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RM.0052/2/08 

P R O T O K Ó Ł  NR XX /08 
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 
 
XX sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1010. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych (radny Jan Jakubczyk - nieobecny; 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 protokołu Nr XVIII/07 z dnia 27.12.2007 r. i protokołu Nr XIX/08 z dnia 

16.01.2008 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XX 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 13 radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada 
moŜe obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 

Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z 
zaproszeniem na sesję.  
Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad. W związku z powyŜszym prządek obrad 
pozostał jak na wstępie. 



 2 

p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/07 z dnia 27.12.2007 r. i protokołu Nr XIX/08 z dnia 
16.01.2008 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVIII/07  z dnia 27 grudnia 2007 r.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół Nr XVIII/07  z dnia 27 grudnia 2007 r. został przyjęty zwykłą 
większością głosów.  
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XIX/08  z dnia 16 stycznia 2008 r.  
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół Nr XIX/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. został przyjęty zwykłą 
większością głosów.  
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący komisji zdali sprawozdanie z działalności Komisji w okresie od 27 grudnia 2007 
r. do 29 stycznia 2008 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 5 
 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał Wiceprzewodniczący komisji - radny Stanisław 
Gruchała 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6  
 
(Na sesję przybył radny Jacek Ozga) 
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 7  
 

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

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

5. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał Przewodniczący komisji - 
radny Jerzy Madej. 

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

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami.  
 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami XVIII i XX oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
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W załączeniu do protokołu - sprawozdanie z działalności Burmistrza Kamieńska między sesjami 
XVIII i XX oraz z wykonania uchwał i wniosków.                                                 Załącznik Nr 10  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania, następnie 
przeszedł do punktu 6 porządku obrad. 
 

p u n k t  6 

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

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w roku 2008 i jego zastępcy; 

 
Radny A.Kułak zwrócił uwagę, Ŝe najpierw powinno się powołać Komitet a dopiero 
Przewodniczącego Komitetu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 2008 i jego 
zastępcy. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 5 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 2008 i jego 
zastępcy została przyjęta zwykłą większością głosów.    
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w roku 2008 i jego zastępcy.                                                                 Załącznik Nr 11 

 

� w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 
2008; 

 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał nazwiska kandydatów do Komitetu Organizacyjnego, 
którego zadaniem będzie zorganizowanie obchodów Dni Kamieńska w roku 2008, mianowicie: 
Halina Witalewska, Wioletta Matuszczyk, Ewa Ziółkowska, Sławomir Fryc, Henryka Fryc, 
Glejzer Marzena, Maria Pruchnicka, Zofia Deresińska, Ewa Urbańska, Ewa Zagaj, ElŜbieta 
Antoszczyk, Teresa Stanisz, Iwona Gloc, Jolanta Poszeptowicz, ElŜbieta Matuszczyk, Marzena 
Górna-Turlejska, ElŜbieta Dworzyńska, Urszula Ościk, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, 
Cezary Białek, Edyta Białek, Małgorzata Pokarmisz, Barbara Jędrzejek, Monika Turniak, Anna 
Matyja, Agata Justyna Rozpończyk, Barbara Zatońska, Lena Gaworska, Barbara Sopata, 
Arkadiusz Kułak, Andrzej Trzeciak, Paweł Stefanek, Jan Bartoszewski, Zofia RoŜniatowska, 
Stanisław Gruchała, Jerzy Madej, Adam Matusiak, Stanisław Zieliński, Franciszek Stępień, Aneta 
Krasoń, Anna Gajewska, Danuta Błachowicz, Renata Kopcik, Beata Klekocińska, ElŜbieta 
Smuga, Alicja Grządzielska-Deska, Anna Kowalska, Paweł Ziemba, Grzegorz Turlejski.  
 
