSEK: „Aby uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki połoŜonej w 
Danielowie o numerze ewidencyjnym 222/5 wycofać spod głosowania i nie poddawać jej pod 
głosowanie na dzisiejszej sesji.” 
 
Radna M.Bujacz powiedziała, Ŝe popiera wniosek radnego Kułaka. Dodała: „TeŜ uwaŜam, Ŝe nie 
powinniśmy tej działki sprzedawać tym bardziej, Ŝe do siedliska prowadzi wąziutka dróŜka, jak 
wynika z mapy. Domyślam się, Ŝe ta działka, która teraz jest przeznaczona do sprzedaŜy i te 
działki, która jest tutaj siedliskowa, z tyłu wiem, Ŝe to była rentówka (działka, która została 
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zwrócona spadkobiercom) i nie wiem czy te osoby, które mieszkają tam w tym budynku wiedzą o 
tym, Ŝe ta działka do sprzedaŜy ma być przeznaczona. Jestem teŜ za tym Ŝeby tej działki nie 
sprzedawać z powodu właśnie niebezpieczeństwa konfliktu, bo tam będzie konflikt.” 
 
Radny A.Matusiak: „Ale dzierŜawił ten człowiek przez ileś tam lat.” 
 
Radny A.Kułak: „I niech sobie dzierŜawi dalej.” 
 
Przewodniczący Rady: „Ja znam tego człowieka i nie chciałbym tworzyć nowych konfliktów i 
Ŝebyśmy się jako Rada przyczynili do tego Ŝeby był konflikt. Ja jestem za tym Ŝeby było tak jak 
jest.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Kułaka o wycofanie spod 
głosowania uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki (Nr 222/5, Danielów). 
Głosowało 12 radnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). Za przyjęciem w/w wniosku 
głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek radnego 
A.Kułaka został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się.                    

 

� w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

 
Radny J.Ozga zapytał ile będzie wynosić na dzień dzisiejszy opłata za kosz o pojemności 
110 ÷120 l, bo z tego, co czytał wiceprzewodniczący wynika, Ŝe 6,30 zł?  
 
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe to z dopłatą gminy, czyli 4 zł płaci kaŜdy uŜytkownik a 
2,30 dopłaca gmina. 
 
Radny J.Ozga: „I do tych następnych teŜ 2,30 dopłaca gmina czy jest róŜnica?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Jeszcze do pojemnika 230 l a pozostałe to nie wiem, czyli tak jak 
było pozostają stawki.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 10 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przyjęta 10 głosami „za” 
przy 3 wstrzymujących się.                        

 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XV/138/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.09.2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.                                              Załącznik Nr 28 
 
Dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczący Rady przekazał Przewodniczącemu Rady 
J.Bartoszewskiemu. 
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11 porządku obrad. 
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p u n k t  11 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Jako pierwszy głos zabrał radny powiatowy W.Zbierański, który powiedział, Ŝe tak jak 
wspominał na poprzedniej sesji będzie starał się przekazywać informacje z Powiatu tzn., co się 
dzieje w Powiecie a co dotyczy Gminy Kamieńsk. Dodał: „Z takich waŜniejszych rzeczy to 
pozwoliłem sobie Państwu przekazać plan inwestycji drogowych, jakie będą zaplanowane na 
przyszły rok. Dotyczy to całego Powiatu, ale jest tam jedna z inwestycji, która dotyczy nas, tj. 
droga Kamieńsk-Gorzędów. Ta droga będzie w przebudowie w przyszłym roku. Jest to mój 
wniosek, aby taki plan powstał, który moŜna będzie przedstawić mieszkańcom danych 
miejscowości, gdzie będzie moŜna powiedzieć jasno, Ŝe taka inwestycja była planowana, Ŝeby 
moŜna było to później egzekwować od Pana Starosty. To jest jedna z rzeczy, którą się udało 
przełoŜyć i taki plan powstał, zobaczymy jak będzie realizowany.  
Wspólnie z Panem Madejem udało nam się po interwencji u Pana Starosty ustawić znaki na 
drodze powiatowej (z tego, co wczoraj na sesji przekazywał mi Pan Kaczmarek te znaki juŜ 
dzisiaj stoją). Udało się teŜ wyegzekwować wycinkę drzew na drodze Kamieńsk Gorzędów.  
Muszę Państwu powiedzieć, Ŝe na wczorajszej sesji dowiedziałem się trochę nieciekawych 
informacji, jeŜeli chodzi o naszą szkołę, która została przejęta przez Gminę Kamieńsk. Tam padła 
taka informacja, Ŝe Starostwo Powiatowe musi dopłacić jeszcze do szkoły około 150 tys. z 
odsetkami gdyŜ są duŜe zaniedbania, jeŜeli chodzi o płacenie VAT z warsztatów szkolnych (są to 
duŜe sumy). Wczoraj na sesji radny z koalicji Pan Widawski jasno powiedział Ŝeby zostały 
wyciągnięte konsekwencje, co do osoby, która zawiniła a Pan Starosta powiedział, Ŝe on uwaŜa, 
Ŝe szkoła – powtarzam jego słowa – miała bardzo słaby nadzór, dlatego wyszło to, co się wczoraj 
wydarzyło. My będziemy wracać na najbliŜszej sesji do tego, bo to jest niemała suma i 
chcielibyśmy wyjaśnienia, co do wyniku tego zdarzenia. Jest to teraz sprawa Starostwa, Zarządu, 
musi wybrnąć z tego w jakimś niedługim czasie. JeŜeli chodzi o działalność bieŜącą; razem z 
Prezesem Świt Kamieńsk i Członkiem Zarządu Panem Górnym byliśmy u Pana Starosty, 
występowaliśmy o dofinansowanie sztandaru. Był to wniosek Świtu Kamieńsk i ten wniosek był 
przychylnie postawiony. Później okazało się, Ŝe była odpowiedź, Ŝe nie. Ja wczoraj złoŜyłem teŜ 
taką interpelację na sesji Rady Powiatu, Ŝe mam sprawozdania Zarządu, Ŝe są udzielane pewne 
kwoty finansowe na róŜne inwestycje a akurat ta inwestycja nie została przychylnie zatwierdzona 
– Pan Starosta powiedział, Ŝe są dotacje celowe itd. – Ja mówię, ja zgłaszałem interpelacje, 
dlatego Ŝe uwaŜam, Ŝe nie ma co wyróŜniać jakiś gmin i instytucji i są instytucje, które teŜ 
występują do starostwa o pewne pieniąŜki.” 
 

W załączeniu do protokołu – Wykaz proponowanych inwestycji drogowych dla Powiatu 
Radomszczańskiego na rok 2008.                                                                            Załącznik Nr 29 
 
Radny F.Stępień zapytał czy przy drodze Kamieńsk - Gorzędów będzie robiona tylko sama 
nawierzchnia czy chodniki teŜ? 
 
Radny powiatowy W.Zbierański wyjaśnił, Ŝe nie wie, jaka będzie struktura, bo nie ma dokładnie 
opisane, na czym będzie polegać przebudowa. To jest plan, który będzie w jakimś stopniu 
realizowany, który jednak musi być jeszcze zatwierdzony przez Zarząd i prawdopodobnie 
zostanie powołana jeszcze komisja, która będzie jeździć po tych drogach.  
 
Radny M.Ludwiczak zapytał: „A w Pana wniosku co było?” 
 
Radny powiatowy W.Zbierański odpowiedział: „Ja wnioskowałem o ustalenie planu, jakie 
inwestycje. Ja dokładnie nie występowałem, Ŝe np. ma być połoŜony asfalt czy budowa 
chodników. Ja występowałem o przedłoŜenie Radzie Powiatu planu, jakie drogi będą robione 
natomiast nie było dokładnie opisane, co na tej drodze ma być robione. JeŜeli będą jakieś sugestie 
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ja na Radzie Powiatu mogę przedstawić, Ŝe np. budowa nowej nawierzchni, budowa chodników. 
Tutaj Pan Madej zwrócił uwagę, Ŝe na drodze powiatowej nie ma chodnika. Takie sugestie 
oczywiście przyjmuję.” 
 
