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RM.0052/13/07 
 

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

z dnia 30 listopada 2007r. 
 
XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1130. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych (radni: M.Bujacz, B.Pawłowski i J.Ozga spóźnili 
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 
 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/07 z dnia 28.09.2007 r. i protokołu Nr XVI/07 z dnia 

25.10.2007 r. 
4. Realizacja inwestycji gminnych na terenie gminy. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
8. Podjęcie uchwał. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XVII 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 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? 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.  
W związku z powyŜszym prządek obrad pozostał jak na wstępie.  
 

p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołu Nr XV/07 z dnia 28.09.2007r. i protokołu Nr XVI/07 z dnia 25.10.2007r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XV/07 z dnia 28 września 2007 r.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 12 radnych. 
Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół Nr XV/07 z dnia 28 września 2007 r. został przyjęty 9 głosami „za” 
przy 3 wstrzymujących się.  
 
(Na sesję przybyli radni: p. Bogdan Pawłowski, p .Maria Bujacz, p. Jacek Ozga) 

 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVI/07  z dnia 25 października 2007 r.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu. Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 9 radnych. 6 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół Nr XVI/07 z dnia 25 października 2007 r. został przyjęty 9 głosami 
„za” przy 6 wstrzymujących się.  
 

p u n k t  4 
 

Realizacja inwestycji gminnych na terenie gminy. 
 
W związku z ww. zagadnieniem głos zabrał Burmistrz G. Turlejski, który przedstawił informację 
z realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                          Załącznik Nr 5 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informacje i przeszedł do punktu 5.  
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej zdali sprawozdanie z działalności 
poszczególnych komisji w okresie od 28 września do 29 listopada 2007 r. 
 

1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zdała 
Przewodnicząca komisji - radna Zofia RoŜniatowska. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6  
 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał Przewodniczący komisji - radny Jan Jakubczyk 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 7  



 3 

3. Sprawozdanie Komisji  Planowania BudŜetu i Finansów zdał Przewodniczący komisji - 
radny Adam Matusiak. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 8  
 

4. Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury zdał 
Przewodniczący komisji - radny Stanisław Gruchała. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 9 
 

5. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej zdał 
Przewodniczący komisji - radny Franciszek Stępień. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10   
 
6. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał Przewodniczący komisji - 

radny Jerzy Madej. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 11   
 
Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącym komisji za szczegółowe informacje i 
przeszedł do punktu 6 porządku obrad. 
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami.  
 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami XV i XVII oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w dniach 26 i 27 października przebywał na wyjeździe 
na Ukrainie gdzie na zaproszenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II we 
Lwowie brał udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Jana Pawła II na terenie seminarium 
duchownego. Następnie na podstawie slajdów ze zdjęć wykonanych podczas tej wizyty omówił 
przebieg wizyty. 
(W celu pokazywania ww. slajdów na sesję został poproszony pracownik-informatyk Mariusz Sewerynek) 
 

W załączeniu do protokołu: 
- sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami XV i XVII oraz z wykonania uchwał i  
  wniosków                                                                                                           -    załącznik Nr 12  
- reportaŜ zdjęciowy z pobytu Burmistrza Kamieńska we Lwowie                    -    załącznik Nr 13        
          
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za udzielenie informacji i przeszedł do 
punktu 7 porządku obrad. 
 

p u n k t  7 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski zdał sprawozdawanie ze swojej działalności między 
sesjami IX i XVII. Następnie ogłosił 10 minut przerwy w celu poproszenia na sesję Skarbnik  
Gminy. 

W załączeniu do protokołu – Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym.                                                                                     Załącznik Nr 14 
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Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przekazał prowadzenie sesji 
Wiceprzewodniczącemu Rady p. Wojciechowi Ziembie. 
 