Nie zgłoszono uwag do w/w kandydatów. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu do 
zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 2008 w ww. składzie. Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała, w 
sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 2008, została 
przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XX/168/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2008 r. w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w 
roku 2008.                                                                                                                Załącznik Nr 12 

 
Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady 
Wojciechowi Ziembie.  
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

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

 
Radny M.Ludwiczak zapytał, czy Wojewoda uchylił tą uchwałę? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe uchwała nie została uchylona, jest miarodajna, ale ta pierwsza 
uchwała była podparta m.in. ustawą o odznakach mundurach sztandarach flagach itd. i Pani 
Wojewoda zastanawiała się nad tym czy moŜna się w tej randze, jaką jest gmina podeprzeć 
ustawą o takiej randze o odznakach, mundurach, sztandarach, itd. i poniewaŜ nastąpił sygnał jakiś 
z tamtej strony to nie chce ryzykować, chce Ŝeby to święto się odbyło, dlatego proponuje tą 
uchwałę uchylić Ŝeby nie było Ŝadnych znaków zapytania i przyjąć podobną uchwałę w sprawie 
promocji Gminy Kamieńsk. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
dotyczącej ustanowienia i określania zasad przyznawania Medalu mjr Antoniego Maszewskiego. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta zwykłą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XX/169/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2008 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustanowienia i określania zasad 
przyznawania Medalu mjr Antoniego Maszewskiego.                                            Załącznik Nr 13  
 

� w sprawie promocji Gminy Kamieńsk; 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, jaki będzie koszt wybicia tych medali czy moŜna to oszacować? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe moŜe trzy tysiące. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie promocji Gminy 
Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 5 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie promocji Gminy 
Kamieńsk została przyjęta zwykłą większością głosów. 
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W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2008 r. w sprawie promocji Gminy Kamieńsk.                                             Załącznik Nr 14 

 

� w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za 
posiłki; 

 
Radny M.Ludwiczak powiedział: „Mam pytanie; paragraf trzy punkt dwa – Pozostałe koszty 
związane z przygotowaniem posiłków tj. wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych przy 
przygotowaniu i wydawaniu posiłków, a takŜe koszty mediów oraz inne wydatki, w tym koszty 
zakupu składników majątkowych i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki 
usług finansowane są z budŜetu miasta. – Jakie to będą koszty i dlaczego tak będzie? Dlaczego to 
ma być finansowane z budŜetu miasta?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Odpowiadam Panu pytaniem, dlaczego mają nie być finansowane? 
Proszę wskazać przeciwwskazania.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: To chyba jest dobre dla dzieci, Ŝe mają tak tanie obiady (po 2,50 zł. za 
obiad a pozostałe koszty pokrywa budŜet). UwaŜam, Ŝe to jest dobrze, Ŝe wspomagamy szkołę i 
uczniów.” 
 
Radny A.Matusiak: „No i gminę stać na to przecieŜ.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Przede wszystkim, Ŝe dla uczniów to ja nie mam zastrzeŜeń co do tego.” 
 
Radca prawny B.Mazurkiewicz: „PrzecieŜ to jest tylko dla uczniów, ten punkt dotyczy tylko 
uczniów, bo pracowników i resztę osób dotyczy paragraf czwarty i tam są juŜ pełne koszty.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad korzystania 
ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia 
wysokości opłat za posiłki została przyjęta zwykłą większością głosów. 
  
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat 
za posiłki.                                                                                                                 Załącznik Nr 15 

 

� 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 A.Kułak: „Wysoka Rado tu widać, Ŝe jeŜeli dana firma wystąpi z cenami to Ŝeby 
przyklepnąć te ceny jakie ona proponuje. Tutaj wrzucono nas do jednego koszyka np. z takimi 
gminami jak: Gomunice, Gorzkowice, Rozprza, które nie mają tej puli 2000 ton a Gmina 
Kamieńsk ma. Proszę Wysoką Radę Ŝeby pozostać przy tej uchwale, którą Ŝeśmy głosowali we 
wrześniu, bo wiadomo są te podwyŜki opłaty eksploatacyjnej (ewentualnie na to moŜna się 
zgodzić) no, ale tutaj te ceny to uwaŜam 150% poszły do góry. Dlaczego fundujemy sobie i 
naszym mieszkańcom tak drastyczne podwyŜki? JeŜeli dane gminy nie mają składowiska to 
normalna sprawa, Ŝe za składowanie tych śmieci trzeba zapłacić. Ja zrobiłem rozeznanie i np. 
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miasto Piotrków ma mniejsze ceny, jeŜeli chodzi o opłaty od pojemnika. Ja będę głosował 
przeciw tej uchwale.” 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy z firmami odbierającymi śmieci od mieszkańców były juŜ jakieś 
rozmowy, jakieś próby negocjacji Ŝeby chociaŜ po parę złotych te ceny były niŜsze? Dodał: „Do 
tej pory firmy, które wystąpiły z propozycją podwyŜki opłat za odbieranie śmieci działały trochę 
tak w powietrzu, bo gmina nie zajęła tych najniŜszych stawek na wysokości tej co firmy sobie 
Ŝyczyły natomiast ta uchwała, jeŜeli zostanie przegłosowana to zostaną jakby zaakceptowane te 
ceny i oni mogą juŜ te ceny wprowadzać sobie legalnie.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy były prowadzone rozmowy z firmą Amest odnośnie 2000 ton 
darmowych śmieci od mieszkańców Gminy Kamieńsk? 
 
