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RM.0052/3/08 

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

z dnia 29 lutego 2008 r. 
 
XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1050. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (nieobecni: radny Jan Jakubczyk i radny Jacek 
Ozga; radny Marek Ludwiczak - 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, Komendant Komisariatu Policji w 
Kamieńsku – nadkomisarz Zbigniew Sojczyński, Kierownik MOPS – Anna Kułak, Kierownik 
MZEA – Wiesława Skulimowska, 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 XX/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. 
4. Informacja Komendanta Policji dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy. 
5. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budŜetu za 2007 rok. 
6. Sprawozdanie Kierownika MOPS za 2007 rok. 
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
10. Podjęcie uchwał. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXI 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, 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. 
 

p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołu Nr XX/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XX/08 z dnia 30 stycznia 2008 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 XX/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. został przyjęty zwykłą 
większością głosów.  
 

p u n k t  4 
 

Informacja Komendanta Policji dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 
W związku z ww. punktem głos zabrał KKP w Kamieńsku nadkomisarz Zbigniew Sojczyński. 
Zdał sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Kamieńsku w 2007 r. następnie 
poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o działalność KP za dwa miesiące 2008 r. (styczeń, luty) to 
Komisariat wystartował bardzo dobrze, bo wykrywalność za dwa miesiące ma odpowiednio: 
ogólną 87,8% i przestępstw kryminalnych 76,2%. JeŜeli chodzi w skali Powiatu to Komisariat w 
Kamieńsku ma trzy pierwsze miejsca, czyli pierwszy jest Kamieńsk z wykrywalnością ogólną 
87,8% i kryminalną 76,2%; Dobryszyce - 83,3% i kryminalną 76,2%; Kobiele Wielkie - 82,4% i 
kryminalna 62,5%. Przedbórz z Radomskiem są duŜo za Kamieńskiem, Przedbórz ma 50% 
wykrywalność przestępstw kryminalnych. Dodał: „Chciałem przy okazji bardzo podziękować 
radnym zarówno z koalicji jak i z opozycji za to, Ŝe komisariat w Kamieńsku rośnie i to zgodnie z 
oczekiwaniami zgodnie z planem, przewidywany terminu kończenia prac jest koniec marca, 
umówiliśmy się, Ŝe w połowie kwietnia wykończenie nastąpi i uroczyste oddanie jak Państwo 
wiecie w Kamieńsku przewidziane są Wojewódzkie Obchody Święta Policji 24 lipca, na które 
przy okazji wszystkich zapraszam.” 
 

W załączeniu do protokołu – sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Kamieńsku w 
2007 r.                                                                                                                        Załącznik Nr 5 
 
Przewodniczący Rady podziękował KKP w Kamieńsku za informacje i przeszedł do punktu 5. 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budŜetu za 2007 rok. 
 
Sprawozdanie z wykonanie budŜetu za 2007 rok zdała p.o. Kierownik Miejskiego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Pani Wiesława Skulimowska. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6 
 
Przewodniczący Rady podziękował p.o. Kierownik MZEA za zdanie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 6 porządku obrad. 
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p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Kierownika MOPS za 2007 rok. 
 
Kierownik MOPS Pani Anna Kułak zdała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kamieńsku za 2007 rok. 
 

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

Przewodniczący Rady podziękował Kierownik MOPS za zdanie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 7 porządku obrad 
 

p u n k t  7 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.  
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w okresie od 30 stycznia do 28 
lutego 2008 r. zdali kolejno: 
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 8  
 
2. Sprawozdanie Komisji Planowania BudŜetu i Finansów zdał Przewodniczący komisji - 

radny Adam Matusiak. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 9 
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10 
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 11   
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 12 
 
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym Komisji Stałych za zdanie sprawozdań i 
przeszedł do punktu 8 porządku obrad 
 

p u n k t  8 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski przedstawił informację ze swojej działalności między 
XVII i XXI sesją Rady Miejskiej. 
  