(Na salę obrad przybyła Skarbnik Gminy p. Maria Ozga.) 
 

p u n k t  8 
Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący 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 projekt uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na rok 2007 oraz załączniki do uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 12 radnych. 3 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta 12 głosami 
„za” przy 3 wstrzymujących się.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/141/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                             Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów gmina Kamieńsk; 
 
Radny A.Kułak: „My mamy wniosek Ŝeby nadać nazwę ulicy imieniem Ks. Kanonika Mariana 
Kasprzyka. Chcę uzasadnić, Ŝe Sportowa uwaŜam, Ŝe bardziej pasuje ta druga ulica, która jest z 
drugiej strony od osiedla od stawów. Tam się buduje budynek sportowy teŜ jest boisko i uwaŜam, 
Ŝe tam tej ulicy naleŜy nadać nazwę ul. Sportowa. A ta ulica jest przyległa do placu kościelnego i 
tutaj radny kolega Jacek zwrócił się do Księdza Proboszcza i jest uzgodnione z księdzem, mamy 
wyciąg charakterystykę księdza Kasprzyka, aby nadać jego imieniem, poniewaŜ on duŜy wkład 
wykonał w Gorzędowie, bo jest inicjatorem budowy miejscowego cmentarza i ogrodzenia przy 
tym cmentarzu. Później zmarł, choroba go wyeliminowała z dalszego probostwa.” 
Następnie radny A.Kułak przeczytał charakterystykę Ks. Kanonika Mariana Kasprzyka i dodał: 
„Zwracam się do Rady jeszcze raz o przegłosowanie tego naszego wniosku i projektu uchwały. 
Jest uzgodnione z księdzem proboszczem, ksiądz właśnie te dane wyciągnął z Częstochowy, które 
nam udostępnił w dniu wczorajszym i jest taka prośba, ksiądz teŜ się przychyla, Ŝeby 
przegłosować tę naszą inicjatywę.” 
 

W załączeniu do protokołu – ww. wniosek oraz charakterystyka Ks. Kanonika Mariana 
Kasprzyka.                                                                                                                Załącznik Nr 16 
                
Burmistrz G.Turlejski: „Wobec powyŜszego wycofuję propozycję nadania nazwy nazwą ulica 
Sportowa i przychylam się do nadania nazwy Ks. Kanonika Mariana Kasprzyka i proszę o 
przegłosowanie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Gorzędów gmina Kamieńsk nazwą imienia Księdza Kanonika Mariana 
Kasprzyka. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku 
głosowania ww. uchwała została przyjęta jednogłośnie.                        
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W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/142/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów gmina Kamieńsk. 

Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki na okres 10 lat; 
 
Radna Bujacz: „Tu jest mowa o jednej części działki czy to jest wydzielona fizycznie ½ części 
działki czy to nie jest wydzielona? Kto jest właścicielem tej drugiej ½ części?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „To jest wszystkiego właścicielem gmina. On chce połowę tej działki 
wydzierŜawić.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na wydzierŜawienie części działki na okres 10 lat. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. 
uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie części działki na okres 10 lat została przyjęta jednogłośnie.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/143/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki na okres 10 lat. 

Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem na 15 lat pomieszczeń uŜytkowych w budynku 
po byłej Szkole Podstawowej w Hucie Porajskiej 2; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na wynajem na 15 lat pomieszczeń uŜytkowych w budynku po byłej Szkole Podstawowej w 
Hucie Porajskiej 2. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 15 radnych. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem na 15 lat pomieszczeń 
uŜytkowych w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Hucie Porajskiej 2 została przyjęta 
jednogłośnie.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/144/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem na 15 lat pomieszczeń uŜytkowych w 
budynku po byłej Szkole Podstawowej w Hucie Porajskiej 2.                                Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieńsk. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieńsk została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 
wstrzymującym się.                        
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W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/145/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Kamieńsk.                                                                                        Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kamieńsk; 