Burmistrz G.Turlejski: „MoŜe zacznijmy od samej uchwały; opłata marszałkowska wzrosła z 
15,71 zł na 75 zł za tonę odpadów i to jest poza jakimikolwiek właściwościami organów 
wykonawczych czy teŜ organów ustawodawczych w gminach i to wchodzi w Ŝycie i obliguje 
firmy do stosowania takich cen i śmieciowisk gdzie tam się to składuje teŜ do stosowania takich 
rzeczy. Teraz sprawa dalsza; Firma wywozowa jest to firma prywatna i ma umowę z osobą 
prywatną. W zasadzie takiej uchwały to moŜna nie podejmować. Ktoś ten temat tutaj wywołał 
więc została ta uchwała przygotowana. Dla mnie osobiście jest to sztuka dla sztuki, uchwałę 
podejmiemy a firmy będą i tak swoje ceny proponowały i egzekwowały, równie dobrze moŜemy 
uchwalić, Ŝe wprowadzamy uchwałę w zakresie górnych stawek opłat za odbiór energii 
elektrycznej np. 80 groszy i wyegzekwujcie Państwo na Urzędzie Energetycznym Ŝeby to 
stosowały. Sprawa dalsza; nie są to największe ceny, bo wiem, Ŝe ceny np. za kosz 110 l czy 120 
to jest 12 zł brutto i nie są to największe. MoŜecie Państwo głosować za tą uchwałą czy nie 
głosować, to jest zupełnie obojętne. Rozmowy były prowadzone i to nie jeden raz z firmami na 
temat cen odpadów. Firmy widzą tylko takie stawki i tylko takie stawki będą wprowadzać. Jeśli 
chodzi o nas prowadzimy równieŜ swoje kalkulacje i swoje mamy wizje i programy jak te ceny 
zmniejszyć, ale jest to proces procesy trwają dość długo i nie sądzę Ŝebyśmy przed półroczem 
cośkolwiek mogli w tym temacie zrobić. Jak wypracujemy powiadomimy radnych jaki mamy 
kierunek i jakie proponujemy rozwiązanie. Jeśli chodzi o 2000 ton zapis jest taki jaki jest w 
uchwale, proszę go dobrze przeczytać ten zapis w uchwale. Jak się nieszczęśliwie stworzyło 
umowę z firmą Sater, wówczas, ubezwłasnowolniło się gminę w ogóle no to teraz trzeba łykać te 
gorzkie pigułki i robić dobrą minę do złej gry.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „JeŜeli moŜemy nie uchwalać tej uchwały więc ja proponuję byśmy 
odstąpili dzisiaj od głosowania nad tą uchwałą. Natomiast, jeŜeli chodzi o opłatę marszałkowską 
Pan Burmistrz powiedział, Ŝe wynosi w tej chwili 75 zł to, jeŜeli nic się nie zmieniło to około 35 
zł z tej opłaty wraca do gminy, więc my z tych 35 zł, które są przeznaczone na cele ekologiczne 
typowo, moŜemy mieszkańcom naszej gminy pomóŜ za te 35 zł moŜemy im zrobić wywózkę, 
moŜemy kupić dla ZGK samochód, moŜemy zalegalizować środki które pomogą mieszkańcom w 
pozbyciu się odpadów nie za takie pieniądze jakie ustala firma, moŜemy zainteresować w jakiś 
sposób w gospodarkę komunalną Ŝeby zajęła się wywozem tychŜe śmieci a nie firmy obce, które 
ustalają sobie ceny na tak wysokim poziomie a my ot tak sobie zgadzamy się z tym. JeŜeli Pan 
Burmistrz twierdził, Ŝe nie musimy podejmować tej uchwały, jeŜeli to nie ma Ŝadnego wpływu, 
więc ja bardzo proszę odłóŜmy ją na następny miesiąc, poczekajmy do lutego zobaczymy, co te 
firmy robią, zobaczymy jak mieszkańcy się zachowają i dowiemy się wtedy jakie te pieniądze 
przychodzą do gminy, kiedy te pieniądze przyjdą i zastanówmy się nad tym jeszcze przez ten 
miesiąc czy nie warto Ŝeby gospodarka komunalna zajęła się wywozem śmieci.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „I słusznie Pan radny powiedział w sferze zagadnień...gospodarką 
komunalną, takie zadanie powierzyłem Panu Dyrektorowi kilka tygodni temu. To jest zadanie 
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powaŜne do rozeznania nie moŜna tutaj osoby w jakiś sposób związywać tematem. Dostał Pan 
Dyrektor czas celem przeanalizowania tego zagadnienia i przygotowania materiału Ŝeby Zakład 
Gospodarki Komunalnej odbierał odpady od mieszkańców Gminy Kamieńsk wykorzystując 
pewną pulę na składowisku AMEST w Kamieńsku i takie zadanie prowadzimy. Miło mi, Ŝe 
mamy zbieŜny punkt w tym temacie.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał, jeŜeli były rozmowy z Panem Dyrektorem to czy ze strony gminy 
wyszła jakaś propozycja pomocy zakładowi, czy Pan Burmistrz złoŜył jakąś ofertę pomocy 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w sferze zakupu samochodu? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił: „Najpierw Pan Dyrektor przygotuje program a potem 
oszacujemy, jaką dotację trzeba zakładowi przekazać. Oczywiście taka pomoc jest nieunikniona i 
bez niej się nie obejdzie.” 
 