Przewodniczący Rady podziękował radnemu powiatowemu P. Waldemarowi Zbierańskiemu za 
przybycie na sesję i przekazanie informacji, następnie oddał głos radnemu A.Matusiakowi.  
 
Radny A.Matusiak: „Ja chciałem powiedzieć, Ŝe jestem zawiedziony, Ŝe dyskryminujecie rodziny, 
Ŝe jedni mają kupić działki inni nie. To jest uwaŜam dyskryminacja rodzin i to Wy szanowni 
Państwo te rodziny dyskryminujecie. Wszyscy ci, co wystąpili o kupno działek mają pozwolenie a 
jedna rodzina nie. Nie Wasz to jest sąd i to są ludzie, uwaŜam, jak wszyscy inni i do wszystkiego 
powinni mieć prawo jak wszystkie inne rodziny na terenie naszej gminy. Chodzi o tą działkę w 
Danielowie gdzie wszystkim, co wystąpili Ŝeście pozwolili a tej rodzinie nie. UwaŜam, Ŝe to nie 
jest w porządku z Waszej strony.” 
 
Radny A.Kułak: „Panie radny to nie jest temat zamknięty, bo był wniosek głosowany jak Pan 
sobie przypomina, Ŝeby dzisiaj nie poddawać pod głosowanie tej uchwały.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ja tylko w uzupełnieniu Pana Zbierańskiego powiem, Ŝe sprawa ZSP nie 
obciąŜa na szczęście budŜetu gminy, bo zobowiązania powstały w latach 2003-2006 - to, co 
stwierdziła kontrola. Protokoły z tej kontroli wpłynęły równieŜ do Urzędu w tym tygodniu. Jest 
jeszcze problem roku 2007, którego to kontrola nie badała. Ale problem jest ten sam, od stycznia 
do września 2007 r. obciąŜa to starostwo, więc ta suma moŜe być jeszcze większa w tym temacie. 
Dziwnym dla mnie jest tylko to, Ŝe tu bohatera nie ma, który się tu tak bohateryzował bardzo w 
sprawie tej szkoły dzisiaj go nie ma i naprawdę mam nadzieję, Ŝe to jest ostatnia kwestia z tą 
szkołą, Ŝe nic tam negatywnego nie wyjdzie, bo wszystkim nam (mam nadzieję, Ŝe wszystkim tu 
siedzącym) zaleŜy na tym Ŝeby ta szkoła funkcjonowała. A Państwo wyobraźcie sobie, Ŝe gdyby 
nie zapis w porozumieniu, Ŝe zobowiązania powstałe przed 1 września 2007 r. ponosi powiat, to 
dzisiaj sytuacja gminy byłaby nieciekawa, bo ileś tam pieniędzy trzeba by było wypłacić. Na 
szczęście taki zapis jest i jeszcze raz dziękuję za poparcie tego porozumienia, które szkicowałem, 
bo ono zabezpieczało w pełni interesy gminy i nie moŜe być takiego przypadku, Ŝe z jakiś tam 
przyczyn tych interesów nie zabezpieczamy. To są dwa osobne układy: starostwo i gmina, jedna 
nad drugą nie ma Ŝadnej podległości. Kwestia jest tylko rozbieŜności i kompetencji, którą obie 
jednostki posiadają. Mam nadzieję, Ŝe tak jak tu Pan radny powiedział zostanie dokonane 
rozliczenie prawidłowe tej działalności i sprawa zostanie raz na zawsze zakończona. Bo przecieŜ 
słyszałem tu na tej sali, Ŝe były kontrole i Ŝe wszystko było w porządku, jakieś były audyty super, 
itd. nie wiem, kto to kontrolował i co robił. Urząd Skarbowy z Łodzi wyjaśnił wszystko 
jednoznacznie. W tej chwili wiem - co mi Dyrektor zakomunikowała - Ŝe wszystko od września 
jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego do VAT-u, jest kupiona kasa fiskalna i Ŝe rozliczenia 
robione są prawidłowo.” 
 