 
Radny A.Kułak: „Ja uwaŜam, bo mamy tu plan remontów i modernizacji lokali i budynków, który 
rozłoŜony jest na poszczególne lata. Jak mi wiadomo w 2008 roku budynek przy ul. Słowackiego 
i to jest tylko przeznaczone to jest naprawa pokrycia dachowego: Kamieńsk, Napoleonów, 
Gorzędów, Danielów – 1.000 zł. Dla mnie to jest śmieszna suma, bo mniej więcej mam 
orientację, co tam jest do zrobienia, bo rozmawiałem z mieszkańcami. Ja uwaŜam, Ŝe te sumy 
naleŜałoby zwiększyć, bo co to jest 6.000 na poszczególne lata. Są takie odzewy, Ŝe jeŜeli gminę 
stać na budowę komisariatu to, dlaczego nie stać gminy tym bardziej, Ŝe to mieszkają nasi 
mieszkańcy z naszego terenu w tych budynkach. Dlatego uwaŜam, Ŝe to powinien być priorytet 
modernizacja tych budynków, bo jak nas widzą tak nas piszą. JeŜeli w takiej wersji zostanie to ja 
się wstrzymam od głosu uwaŜam, Ŝe sumy powinny być duŜo, duŜo większe.” 
  
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk. Głosowało 
15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 9 radnych. 3 radnych głosowało „przeciw”. 3 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk została 
przyjęta 9 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 3 wstrzymujących się.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/146/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kamieńsk.                                                                                     Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej; 
 
Radny M.Ludwiczak powiedział, Ŝe proponuje najpierw zrobić Targowicę, doprowadzić ją do 
porządku a później dopiero podnosić opłaty. Następnie zgłosił wniosek: „Aby wycofać uchwałę 
w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego M.Ludwiczaka o wycofanie 
ww. projektu uchwały. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych. 
9 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennej 
opłaty targowej. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 9 radnych. 6 
radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała w sprawie ustalenia dziennej 
opłaty targowej została przyjęta 9 głosami „za” przy 6 „przeciw”.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/147/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.                                  Załącznik Nr 22 
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� w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów; 
 

Radny M.Ludwiczak: „Jaki gmina miała dochód w tym roku z tych opłat?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „Pani Skarbnik nie ma, ale przypuszczam, Ŝe było to 
moŜe 100 zł, moŜe 200 zł., w tych granicach.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „A jaka była opłata?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „Z tego co się orientuję to taka sama.” 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
opłaty od posiadania psów. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 14 
radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie ustalenia 
stawek opłaty od posiadania psów została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się.                        
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/148/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.                   Załącznik Nr 23 
 

� w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a 
takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, sposób 
podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a takŜe wysokość, szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego została przyjęta 14 głosami „za” 
przy 1 wstrzymującym się.                        
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/149/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, sposób 
podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a takŜe wysokość, szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.                                Załącznik Nr 24 
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� w sprawie powiadomienia o obowiązku złoŜenia Radzie Miejskiej w Kamieńsku 
oświadczenia lustracyjnego; 

 
Radny M. Ludwiczak zapytał czy to wezwanie dotyczy tylko skarbnika? 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga wyjaśniła, Ŝe jeśli chodzi o Radę Miejską to ma wezwać tylko 
skarbnika a radnych będzie wzywał wojewoda. 
 
Radny M. Ludwiczak dodał: „Ale z gminy to tylko skarbnika?” 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga: „No jeszcze sekretarza, ale sekretarza nie mamy to... 
 
Radny M. Ludwiczak: „No a jak będziemy mieli?” 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga: „A to go wezwie.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powiadomienia o 
obowiązku złoŜenia Radzie Miejskiej w Kamieńsku oświadczenia lustracyjnego. Głosowało 15 
radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie powiadomienia o obowiązku złoŜenia Radzie Miejskiej w Kamieńsku oświadczenia 
lustracyjnego została przyjęta jednogłośnie.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/150/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złoŜenia Radzie Miejskiej w Kamieńsku 
oświadczenia lustracyjnego.                                                                                     Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości; 
 
Radny M.Ludwiczak: „Wydaje mi się, Ŝe te stawki, które mamy w tej chwili wcale nie są niskie, 
wysokie są i moim zdaniem nie jest akurat konieczne podnoszenie w tak dobrej sytuacji 
finansowej, w jakiej jest gmina. A juŜ najbardziej takie widoczne to jest punkt h 
wykorzystywanych wyłącznie jako stodoły, chlewnie, kurniki i obory – 0,05 zł od m2 powierzchni 
uŜytkowej. Wiemy, Ŝe ci rolnicy nie są aŜ tak bogaci w całej naszej gminie a podnosimy im całe 
500% (z 1 grosza na 5 groszy). Ja proponuję Ŝeby pozostały stawki z ubiegłego roku.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Proszę spojrzeć, jaka jest górna granica? TakŜe w porównaniu z górną 
granicą... 
 