Radny M.Ludwiczak dodał: „Ja bym bardzo prosił zgodnie z tym co Pan Burmistrz mówił 
Ŝebyśmy dziś nie podejmowali tej uchwały, podejmijmy ją za miesiąc, jeŜeli nie ma to Ŝadnego 
znaczenia, jeŜeli to nie przeszkadza firmom to zostawmy tą sferę mieszkańcom bo moim zdaniem 
to firmy powinny zgłosić się do mieszkańców z nowymi propozycjami umów i nie zrzucajmy 
tego na Radę. JeŜeli mieszkańcy chcą podpisać umowy z firmami na 10 i 16 złotych to niech 
mieszkańcy o tym zadecydują – tak jak burmistrz powiedział, Ŝe to nic nie da Ŝe my to 
podejmiemy – zostawmy to przynajmniej na miesiąc zobaczymy, co się będzie z tym działo czy 
mieszkańcy będą to płacili czy będą się zgadzali z propozycjami tych firm, czy teŜ w jakiś sposób 
firmy po negocjacjach z mieszkańcami obniŜą te kwoty. To juŜ jest kwestia firm i mieszkańców, 
bo to oni zawierają te umowy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa to co ja Państwu przekazałem to jest moja i wyłącznie 
moja opinia na ten temat. Podzieliłem się z Państwem tak jak ja to rozumiem i dlatego Ŝeby nie 
paraliŜować Ŝadnej kwestii gospodarki odpadami i nie doprowadzić do jakiegoś bałaganu ja 
proszę podejmijcie tą uchwałę. To nie ma Ŝadnego naprawdę znaczenia, ale nie wiemy, jakie 
ośrodki prawodawcze mogą tutaj wkroczyć w grę Takie uchwały obowiązują we wszystkich 
gminach ościennych a nawet o wyŜszych cenach. Nie paraliŜujmy nie róbmy sobie bałaganu. 
Firmy i tak muszą odbierać, mieszkańcy muszą za ten czas zapłacić. JeŜeli my wypracujemy (ja 
myślę, Ŝe nie później jak od 1 lipca a być moŜe i wcześniej duŜo to zaleŜy tutaj od naszego 
budŜetu od wszystkich spraw prowadzonych przez zakład od umów, które na zakład nakładamy) 
będzie dopracowane to z kaŜdym miesiącem wcześniej coś takiego zrobimy. Ale wtedy, co trzeba 
będzie zrobić, trzeba będzie przedstawić umowę ze strony Zakładu dla mieszkańca tam musi być 
wymówienie umowy a tam musi być podpisanie umowy. To wszystko będzie trwało. Ja bardzo 
proszę Ŝebyśmy sobie nie strzelili sami sobie gola i nie sparaliŜowali w tej gminie. Podejmijmy tą 
uchwałę, dla mnie osobiście to nie ma Ŝadnego znaczenia, ale ja nie wiem jak dla innych 
ośrodków prawodawczych i opiniotwórczych, a moŜe ktoś będzie Ŝądał tego, nie wiem.” 
 