Radny J.Ozga: „Chciałbym się dowiedzieć, co było tematem rozmowy z Panią Wójt 
Kleszczowa?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Budowa drogi między Kamieńskiem a Kleszczowem.” 
 
Radny J.Ozga: „Co było przyczyną, Ŝe Pan jako zwierzchnik nie wpłacił na zawody straŜackie do 
śytna, gdzie brał udział OSP Gorzędów? Wiem, Ŝe Komenda Powiatowa wystąpiła z pismem.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Po pierwsze brak środków w budŜecie a po drugie nie mam wcale takiego 
obowiązku. Występowanie do gminy za pięć dwunasta o środki jest nieporozumieniem. BudŜet 
kształtuje się do 15 października roku poprzedniego i przewidziane powinny być zawody. To, Ŝe 
P. Marian Dębski jako przewodniczący powiatowej struktury OSP tak działa to jest tylko jego 
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sprawa i tych, którzy go tam wybierają, nie moja sprawa. Z wnioskami występuje się duŜo 
wcześniej. JeŜeli mnie zabraknie 800 zł i straŜ nie wyjedzie do poŜaru to wiadomo proszę 
Państwa, kogo będziecie rozliczać. Ja zabezpieczam interesy gminy a nie Zarządu Powiatowego 
OSP. Jeszcze raz powtarzam powodem jest brak środków budŜetowych.” 
 
Radny J.Ozga: „To moŜe na przyszłość w budŜecie niech Pan ujmie te 2 tysiące zł na zawody.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana proszę o wniosek w terminie do konstrukcji budŜetu wtedy 
będziemy na ten temat rozmawiać, napewno nie wcześniej.” 
 
Radny J.Ozga: „Jeszcze chciałem zapytać, co się dzieje z oświetleniem ulic w Gorzędowie: 
Sikorskiergo, 3 Maja. Miesiąc temu było zgłaszane - kolega Andrzej zgłaszał i ja osobiście 
zgłaszałem temu Panu co jeździ - i jak lampy się nie świeciły tak się nie świecą.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Według mojej informacji się świecą.” 
 
Radny A.Kułak; „Wysoka Rado potwierdzam słowa kolegi Jacka, Ŝe oświetlenie na dzień 
wczorajszy na godz. 2200 w Gorzędowie nieprawidłowo funkcjonuje. Na ulicy 3 Maja połowa 
lamp nie świeci, Sikorskiego to samo. Zwrócił się do mnie w środę Pan Nadajewski z Siódemki, 
Ŝe od miesiąca w ogóle nie funkcjonuje oświetlenie uliczne, bo ktoś w skrzynkę uderzył i jest 
zniszczona. Następna sprawa; ponawiam pytanie, kiedy zostaną usunięte dziury na A.Krajowej w 
Gorzędowie? JuŜ nie mówię o tych ulicach gdzie była robiona kanalizacja sanitarna. Domagam 
się teŜ nawierzchni na tych ulicach, bo one są bardzo niebezpieczne, mieszkańcy się zwracają. 
Dalej; wspomniał Pan w sprawozdaniu, Ŝe była pomoc finansowa dla Polonii i chciałbym 
dowiedzieć się, w jakiej wysokości? No teraz nie ma tłumaczenia, Ŝe grają niŜej klasę. W jednej 
klasie druŜyny grają i z informacji przedstawionej dzisiaj Świt ma 63.000 zł plus jeszcze 
gospodarza a Polonia ma tylko 30.000 zł i bez gospodarza.” 
 
Radny J.Ozga: „Mam takie pytanie; kiedyś jak były wybory sołtysa, to Burmistrz tam takie 
obietnice zrobił, Ŝe jak będą dodatkowe fundusze w gminie to będą miały dzieci w Gorzędowie 
przystanek, oświetlenie będzie dodatkowe ulicy - tam było 6 czy 7 punktów wypisanych - lampa 
naprzeciwko cmentarza. Chciałem zapytać czy coś takiego będzie zrobione z tych pieniędzy 
dodatkowych, które gdzieś tam Pan uzyska?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale jakie uzyskam dodatkowe pieniądze?” 
 