Radny A.Matusiak: „To są grosze, 6,30 zł jest górna granica a my proponujemy 0,05 zł.” 
 
Radny A.Kułak: „Ja chciałbym do wypowiedzi, Ŝe to grosze są; ale nie wiem czy Pan zna sytuację 
w rolnictwie, jaka panuje, czy te grosze rolnicy otrzymują w postaci zysków za sprzedane 
produkty, więc niech się Pan zapozna.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „JeŜeli mówimy o tym podatku czy moŜecie nam wytłumaczyć ile mamy 
zysku jako gmina, Urząd, z tych 4 groszy? Czy braliście pod uwagę na komisjach czy 
rozpatrywaliście ile jest to 4 grosze w skali roku dla gminy? Wydajemy 3 miliony na komisariaty, 
co nie są niczym, niczym dla nas, bo co to 3 miliony, 4, 5, moŜemy wyrzucić. Natomiast swoim 
mieszkańcom, swoim rolnikom, którzy harują i nie mają tych pieniędzy podnosimy 
wspaniałomyślnie o 400% podatek a zysku z tego to moŜe będzie tysiąc moŜe dwa tysiące i 
oszczędzamy na tych rolnikach a rozdajemy wszystkim bogatym pieniądze. Róbcie jak uwaŜacie. 
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Wy o tym zadecydujecie, bo o tym i tak ta Wasza dziewiątka zadecyduje tylko zastanówcie się 
trochę czy to akurat ma sens i czy to jest najwaŜniejsze Ŝeby podnieść rolnikowi 4 grosze na 
opłacie za stodołę, za chlewnie, za te wszystkie komórki, które ludzie mają. Pomyślcie i 
zastanówcie się.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa górna stawka w tym punkcie wynosi 6,37 zł. Jesteśmy w 
tak szczęśliwej sytuacji, Ŝe ustawodawca nie określił dolnej granicy. JeŜeli ustawodawca 
określiłby dolną granicę na poziomie 3,50 zł – to moŜe być, Państwo wiecie, Ŝe Sejm uchwala tak 
jak mu się podoba i się nikogo nie pyta – to ten podatek by wzrósł z mocy prawa o jakieś 3500% 
a jakby w promilach policzył to by było 35000 czy jeszcze więcej promili. śonglowanie 
jednostkami nie ma sensu, bo jeden będzie Ŝonglował w kilometrach drugi w milimetrach. 
Zasadniczą kwestią jest to, Ŝe jest propozycja podniesienia tylko o 4 grosze. Jest to po prostu 
śmieszna suma i podatek trzeba sukcesywnie podnosić Ŝeby nas nie zaskoczyło ustalenie progu 
dolnego, bo wtedy dopiero będzie kryzys. KaŜdy rolnik, którego nie stać, który ma złe warunki, 
moŜe napisać podanie do Burmistrza i po przeanalizowaniu tych warunków te 4 grosze czy 24 
zostaną umorzone. A wyrównywanie rolników dobrze sytuowanych i tych biednych to teŜ jest 
bardzo niezasadne, takŜe proszę wziąć to pod uwagę. Populizm jest dobry, jeśli ma określone 
granice, proporcje i logiczny ciąg. JuŜ nie jedna osoba wysoko postawiona w Polsce na 
populizmie się bardzo zawiodła.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ustawodawca jeszcze nic takiego nie zrobił. Nadgorliwość jest gorsza od 
faszyzmu i nie musimy myśleć o tym, Ŝe ustawodawca moŜe to zrobi a moŜe nie zrobi. A moŜe 
ustawodawca zniesie ten podatek a moŜe zrobi 30 zł. i my musimy się do tego przystosować? Nie. 