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 13 

 
p u n k t  9 

 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami.  
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Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami XVIII i XX oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
 
W załączeniu do protokołu - sprawozdanie z działalności Burmistrza Kamieńska między sesjami  
XVIII i XX oraz z wykonania uchwał i wniosków.                                                 Załącznik Nr 14  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania, następnie 
przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t  10 

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

� w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 
zmianę urzędowych nazw miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia z 
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw 
miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych 
nazw miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Kamieńsk została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o zmianę urzędowych nazw miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w 2008 roku; 

 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował Ŝe do Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w roku 2008 zgłosiły się jeszcze następujące osoby: Lidia Piekarska, Tadeusz Pielasa, 
Małgorzata Marciniak, Małgorzata Kowalczyk-Barańska, Joanna Tkacz, Joanna Piekarska, 
Magdalena Golis, Bąkowicz Justyna, Teresa Lorenc, Bogumiła Wojtyła, Ilona Matuszczyk, Olga 
Ciesielska, Barbara Tkacz, ElŜbieta Maczugowska, Arkadiusz Stolarski, Joanna Fryś, Aldona 
Ciesielska-KręŜlik, Aneta Krupa, Magdalena Wieczorek, Mirosława Ziemba, Ewelina Jakubczyk, 
KręŜlik Mirosław, Danuta Niebelska, Zawisza Dorota, ElŜbieta Motyka.    
 
Nie zgłoszono uwag do w/w kandydatów. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w 2008 roku o ww. osoby. 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu do zorganizowania 
obchodów Dni Kamieńska w 2008 roku została przyjęta jednogłośnie.  
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/174/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów 
Dni Kamieńska w 2008 roku.                                                                                   Załącznik Nr 16 
 

(Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Wojciechowi Ziembie.)  

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia gminnego; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia gminnego. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia 
gminnego została przyjęta zwykłą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/175/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia 
gminnego.                                                                                                                 Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na zakup nieruchomości niezabudowanej. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na 
zakup nieruchomości niezabudowanej została przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej.  

Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki; 
 

Nie zgłoszono uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na sprzedaŜ działki. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zakup nieruchomości 
niezabudowanej została przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/177/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki     -                          załącznik Nr 19 
 
(Na sesję przybył radny Marek Ludwiczak) 
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� w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk na okres od dnia 01 kwietnia 2008 
r. do dnia 31 marca 2009 r.; 

 
Radny B.Pawłowski zapytał „czym jest spowodowana zmiana opłat za wodę i ścieki i o ile się 
zmienia cena wody i ścieków?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe według wiedzy, którą posiada za gospodarstwa 
domowe prawdopodobnie się nie zmienia. 
 
Radny A.Kułak powiedział, Ŝe uwaŜa, Ŝe ten projekt uchwały powinien być przeanalizowany na 
Komisji Rolnictwa. Przede wszystkim powinno być przeanalizowane zuŜycie wody w Zakładzie, 
straty, jakie są tej wody itd., poniewaŜ Pan Dyrektor w sprawozdaniu, jakie składał za I półrocze 
2007 wykazał zysk w wysokości około 25 tysięcy w dziale „woda”, więc dlaczego teraz te 
podwyŜki. Dodał: „Wiem, Ŝe koszty w Zakładzie są, ale trzeba wiedzieć jakie, bo wiadomo, Ŝe są 
awarie ta woda leci i są straty w tym momencie. Wiem, Ŝe awarie nie są tak szybko usuwane, 
mimo Ŝe wielokrotnie zgłaszałem awarie np. w Gorzędowie i niektóre po dzień dzisiejszy nie są 
usunięte. Dlaczego mają mieszkańcy płacić za te straty w poczet tutaj podwyŜek cen wody? 
Następna sprawa; stawka opłaty abonamentowej to rozumiem, Ŝe to jest stawka od wodomierza 
zainstalowanego, tak? To pytam się, dlaczego jeŜeli prywatnie kupuje sobie mieszkaniec 
wodomierz ma płacić jeszcze dodatkowo złotówkę? Rozumiem, jeŜeli zakład montuje i ponosi 
koszty i wstawia swój wodomierz i w tej złotówce w tej opłacie abonamentowej jest zawarta ta 
cena to rozumiem, ale jest duŜo takich przypadków, Ŝe prywatnie mieszkańcy zakładają sobie 
wodomierze. UwaŜam, Ŝe te sprawy powinny być wcześniej wyjaśnione na Komisji Rolnictwa i 
dopiero przystąpić do głosowania po przeanalizowaniu dokładnie tych spraw.” Następnie zwrócił 
się z wnioskiem formalnym: 

• „Ŝeby ten projekt uchwały odłoŜyć na następne posiedzenie, nie głosować, najpierw go 
dokładnie przeanalizować.”  