Radny J.Ozga: „No sprzedaŜ działek, szkoła we Włodzimierzu. No przecieŜ pieniądze są.” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „A to proszę Pana są zafiksowane w budŜecie takŜe to nie są dodatkowe 
pieniądze. Musi Pan znać konstrukcje budŜetu.” 
 
Radny J.Ozga: „A czy moŜna wiedzieć, kto kupił szkołę i za ile?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Szkołę kupił Pan Dobosz.”  
 
Radny J.Ozga: „Konkretnie Panie Burmistrzu, czy ten przystanek dla dzieci to będzie w tym roku 
zrobiony?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa odpowiedź na pytanie radnego Kułaka; oświetlenie 3 
Maja, Sikorskiego i w ogóle dla wszystkich chciałem powiedzieć, jeŜeli Państwo widzą, Ŝe gdzieś 
nie ma oświetlenia, bo są awarie Ŝarówki się spalą, to nie czekajcie Państwo do sesji ileś tam 
miesięcy nie wytykajcie tylko przyjdźcie i powiedzcie na bieŜąco. Na bieŜąco robi to Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Wystarczy zadzwonić do dyrektora i – nie trzeba czekać sesji i tu robić 
burzy, bo się tam 5 Ŝarówek nie świeci – pojedzie pracownik i dokona wymiany Ŝarówek. JeŜeli 
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się okaŜe, Ŝe w budŜecie będzie brakowało środków to wystąpimy o te środki i będziemy dalej 
wkręcać te Ŝarówki. Na dobrą sprawę obiecałem Państwu, Ŝe w przyszłym roku będzie zawarta 
duŜa kwota na wymianę lamp, zakładanie nowych lamp itd. Wszystkiego nie da się na raz zrobić. 
2) Dziury na ulicy A.Krajowej w Gorzędowie – dokonamy oszacowania i oględzin tych dziur i 
postaramy się to wszystko zrobić. Wszystko opiera się o budŜet i teŜ, jeŜeli nie będzie tych 
środków budŜetowych będziemy o nie do Państwa występować. 
3) Dziury na ulicy Sikorskiego – Zakład robił kanalizację, zgadza się, Ŝe to się pozapadało i Pan 
Dyrektor wkrótce ruszy do zalania tychŜe newralgicznych odcinków jak i tych które są nie zalane. 
4) Polonia Gorzędów otrzymała za promowanie gminy kwotę 5.000 zł i tutaj wysokość tej kwoty 
jest ograniczona tylko tym Ŝe to jest połowa roku. W przyszłym roku dostaną taką samą kwotę 
pieniędzy, jaką dostaje Świt. JeŜeli chodzi o sprawę dotacji, Ŝe Polonia ma mniejszą dotację to, 
kiedy dotacja była przydzielana i był na to konkurs Polonia grała jeszcze w klasie A. TakŜe w 
przyszłym roku będzie to wyliczone, oszacowane, dla liczby zawodników, liczby druŜyn itd. 
Proszę pamiętać, Ŝe mnie osobiście zaleŜy na rozwoju piłki noŜnej w gminie. Jeszcze nigdy tak 
nie było dobrze z piłką, Ŝe dwie druŜyny grały w klasie okręgowej. Jeszcze nigdy takich 
warunków dla sportowców w gminie nie było jak stadion w Kamieńsku, który podziwiają 
wszyscy, którzy przyjeŜdŜają i jeszcze nigdy nie tworzyły się takie dobre prognozy jak w 
Gorzędowie. W przyszłym roku jak dobrze pójdzie będzie budynek oddany i od 1 września 
sportowcy z Gorzędowa będą grali na nowym boisku i oni o tym wiedzą. Ja byłem w niedzielę na 
meczu, przedłoŜyłem puchar sportowcom za awans do Klasy Okręgowej, była bardzo miła 
atmosfera, rozmawiałem z bardzo wieloma mieszkańcami i ani jednego głosu negatywnego nie 
usłyszałem od mieszkańców Gorzędowa. AŜ było mi miło między tymi ludźmi przebywać i z 
nimi rozmawiać i zawsze jest mi tam miło jechać, bo te spotkania są sympatyczne.  
Jeśli chodzi o oświetlenie; juŜ mówiłem na bieŜąco je załatwiamy. JeŜeli coś nie jest zrobione 
trzeba proszę Państwa poczekać chwilę, nie da się wszystkiego ogarnąć w jednej chwili. BudŜet 
nie jest - jak to mówił mój poprzednik na tym stanowisku – budŜet nie jest z gumy i to będzie 
zrobione. Mnie równieŜ zaleŜy Ŝeby Gorzędów był oświetlony, ja się bardzo cieszę jak się w całej 
gminie dzieje dobrze Panie radny Ozga proszę mi wierzyć. Emzetki chodzą do Gorzędowa?” 
 