Ustawodawca dał nam takie prawo, Ŝe my moŜemy to ustalić i on doskonale wie, jaka jest 
sytuacja w rolnictwie i jaką mają rolnicy sytuację materialną i dlatego nie zrobił Ŝadnego dolnego 
progu i to jest tylko i wyłącznie uzaleŜnione od nas, od podjęcia tej naszej uchwały, czy to będzie 
1 grosz, czy 5 groszy, czy 6,30zł. (moŜe to teŜ Panowie uwaŜacie Ŝe to tam powinno być). 
Zróbmy 3 zł, zróbmy 4 zł zobaczycie, jaki będzie odzew, ale zastanówcie się najpierw czy tych 
rolników warto jest dla tych dwóch tysięcy dla naszego budŜetu obciąŜać tą podwyŜką.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Ludwiczak to nie jest Ŝadna nadgorliwość, Ŝaden faszyzm 
tylko zwyczajne przewidywanie tego, co moŜe nastąpić, bo to obliguje i Burmistrza i Radę 
Miejską i proszę tu nie bić piany, nie indyczyć się, bo to nie ma zupełnego sensu. Powiedział Pan 
swoje kredo i niech Pan tego dwa razy nie powtarza.”  
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam pytanie; czy równieŜ w tym punkcie są budynki, które są w tej 
chwili nie uŜytkowane rolniczo? Bo cześć rolników mamy takich, którzy byli nie wiem chłopo - 
rolnikami mieli jakiś stare stodoły te stodoły czy komórki są w tej chwili nie wykorzystywane ani 
do produkcji rolnej ani innej, po prostu pustostany są w tej chwili. TeŜ ci ludzie nie chcą za 
bardzo tego rozbierać, jeŜeli to nie jest w jakimś tam stanie bardzo krytycznym, bo to są koszty. 
Czy to teŜ dotyczy tych osób?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tu w tym zapisie pisze wyraźnie „wykorzystywanych wyłącznie jako 
stodoły”. Jak ktoś nie wykorzystuje to znaczy, Ŝe go to nie dotyczy.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam pytanie do Pani mecenas; jeŜeli ktoś nie wykorzystuje takiego 
budynku, jest stara stodoła, która jest niewykorzystywana, to czy ten zapis odnosi się do niego w 
taki sposób, Ŝe on tego nie płaci? Tak mam to rozumieć? Czy to Ŝe posiada stodołę, jak to jest, bo 
to zapis jest wykorzystywanych... 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga: „No, jeŜeli nie jest wykorzystywany jako stodoła to nie 
będzie płacił tego podatku. Tu chodzi o budynki, które są coś wykorzystywane, czyli... 
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Radny M.Ludwiczak: „A kto o tym decyduje, czy to kontrole, jakieś gminne chodzą?” 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga: „Ten, co składa deklaracje podatkową. Trzeba złoŜyć 
deklaracje podatkową a później moŜe ona być ewentualnie kontrolowana jak są jakieś 
wątpliwości. Decyduje właściciel, podatnik.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czyli fakt posiadania stodoły nie oznacza, Ŝe trzeba za nią płacić?” 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga: „Nie. JeŜeli nie jest wykorzystywana... 
 