 
Radny J.Madej: „Panie radny Kułak z dokumentacji wynika, Ŝe są zyski z wody natomiast wiemy, 
Ŝe wiele osób po prostu za tą wodę nie płaci i po prostu luka wychodzi. A z tego co wiem to ta 
woda nie droŜeje w tym okresie teraz.” 
 
Radna M.Bujacz: „Ja uwaŜam, Ŝe ta woda droŜeje, bo ta stawka złotówka opłaty abonamentowej 
to według tej tabeli wynika, Ŝe do kaŜdego metra będzie doliczane, tak?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe nie, do metra tylko miesięcznie do licznika. 
 
Radny A.Kułak: „Jeszcze raz powtórzę, nie ma dokładnie opisanej tej uchwały, Ŝe wyłącza się 
wodomierze, które na przykład mieszkańcy zakładają prywatnie na własny koszt, to rozumiem 
wtedy by było wszystko OK, ale jeŜeli podejmiemy tą uchwałę to wiadomo, Ŝe leci po kolei. Czy 
załoŜył prywatnie czy nie czy zakład to będzie kaŜdego obowiązywać i to, dlatego proszę o 
odłoŜenie w tej chwili głosowania nad tą uchwałą na następną sesję Ŝeby to wyjaśnić na Komisji 
Rolnictwa. Poprosić Dyrektora niech przedstawi informacje w tej dziedzinie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący, jeśli moŜna to ja bym prosił o uzyskanie 
odpowiedzi, bo byłem pierwszy, na tą kwestię czy cena ścieków rośnie czy nie rośnie?” 
 