Radny A.Kułak zgłosił wniosek formalny:  

•  „Aby odłoŜyć tą uchwałę na następną sesję, porosić na sesję kierowników tych firm 
kierownictwo spółki „Amest” Kamieńsk a takŜe Dyrektora ZGK w Kamieńsku, Ŝeby 
omówić tą sytuację i wtedy podjąć decyzje.” 

 
Radna M.Bujacz zapytała, dlaczego nie podejmujemy uchwały o cenie energii elektrycznej, jeśli 
Burmistrz przedstawił, Ŝe taki sam wpływ ta uchwała będzie miała na cenę wywozu śmieci 
jakbyśmy mieli wpływ na wysokość kosztów energii elektrycznej? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe nic nie stoi na przeszkodzie Ŝeby Pani radna taki projekt 
uchwały przygotowała i na sesji przedstawiła, poparty podpisami Ŝeby statutowi stało się zadość. 
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Radna M.Bujacz dodała: „No przecieŜ tak Burmistrz przedtem tłumaczył, Ŝe nie ma to Ŝadnego 
wpływu na cenę wywozu tak samo jak nie miałaby wpływu uchwała podjęta o wysokości kosztów 
elektrycznych. Jest przepis, który nas obliguje do tego, który nas zobowiązuje i musimy taką 
uchwałę podjąć.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pani radna według mojej wiedzy i mojej opinii nie ma to Ŝadnego 
znaczenia, ale moŜe według innych prawodawczych nad nami ośrodków moŜe mieć znaczenie. Ja 
proszę podejmijcie tą uchwałę, bo na ceny nie ma Ŝadnego znaczenia czy ona będzie. Jak my 
podejmiemy 9 złoty to firmy 9 nie zrobią. Niech to wszystko będzie spójne Ŝeby nie paraliŜować 
tego procesu wywozu odpadów Ŝebyśmy się sami nie blokowali i potem nie szukali ofiary, na 
której trzeba wszystko powiesić, bo chyba takiego procesu nie trzeba tutaj rozpoczynać.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba: „Czy są jeszcze jakieś pytania?” 
 
Radna M.Bujacz: „Widzę, Ŝe firmy jakiś argumentów uŜyły chyba Ŝeby Pana Burmistrza 
przekonać do swoich cen.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Co Pani ma na myśli... 
 
Radna M.Bujacz: „Nic nie mam na myśli... 
 
Burmistrz G.Turlejski:...a co Pani ma na myśli? Jakie argumenty? Proszę powiedzieć, jakie... 
 