Radny B.Pawłowski: „Czyli jak jest pusta ja rozumiem. Czy ja mogę tak mieszkańcom tłumaczyć, 
Ŝe jeŜeli to jest puste niewykorzystywane nie musi z tego podatku płacić?” 
 
Burmistrz G.Turlejski; „Pan moŜe przekazać, co Pan chce Panie radny Pawłowski to jest Pana 
intencja i Pan zadanie.” 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga dodała: „KaŜdy przypadek jest indywidualny takŜe moŜe tak 
nie generalizujmy.” 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Ludwiczaka, aby stawki 
podatku od nieruchomości pozostawić na poziomie ubiegłego roku. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych. 9 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania wniosek radnego M. Ludwiczaka o pozostawienie dotychczasowych stawek został 
odrzucony. 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 9 
radnych. 6 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości została przyjęta 9 głosami „za” przy 6 „przeciw”.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/151/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.                   Załącznik Nr 26 

 

� w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień 
przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie gminy Kamieńsk. Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Kamieńsk została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/152/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Kamieńsk.                                                                                                                 Załącznik Nr 27 
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� w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na 
podatek rolny; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Głosowało 15 radnych.  
Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny została 
przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/153/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na 
podatek rolny.                                                                                                           Załącznik Nr 28 
 

� w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych; 
 
Radny B.Pawłowski: „A jakie były stawki w poprzednim roku?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „Z tego co się orientuję to chyba są takie same.” 
 
Radca prawny U.Kowalska-Smuga: „Tam jest zmiana, jeden samochód tutaj doszedł po prostu 
został opodatkowany a dawniej nie... 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „Jak było do 3,5 ton to teraz jest powyŜej 3,5 tony.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czyli są takie same?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pawłowski Pan powinien wiedzieć czy są podniesione czy 
nie, winien Pan być na sesję przygotowany. Uchwałę Pan w zeszłym roku podejmował takŜe takie 
dziecinne pytania zostawić dla siebie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu zdaję sobie sprawę, Ŝe nie ma sensu polemizować w 
niektórych sprawach, ale jak wszystko przeglądałem to jest około stu pozycji tych stawek w 
konkretnych przypadkach ja nie wiem czy ktoś pamięta przed rokiem jak głosował sto róŜnych 
pozycji, jeŜeli są 958, 956, 1332 itd. Generalnie powinniśmy jakieś informacje dostać.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Generalnie dostał Pan projekt uchwały i w zeszłym roku i w tym roku. I 
w zeszłym roku głosował Pan i Pan chyba wie, za czym Pan głosował. Powinien Pan sobie sam 
porównać nie jest Pan dzieckiem z przedszkola.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały 
głosowało 9 radnych. 3 radnych głosowało „przeciw”. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
została przyjęta 9 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 3 wstrzymujących się.    
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/154/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych -załącznik Nr 29 
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� w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Kamieńsku imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego majątku stanowiącego własność 
Gminy Kamieńsk w nieodpłatne uŜytkowanie; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku imienia dr 
Mieczysława Kotarbińskiego majątku stanowiącego własność Gminy Kamieńsk w nieodpłatne 
uŜytkowanie. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 14 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przekazania Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku imienia dr Mieczysława 
Kotarbińskiego majątku stanowiącego własność Gminy Kamieńsk w nieodpłatne uŜytkowanie 
została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się.                        
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/155/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Kamieńsku imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego majątku stanowiącego własność Gminy 
Kamieńsk w nieodpłatne uŜytkowanie.                                                                    Załącznik Nr 30 
 

� w sprawie ustanowienia i określania zasad przyznawania Medalu mjr Antoniego 
Maszewskiego; 

 
Radny B.Pawłowski: „Rozumiem, Ŝe będzie to sto takich wyróŜnień medali i to będzie jedna seria 
do wyczerpania tych stu egzemplarzy, czy wiadomo, w jakim to czasie moŜe być?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tam Panie radny Pawłowski pisze regulamin metody przyznawania, 
wszystko.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Tam jest dwa miesiące na sto medali, czy nie lepiej byłoby ten czas 
przedłuŜyć, bo tak to jest to w praktyce 60 dni?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa proszę uznać to, co jest w regulaminie i przedstawione w 
załącznikach do uchwały, dlatego Ŝe wydłuŜanie okresu niczym nie skutkuje. 60 dni dla kogoś, 
kogo trzeba wyznaczyć i predysponować do takiego medalu to jest chyba wystarczająco długi 
okres czasu a nam to będzie potem przeszkadzało w naszych dalszych pracach. Rozwlekanie nic 
dobrego nie przynosi zawęŜa nam potem tylko czas działania i przygotowanie do głównej 
uroczystości.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia i 
określania zasad przyznawania Medalu mjr Antoniego Maszewskiego. Głosowało 15 radnych. Za 
przyjęciem ww. uchwały głosowało 9 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie ustanowienia i określania 
zasad przyznawania Medalu mjr Antoniego Maszewskiego została przyjęta 9 głosami „za” przy 2 
„przeciw” i 4 wstrzymujących się.    
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/156/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.11.2007 r. w sprawie ustanowienia i określania zasad przyznawania Medalu mjr Antoniego 
Maszewskiego.                                                                                                         Załącznik Nr 31 
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� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki; 
 

Radny A.Kułak: „Czy ta działka będzie sprzedawana jako rolna? 
 

Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „Sam Pan widział, Ŝe jest tam las i jeśli to będzie 
sprzedawane to rzeczoznawca musi wycenić jej wartość rzeczywistą a nie wartość jako gruntu 
rolnego.” 
  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na sprzedaŜ działki. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 9 radnych. 5 
radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 „przeciw” i 1 
wstrzymującym się.    
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia  
30.11.2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 32 

Dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczący Rady przekazał Przewodniczącemu Rady p. 
Janowi Bartoszewskiemu. 
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 9 porządku obrad. 
 

p u n k t  9 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny J.Ozga: „Ja mam pytanie do Pana Burmistrza czy na przyszły rok nie przewiduje dla 
sołtysów zakupić tablic z napisem SOŁTYS, bo te tablice, które my posiadamy to mają 
dwadzieścia parę lat i są zniszczone. Piąty rok teraz idzie jak Pan jest burmistrzem, nie dostaliśmy 
Ŝadnych teczek a teczki, które dostaliśmy to mają po 20 czy 15 lat i praktycznie są zniszczone. 
Dawniej za innych czasów jak koniec roku przychodził to sołtysi otrzymywali nagrody pienięŜne. 
Były organizowane takŜe wycieczki (jakby pielgrzymki) do Lichenia na zjazdy sołtysów i to 
zostało w ostatnich latach zaniechane a sołtysi z całej Polski do Lichenia w maju zawsze się 
zjeŜdŜają. Czy moŜemy liczyć na jakąś pomoc, na jakieś środki, nawet na tą pielgrzymkę do 
Lichenia?” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Panie radny złoŜyć do mnie stosowny pisemny wniosek ja Panu 
pisemnie odpowiem po konsultacji z prawem na ten temat.” 
 

Radna Halina Węgrzyńska-KręŜlak: „Panie Burmistrzu drogi są nieposypane, są śliskie i proszę o 
interwencję. I jeszcze jedno; jeśli chodzi o Danielów o pewien odcinek ja tam złoŜyłam pismo 
sprawdziłam w dalszym ciągu świecą się dwie Ŝarówki.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pani radna wszystkie drogi są sypane. Ja osobiście dopilnowuję Ŝeby 
drogi były sypane, interesuję się tematem, nadzoruję bezpośrednio Zakład. Wczoraj były 
wszystkie drogi sypane. Teraz odpowiem na temat lampy; naprawdę proszę mi wierzyć Zakład na 
bieŜąco wkręca te Ŝarówki. W przyszłym budŜecie jest zaplanowana duŜa suma i na pierwsze 
zaraz jak tylko ustąpią śniegi idzie Danielów i Dąbrowa do roboty a pozostałe będziemy 
wymieniać. Proszę wierzyć w to. Jeszcze proszę Państwa do wszystkich apeluję o drogi, jeŜeli 
macie Państwo uwagi, Ŝe ktoś nie przejechał, nie posypał, nie odśnieŜył, prosto dzwonić do ZGK 
lub do mnie lub do mojego zastępcy. Od razu Państwo monitujcie. My naprawdę reagujemy, 
przekazujemy te informacje, jeŜdŜą. Proszę mi wierzyć jeŜdŜą, bo są kontrolowani przez nas. Jeśli 
chodzi o drogi powiatowe to są drogi, które odśnieŜa Pan Starosta. JuŜ są głosy i z Gorzędowa i z 
Pytowic i z Gałkowic Starych, Ŝe są drogi niesypane. My juŜ wielokrotnie dzwoniliśmy do Pana 
Starosty i te wszystkie sygnały przekazujemy. TakŜe od tego jest Pan Starosta i radni powiatowi, 
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których cała społeczność gminy wybierała. I chcę przypomnieć, Ŝe wybieraliśmy w wyborach nie 
tylko Burmistrza i Radę Miejską, ale Radę Powiatową i Radę do Sejmiku Samorządowego i od 
tamtych osób trzeba Ŝądać egzekwowania tego, co w wyborach obiecali i do nich zgodnie z 
zakresem kompetencji swoje interpelacje zgłaszać.” 
 