Radny A.Matusiak: „Proszą Państwa wszystko droŜeje, przecieŜ zastanówcie się i wypłaty teŜ są 
podnoszone, co byście chcieli schodzić w dół całkowicie.” 
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Radny B.Pawłowski: „Ja rozumiem Panie Przewodniczący, Ŝe rośnie cena ścieków, ale o ile?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Szanowni Państwo radni to jest uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf na 
wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dyrektor zakładu zrobił specjalną kalkulację 
moŜna się z nią zapoznać w Urzędzie Miejskim na zasadzie informacji publicznej. Nikt nie będzie 
tu w głowie miał cyfr wyświetlonych i podawał z przecinkiem do setnej części ile to kosztuje itd. 
Traci moc uchwała Nr XXX/269/2002, którą zapewne Pan Pawłowski uchwalał i pytanie o ile 
wzrosły ścieki to jest trochę niepowaŜne, bo Pan na sesję powinien być doskonale przygotowany i 
to wiedzieć i proszę się nie dyskwalifikować Panie radny.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu no uchwała z 2002 roku, czyli to jest lat sześć temu, 
podejmuje się i naprawdę tych uchwał jest sporo w ciągu roku no i uzyskanie odpowiedzi czy 
droŜeje czy nie w takiej waŜnej kwestii to ja myślę, Ŝe powinniśmy uzyskać. Po drugie moŜna 
wystąpić na zasadzie informacji publicznej i otrzymać te informacje w ciągu 30 dni jeszcze jak się 
za to zapłaci, bo przygotowanie kserowanie itd. z tego co wiem z zarządzenia Burmistrza 
kosztuje. Ja mam 30 dni czekać na odpowiedź jak to zostało skalkulowane a sesję mam na 7 dni 
czy 10 wcześniej dostaję materiały no to ja się dowiem za dwadzieścia dni po sesji.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Po pierwsze trzeba przychodzić Panie radny na komisje a po drugie na 
sesję trzeba przyjść przygotowanym. Pan za duŜo ostatnio nie wie, Pan ustawy o wacie nie znał 
innych rzeczy. Pan się zabierze za znajomości prawa i czytanie tego prawa Panu wyjdzie to na 
dobre.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady przerwał polemikę i poddał pod głosowanie wniosek radnego 
A.Kułaka o przesuniecie tej uchwały na następną sesję. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. wniosku głosowało 4 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. 
wniosek został odrzucony. Podczas głosowania 1 radny był nieobecny. 
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa moim zdaniem ścieki droŜeją a powinny przynajmniej być 
na tym samym poziomie, dlatego Ŝe zostały włączone nowe linie i koszty przy większej ilości 
ścieków powinny zmniejszyć się no taka jest logika. Po drugie; ja rozumiem, Ŝe pewne rzeczy 
droŜeją, prąd droŜeje prace pracowników być moŜe tam na oczyszczalni droŜeją, a więc, jaki to 
jest procent, bo jeŜeli to jest dwa, trzy, czy pięć procent to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć 
no, ale chciałbym wiedzieć czy to jest dwa czy trzy. Ja mam to głosować i do mieszkańców 
później to przekazywać. No, jeŜeli wyjdzie 15 czy 20% to ktoś mi powie, Ŝe przecieŜ tyle 
dochody ludzi nie wzrastają. To miało słuŜyć mieszkańcom, ta kanalizacja, bo Ochocie są juŜ 
włączone, czyli znowu tych ścieków będzie więcej i naprawdę te ceny powinny się utrzymywać 
albo nieznacznie rosnąć. Natomiast ja bym chciał wiedzieć, o jaką kwotę to rośnie, nie wiem czy 
to jest taka wielka tajemnica? Po drugie Proszę Państwa ja nie znam analizy i chciałbym teŜ to 
poznać jak wykorzystujemy te nowe nitki kanalizacji, bo naprawdę moŜe okazać się, Ŝe budujemy 
kanalizację część osób się w to włącza uczciwie płaci dostanie podwyŜkę ( nie jestem w stanie 
określić jaka w tej chwili, ale na pewno nie będzie to kwestia podwyŜki 2, 3 czy 5%) a część 
będzie dziko się włączać... Tu chodzi tylko o to Ŝeby się dowiedzieć o ile te ceny rosną Ŝeby mieć 
pełną świadomość przy głosowaniu czy jest podwyŜka czy nie i jak duŜa jest ta podwyŜka i skąd 
ta podwyŜka wynika.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Szanowni Państwo z tego co się orientuję cena wody z wodomierza i z 
ryczałtu nie poszła w górę została taka sama. Natomiast cena ścieków poszła w górę i to poszła 
około 30 groszy. Ja teŜ nie wiem nikt mnie nie informował, uwaŜam, Ŝe trochę nieuczciwie jest 
tak ze strony Burmistrza jak i Pana Przewodniczącego, bo ktoś powinien jednak wiedzieć te 
kwoty, jakie były dotychczas i jakie są proponowane na dziś (to, co mówił mój przedmówca) i 
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uczciwie by było gdybyśmy podjęli to wspólnie Ŝeby sołtysi wiedzieli i Ŝeby moŜna było to 
wytłumaczyć sobie na normalnych zasadach. Wydaje mi się, Ŝe moŜna przejść do zakładu 
gospodarki, poproszę o 5 minut przerwy moŜe Pan Przewodniczący przejdzie do zakładu 
gospodarki Ŝebyśmy wiedzieli i sołtysi Ŝeby wiedzieli o ile dokładnie proponowana jest 
podwyŜka ścieków, Ŝeby moŜna było mieć uczciwą informację. Proszę o 5 minut przerwy i 
zorientowanie się, jaka była obowiązująca cena ścieków do dnia dzisiejszego i jaka jest 
proponowana teraz.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady po konsultacji z Przewodniczącym Rady przeszedł do głosowania. 
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk na okres od dnia 01 
kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 8 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”.1 radny wstrzymał się od głosu. 2 
radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Kamieńsk na okres od dnia 01 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/178/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk na okres od dnia 01 kwietnia 2008 r. do dnia 
31 marca 2009 r.                                                                                                    -  załącznik Nr 20 
 

� w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2007 r.; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania 
Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/179/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2007 r.                                                                                                -  załącznik Nr 21 
 
 

� w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania obowiązującego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku, w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzędowie, w Publicznym Przedszkolu w 
Publicznym Gimnazjum oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania obowiązującego w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Kamieńsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzędowie, w Publicznym Przedszkolu w 
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Publicznym Gimnazjum oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXI/180/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.02.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania obowiązującego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku, w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzędowie, w Publicznym Przedszkolu w Publicznym 
Gimnazjum oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku       -          załącznik Nr 22 

 
(Wiceprzewodniczący Rady oddał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady.) 