Radna M.Bujacz:...po prostu jakiś argumentów musiały uŜyć, Burmistrz się przychyla do cen, 
jakie nie my narzucamy firmom ceny tylko firmy narzucają nam.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę powiedzieć, jakie argumenty Pani radna proszę bardzo... 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba przerwał dyskusję i oddał głos radnemu Pawłowskiemu. 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja myślę, Ŝe to nie jest tak jak burmistrz mówi, Ŝe ta uchwała nie ma 
znaczenia. Ta uchwała ma znaczenie i to duŜe, legalizuje te ceny, które firmy zafundowały i my 
się na to zgadzamy. Po drugie to, Ŝe opłata marszałkowska wzrośnie od 1 stycznia było wiadomo 
duŜo wcześniej. Po trzecie; nie trzeba miesięcy analizy tylko trzeba znaleźć pieniądze, które będą 
z opłaty marszałkowskiej, która do nas wróci, kupić samochód pojemniki i zlecić to zakładowi 
gospodarki niech robi, czym szybciej tym lepiej. Boję się, Ŝe jeŜeli teraz podniesiemy te opłaty w 
ten sposób to część osób zrezygnuje. Ten proces, który w gminie był, Ŝe cała masa osób ma kosze 
na śmieci zostanie zahamowany. Część zacznie znowu wywozić po rowach po lasach i nawet jak 
będą tańsze śmieci odbierane za pół roku czy za jakieś kilka miesięcy przez ZGK to ci ludzie jak 
juŜ posmakują, Ŝe moŜna nie płacić tylko wyrzucać śmieci to będą to robić i gmina będzie 
likwidować dzikie wysypiska śmieci i płacić znacznie większe pieniądze za zwłokę w tym czasie, 
więc dlatego warto by było odłoŜyć tą uchwałę poczekać zostać przy tych starych cenach.”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pawłowski ta uchwała ma na pewno duŜo mniejsze 
znaczenie jak ustawa o VAT na przykład – zgadza się Pan chyba ze mną w tym temacie prawda?– 
Na chybcika to nie ma co robić, co liczyć, bo się Pan przeliczy jak się Pan na ustawie o wacie 
przeliczył i proszę tu swoje rady to zostawić tylko dla siebie. Druga sprawa; sprawa zwrotu 
pieniędzy z marszałkowstwa wcale nie jest w Ŝaden sposób ustanowiona, Ŝadne pismo Ŝaden akt 
prawny do nas nie przyszedł. My moŜemy dysponować tym czym dysponujemy nie ma na razie 
środków większych na ten cel, jeśli się pojawią będziemy rozwaŜać jak je spoŜytkować. Kierunek 
jest na pewno jeden z tego, co tu widzę słyszę, z czym się wszyscy zgodzą – odbiór przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i dotacja – ale do tego kroku jeszcze jest troszkę daleko.” 
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Radny A.Kułak zapytał, w czyim interesie radni działają czy w interesie mieszkańców naszej 
gminy czy w interesie tych firm przewozowych? Bo uwaŜa, Ŝe radni powinni działać w interesie 
mieszkańców a więc powinni dąŜyć do tego Ŝeby opłaty były jak najmniejsze.  
 
Burmistrz G.Turlejski oświadczył, Ŝe wycofuje projekt uchwały spod głosowania.  
 
Radny A.Matusiak zapytał, co będzie jak te firmy całkiem zrezygnują jak Rada nie zatwierdzi 
proponowanych stawek i zostawią ludzi z tym problemem? 
 
Wiceprzewodniczący Rady przerwał dyskusję. Wyjaśnił, Ŝe skoro Pan Burmistrz wycofał 
uchwałę to dyskusja jest bezcelowa i zwrócił się do radnego Kułaka, Ŝe w tej sytuacji nie ma 
potrzeby poddawania pod głosowanie zgłoszonego wcześniej przez niego wniosku o odłoŜenie 
uchwały na następną sesję.  
Następnie przeszedł do kontynuacji punktu i zapoznał radnych z projektem uchwały: 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działek na okres 10 lat; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na wydzierŜawienie działek na okres 10 lat. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie działek na okres 10 lat została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działek na okres 10 lat.  

Załącznik Nr 16 
 

W związku z wyczerpaniem punktu Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 6 i przekazał 
prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady.  
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7 porządku obrad. 
 