Radna Halina Węgrzyńska-KręŜlak: „Panie Burmistrzu na wyborze sołtysów obiecał Pan 
mieszkańcom, Ŝe droga w Szpinalowie Górnym (druga część) będzie zrobiona, przejrzałam 
bardzo dokładnie ten budŜet i nie natknęłam się Ŝeby tam były jakieś pieniądze przeznaczone na 
ten odcinek.” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „I zamierzam słowa dotrzymać Pani radna. Ja nie określiłem terminu, 
kiedy. Ja mam całą kadencję na wykonanie wniosków z zebrań z mieszkańcami i proszę rozliczać 
mnie po zakończeniu kadencji a ja słowa jak zwykle dotrzymuję i zrobię to.” 
 

Radny A.Kułak: „Ja chciałem poinformować Pana Burmistrza, bo akurat wczoraj jechałem np. 
ulicą A.Krajowej od strony Gorzkowic i ta ulica w Gorzędowie nie była posypana piaskiem a 
wiem, Ŝe inne ulice były sypane. Ale co do sypania to teŜ są zastrzeŜenia, bo nie działa ten sprzęt 
prawidłowo, bo np. nie kręcą mu się te tarcze z tyłu talerze, przejechał no i co z tego, Ŝe 
przejechał jak nie ma efektu Ŝadnego.” 
 

Radny J.Ozga zapytał czy Komitet Koronacyjny z Bęczkowic zwrócił się do Urzędu Gminy w 
Kamieńsku o dotację na tą uroczystość, która się tam odbywała? Dodał: „Pytam, bo byłem na tej 
uroczystości i były wszystkie gminy wyczytywane, które zasponsorowały a akurat Kamieńska nie 
było.” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Nie przypominam, sobie w tej chwili czy się zwrócili, nie pamiętam, ale 
chyba nie.” 
 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 
   

p u n k t  10 

Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Rady: „Zanim zakończę tą sesję to chciałbym zadać tu pytanie dziś na tym 
forum, na forum Rady, dlaczego? Dlaczego człowiek jeden jest człowiekiem a drugi nie? 
Dlaczego my się musimy niszczyć, dlaczego? Nikt tu na tej sali nie dał człowiek człowiekowi 
Ŝycia tym, którzy tu są. Natomiast są spece, którzy chcą to Ŝycie zniszczyć komuś w groźbach, 
itd. Szanowni Państwo to jest przykre, Ŝe mówi to człowiek, człowiek katolik, człowiek głębokiej 
wiary katolickiej, wiary miłości i miłosierdzia, i zwracam się właśnie tu do obecnego radnego 
Pana Ozgi, który to Pan radny jest specem w tym wszystkim. Panie radny tu się odbywają sesje na 
tej sali i Panie radny dyskusja jakakolwiek to nie jest w Demeterze ubliŜanie komuś 
poniewieranie, szarganie kogoś. Ja sobie naprawdę wypraszam. Szanowni Państwo radni dotyczy 
to mnie i mojej osoby nie jesteśmy tu jakimiś ułomkami i Panie radny ja nie pozostawię tego bez 
echa i Szanowny Panie radny znajdziemy się tam gdzie będziemy. Proszę Pana nikt nie będzie 
wymierzał kary i obelg do mnie i w stosunku do Pana Burmistrza. TakŜe Panie radny proszę się 
nad tym bardzo zastanowić, bo to jak powiedziałem człowiek jest tylko człowiekiem a człowiek 
to brzmi dumnie.”  
Następnie Przewodniczący Rady podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie i 
udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XVII sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku V kadencji.” 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  