Radny J.Ozga odpowiedział, Ŝe chodzą. 
 
Burmistrz G.Turlejski dodał: „Widzi Pan słowa Pan nie powiedział na ten temat, Ŝe chodzą 
Emzetki. Planujemy uruchomienie MZK w kierunku Gałkowic Starych, Włodzimierza itd. 
Kwestia teraz tylko spotkanie się z Panem Dyrektorem i oszacowanie kosztów. Obiecałem to i 
ruszam do działalności a Pan Dyrektor MZK dobrze o tym wie, bo ja, juŜ mu temat nadmieniłem 
jak uruchamialiśmy Gorzędów i wyraził na to zgodę i akceptację.”  
 
Radny A.Kułak: „Odnośnie Panie Burmistrzu oświetlenia; ja do Zakładu osobiście zgłaszałem 
chyba czterokrotnie w przeciągu półtora tygodnia, Ŝe oświetlenie... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Czyli rozumiem Pana wystąpienie i rozgoryczenie, w pełni popieram, 
będę z Dyrektorem rozmawiał, zaŜądam wyjaśnień.” 
  
Radna M.Bujacz: „Ja mam do Pana Przewodniczącego pytanie, czy są dla nas zaproszenia na 
święto straŜackie na niedzielę?” 
 
Przewodniczący Rady: „Pani radna Bujacz to nie ja jestem organizatorem imprezy, to jest Pana 
Prezesa i Zarządu intencja.” 
 
Radna M.Bujacz: „Ja wiem od straŜaków z Kamieńska, Ŝe zaproszenia dla nas czekają w Radzie i 
chciałam zapytać czy są te zaproszenia.” 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nie ma. 
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Radny A.Matusiak: „Ja chciałem powiedzieć, Ŝe ten tylko twierdzi odnośnie tego oświetlenia, Ŝe 
nie są prace sukcesywnie robione, co po prostu nie chce tego widzieć, bo przecieŜ wiadomo, Ŝe 
wszystko się na bieŜąco usuwa i nikt tu złośliwie tego nie robi. PrzecieŜ sukcesywnie wszystkie 
prace są robione i idą do przodu.” 
 
Radny J.Ozga: „A co Pan rozumie za sukcesywnie.” 
 
Radny A.Matusiak: „Zarówno lampy... 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję pomiędzy radnym Matusiakiem i Ozgą, następnie oddał 
głos radnemu Ludwiczakowi. 
 