p u n k t  7 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna H.Węgrzyńska-KręŜlak zapytała czy wymiana lamp oświetleniowych, o której czytał Pan 
Burmistrz w swoim sprawozdaniu dotyczy teŜ Danielowa i na jaką to jest kwotę oraz czy to jest 
wymiana na lampy zupełnie nowe? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe ogólnie zostało wymienionych 70 lamp oświetleniowych w 
tym równieŜ w Danielowie i była to wymiana na lampy nowe. Natomiast, co do kwoty, na jaką 
jest umowa to w tej chwili nie pamięta, ale wszystko jest zawarte w projekcie budŜetu i moŜna 
sprawdzić. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, kiedy będzie remont drogi wzdłuŜ firmy Demeter w kierunku 
Gomunic, bo w tej chwili jest ona prawie nieprzejezdna?  
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe remont ulicy Wrzosowej na granicy z gminą Gomunice 
będzie robiony w tym roku. Przypomniał, Ŝe gdyby nie upór Pana radnego w poprzedniej kadencji 
to droga byłaby wyremontowana juŜ dawno. 
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Radny A.Kułak powiedział, Ŝe w imieniu mieszkańców ulicy Podchojny w Gorzędowie chciałby 
zgłosić, Ŝe w dalszym ciągu jest małe ciśnienie wody na tej ulicy, pomimo Ŝe juŜ wcześniej na 
sesjach informował o tym Pana Burmistrza oraz Ŝe ta ulica jest źle oznakowana a właściwie w 
ogóle jest brak oznakowania tej ulicy. Podkreślił, Ŝe niedawno pogotowie ratunkowe jeździło po 
Gorzędowie i niestety nie mogło trafić na tą ulicę. 
 
Radna M.Bujacz zwróciła się do radnych i do Pana Burmistrza z prośbą Ŝeby rozpatrzeć 
moŜliwość propagowania wśród mieszkańców segregacji odpadów. Wyjaśniła, Ŝe na terenie 
Gminy Kamieńsk istnieje firma w Barczkowicach, która zajmuje się zbiórką selektywną odpadów 
i dobrze byłoby rozpropagować to wśród mieszkańców i zadziałać w tym kierunku poprzez np. 
ustawienie koszy, zakupu worków na selektywne odpady. Dodała: „Dla orientacji Państwa 
radnych chciałabym poinformować, Ŝe w 2000 roku firma moja zebrała 800 ton makulatury, 650 
ton tworzywa, 50 ton szkła. To jest półtora tysiąca ton odpadów zebranych, wyselekcjonowanych 
i te odpady idą do powtórnego przerobu i to jest o te półtora tysiąca ton odpadów mniej na 
wysypisku. KaŜdy, kto segreguje odpady ma moŜliwość zmniejszenia tego zbiornika na śmieci, 
więc moŜe w tym kierunku byśmy działali Ŝeby zmniejszyć ilość odpadów poprzez ich selekcję 
juŜ u siebie w domu. I to uwaŜam jest gra warta świeczki tym bardziej, Ŝe Gminny Plan 
Gospodarki Odpadami, który jest zamieszczony w internecie zawiera takie punkty i m. in. jest taki 
punkt mówiący o zadaniach gminy: organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz 
magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do 
odzysku oraz współdziałaniem z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami. TakŜe ja bardzo bym namawiała Państwo do 
propagowania tego Ŝeby selekcjonować odpady, poniewaŜ w ten sposób obniŜymy ilość śmieci, 
będziemy płacić mniej za pojemniki, bo jak zmniejszymy pojemnik to jest mniejsza opłata, takŜe 
wszystkich bym namawiała do działania.” 
 
Radny J.Ozga zapytał czy będzie wreszcie wybudowany w tym roku przystanek dla dzieci, które 
czekają na ulicy Mickiewicza w Gorzędowie oraz jak się przedstawia sprawa zamontowania 
dodatkowych dwóch lamp oświetleniowych na pograniczu ul. Sikorskiego w kierunku 
Gorzkowic. Wyjaśnił: „Takie pismo zostało złoŜone na dziennik do Pana Burmistrza w ubiegłym 
roku o zamontowanie dwóch lamp (dokładnie Wieczorek Wiesław to złoŜył), bo między naszą 
ostatnią lampą a Gorzkowic jest 300, 400 metrów i gmina Gorzkowice wyraziła zgodę Ŝe załoŜy 
dwie lampy w kierunku Gorzędowa a on się zwrócił tu o dwie lampy.” 
 