Radny M.Ludwiczak: „Jak będzie Pan jechał przez Koźniewice Panie Matusiak niech Pan zerknie 
na lampę koło Pana Alamy na Kolonii, jaka tam jest ładna lampa jeszcze z 69 roku takŜe z tą 
sukcesywnością to jest róŜnie. Ja nie chcę nic zarzucać ani insynuować, ja mówiłem na ostatniej 
sesji, Ŝe w Koźniewicach jest dyskoteka nie światło i uwaŜałem, Ŝe to wystarczy, Ŝe powiem na 
sesji. Pan mówi, Ŝe trzeba zgłaszać do Zakładu Gospodarki. Ja wcale nie winię Pana za to, Ŝe tam 
nie ma oświetlenia, ale jakby na to nie patrzył to Zakład Gospodarki Komunalnej bierze pieniądze 
za konserwację i jest zobowiązany do tego Ŝeby to naprawiać. Ja zgłaszałem na ostatniej sesji i 
zgłaszam dzisiaj, Ŝe w Koźniewicach oświetlenie jest wadliwe. Następna sprawa; Pan Burmistrz 
powiedział, Ŝe będą jeździły Emzetki do Gałkowic, do Włodzimierza. Czy bierze Pan pod uwagę, 
Ŝe te Emzetki mogą jeździć do Pytowic, do Koźniewic, do Ochocic, do innych jeszcze 
miejscowości czy tylko Gałkowice Stare i Włodzimierz?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Mówiąc o tamtym kierunku to mam na myśli miejscowości dalsze takie 
jak Podjezioro, Gałkowice Nowe, Danielów, Szpinalów, bo tamtędy wyjedzie. Bo ona jak wjedzie 
w te tereny to musi wyjechać i na pewno nie tą samą trasą, bo by był to bezsens. A sprawy takich 
miejscowości jak Koźniewice i Pytowice to w tym roku nie będę rozmawiał, bo nie będę miał 
funduszów na to, ale w następnym roku z przyjemnością z Dyrektorem MPK będę rozmawiał, nie 
widzę Ŝadnych przeszkód.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu, ale jeśli chodzi o te Emzetki to właśnie w tym roku 
chyba trzeba rozmawiać Ŝeby na następny rok w budŜecie umieścić. Bo z kolei w połowie roku 
przyszłego powie Pan, Ŝe nie umieściliśmy w budŜecie danych pieniędzy a nie umieścimy ich, 
jeŜeli nie będziemy wiedzieli o jaką kwotę chodzi.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny ja będę konstruował budŜet i rozmawiał będę w przyszłym 
roku, proszę mnie nie uczyć. Ja wiem jak zarządzać gminą i kiedy, w jakiej porze, z kim 
rozmawiać tylko mnie proszę dać tworzywo zwane finansami a ja sobie ze wszystkim poradzę. I 
chcę Państwu powiedzieć, Ŝe tak wyśmienitych warunków jak mają sportowcy w Kamieńsku, 
jakie tworzą się w Gorzędowie i tak wyśmienitych warunków jak ma OSP w Kamieńsku, jak się 
poprawiło straŜy w Gorzędowie, i w wielu innych dziedzinach Ŝycia, to tylko się z tego cieszyć. A 
sprawa oświetlenia w przyszłym roku będzie wyregulowana. Z tym oświetleniem zawsze są 
kłopoty, to nie moja wina, Ŝe na słupie wisi lampa z sześćdziesiątych lat, ktoś tą gminą 
zawiadywał mógł ją zmienić. Ja wszystkiego nie dam rady w jedną chwilę zrobić, bo to jest 
niemoŜliwe. Proszę zobaczcie Państwo elektrownie wiatrowe stoją, jaka to piękna promocja dla 
gminy, zastrzyk pieniędzy wpłynie do budŜetu. Nartostrada jest gotowa. Tworzy się dobry czas, 
ale do dobrego czasu jest potrzebny dobry klimat i zgoda. Wzajemne podkopywanie się i 
podgryzanie niczemu nie słuŜy i głaskanie bohaterowiczów róŜnego rodzaju, co to kontrole mieli 
a okazało się, Ŝe 150 tys. wskutek ich rządu braknie to trzeba nazywać jasno po imieniu. W 
budŜecie gminy niczego nie brakuje. Pieniędzy brakuje nam na potrzeby, ale jeŜeli chodzi o 
budŜet na ten rok jest kształtowany prawidłowo Ŝadnych zagroŜeń nie ma.” 
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Radny A.Matusiak: „Chciałbym tylko powiedzieć, Ŝe miał Pan okazję Panie radny Ludwiczak 
Ŝeby za swojej kadencji tą lampę z 69 roku zmienić a teraz ja muszę wpływać na Radzie Ŝeby 
Panu tą lampę wymienić.” 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do punktu 12. 

   
p u n k t  12 

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