Radny A.Kułak: „Wysoka Rado uwadze umknął mi wniosek Komisji budŜetowej, bo tam padł 
taki wniosek Ŝeby gmina nieodpłatnie przejęła budynek kolejowy w Kamieńsku, ja uwaŜam, Ŝe na 
ternie Gminy Kamieńsk są dwa takie budynki – drugi jest w Gorzędowie – i jeŜeli jest wniosek z 
terenu Kamieńska to składam wniosek Ŝeby w Gorzędowie teŜ przejąć ten budynek Ŝeby oba 
funkcjonowały.” 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział: „Przystanek w Gorzędowie; będzie wybudowany, tam 
dostaliście Państwo pismo w sprawie wskazania lokalizacji i do tej pory nie ma odpowiedzi na to 
pismo. JeŜeli chodzi o Pana Wieczorka to ja naprawdę sobie w tej chwili nie przypominam o 
dwóch lampach w Gorzędowie. Proszę wybaczyć, ale spraw jest bardzo wiele, zainteresujemy się, 
sprawdzimy, zobaczymy. Woda na Podchojny; no była nitka specjalna budowana do Gorzędowa 
Ŝeby ta woda była. Nie wiem czy czekają nas jakieś dodatkowe nakłady czy jakieś trzeba będzie 
ekspertyzy porobić co to za nitka była robiona i po co była robiona czy te nakłady były 
potrzebne? Zobaczymy zajmiemy się tematem Panie radny. A oznakowanie ulica Podchojna – 
zamówimy postawimy znak.” 
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Radny M.Ludwiczak: „Ja chciałbym uzupełnić wniosek Komisji Rolnictwa, Ŝe nie tylko jest 
droga do Gałkowic i przy sklepie w Szpinalowie, Ŝe wszystkie drogi gminne są w takim 
opłakanym stanie przede wszystkim rowy dróg gminnych, Ŝe śmieci ludzie wyrzucają do tychŜe 
rowów i Ŝeby objąć nie tylko te dwa odcinki dróg, ale całą gminę Ŝeby skontrolować.” 
 
Radna M.Bujacz: „Ja chciałabym zapytać czy jest w planie budowa ulicy Mickiewicza w 
Barczkowicach?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No Pani radna dostała projekt budŜetu i tylko dopomogę, Ŝe w projekcie 
budŜetu tego nie ma. Jeśli chodzi Proszę Państwa o ulice wojewódzkie, powiatowe, inne, my 
zbieramy wszystkie wnioski ja nie odŜegnuję się od niczego proszę te wnioski zgłaszać prześlemy 
je. Tylko proszę wybaczyć, Ŝe coś przypomnę wybraliśmy radnych powiatowych, radnych 
sejmików – to nie tylko burmistrz jest tu człowiekiem na którego trzeba tu wszystko naładować a 
ktoś tam będzie sobie siedział w domku i jak będzie trzeba to się pochwali, Ŝe jest szóstą kadencję 
radnym powiatowym czy wojewódzkim – pamiętajmy wysyłajmy te wnioski równieŜ tam. Jeśli 
chodzi o przystanek kolejowy to jest tutaj z inicjatywy radnych, komisji, ale równieŜ i mojej, 
wcześniej wystosowaliśmy pismo do kolei i to nie jedno, bo kilka pism o przejęcie w drodze 
darowizny na własność Gminy Kamieńsk budynku przystanku kolejowego, który tam stoi. Ten 
budynek jest naprawdę w stanie bardzo złym i trzeba by było go doprowadzić do porządku. To 
nie znaczy uruchomić, bo uruchomienie budynku to się łączy z pewnymi kosztami i nie wiadomo 
czy te koszty poniesione byłyby adekwatne do korzystających z tego budynku, ale na pewno i w 
Gorzędowie i w Kamieńska naleŜałoby te budynki odrestaurować oświetlić Ŝeby przejeŜdŜający 
pociąg czy zatrzymujący się wiedział, Ŝe przejeŜdŜa przy miasteczku. Myślę, Ŝe zgodzimy się z 
tym tematem i tak chcemy zrobić. A jeśli by był budŜet większy i byśmy określili zasady i byłaby 
liczba korzystających proszę bardzo w dalszym kroku moŜemy coś tam zrobić do korzystania 
tylko jeszcze zauwaŜę jedną kwestię, Ŝe nie wszyscy potrafią korzystać z takiej budowli w sposób 
zasadniczy, Ŝe zdarzają się ludzie, którzy dewastują i te duŜe środki mogłyby teŜ ulec dewastacji i 
o tym musimy pamiętać.” 
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
   

p u n k t  9 

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