W związku z wyczerpaniem punktu Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11. 
 

p u n k t  11 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny A. Kułak: „Ja najpierw moŜe tematy z mojego terenu; oświetlenie – muszę Burmistrzowi 
przedstawić, Ŝe, mimo Ŝe się zgłasza do zakładu, Ŝe nie działają na głównych ulicach po trzy 
lampy to awaria nie jest w czasie terminowo usuwana tylko dopiero dzień przed sesją widzę, Ŝe 
samochody przyjeŜdŜają Ŝeby na sesji nie było co mówić przez radnych. Chciałbym powiedzieć, 
Ŝe mimo kilkakrotnych interpelacji i zapytań zgłaszanych, jeŜeli chodzi o dziury w drogach 
gminnych po raz kolejny na przykład w ulicy Armii Krajowej w Gorzędowie no niestety juŜ 
półtora roku upominam się o likwidację tej dziury w nawierzchni i na dzień dzisiejszy nie jest 
zlikwidowana. A odnośnie podwyŜek wody to Wam powiem Szanowna Wysoka Rado 
otrzymałem pismo w poniedziałek od Pana Dyrektora (na pewno pójdą te koszty te ściekli tam 
będzie podwyŜka) odprawę pienięŜną wypłacił mi Pan Dyrektor w tym tygodniu za zwolnienie w 
tamtym roku, muszę Wam powiedzieć, Ŝe odsetki urosły ponad tysiąc złotych. Ja skorzystałem 
jak najbardziej, ale taka jest praca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej zamiast na bieŜąco 
wypłacać naleŜności to czeka aŜ urosną odsetki. To jest niestety taka filozofia.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam kilka pytań, po pierwsze; chciałbym się coś więcej dowiedzieć, na 
czym polegała awaria przepompowni ścieków w Barczkowicach na ulicy Słonecznej i czy była?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Na Pańskie pytanie to nijak nie moŜna odpowiedzieć Panie radny. Zadał 
Pan i odpowiadam Panu niech Pan odpowiada za swoje słowa.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy Pan Burmistrz planuje jakieś zmiany personalne, osobowe zwolnienia, 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Burmistrz nie jest Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy Pan Burmistrz coś wie o planowanych zmianach przez Dyrektora 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, co do zwolnienia niektórych osób?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nic nie wiem.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czym została spowodowana wymiana przyłącza sieci kanalizacyjnej i 
wodnej do przedszkola w Kamieńsku?” 
 
Zastępca Burmistrza P.Ziemba: „Bałaganem po Pańskich rządach, poniewaŜ kanalizacja sanitarna 
i deszczowa była połączona razem, takŜe nie było rozdziału ścieków płynęła woda do kanalizacji 
sanitarnej. To chyba cieszmy się, Ŝe porządek robimy.” 
 



 10 

Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać, jaka firma buduje Komisariat Policji w Kamieńsku?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Na ten temat zdawałem sprawozdanie na stosownej sesji z podpisanych 
umów i Pan radny powinien słyszeć, tam było kto buduje Komisariat Policji.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam takie pytanie, co do kwestii wykonawstwa tej budowy, bo bardzo 
się cieszę Ŝe Pan Komendant powiedział Ŝe niektóre roboty trzeba będzie poczekać logicznie Ŝeby 
ten budynek za bardzo duŜo wilgoci nie wchłonął natomiast tutaj czy nie powinno być tak, Ŝe 
ocieplenie powinno się dawać jak się ściany zbuduje a nie bezpośrednio... 
 
Zastępca Burmistrza P.Ziemba: „Niech Pan to zostawi inŜynierom budowlanym.” 
 
Radny powiatowy W.Zbierański powiedział, Ŝe ma dwie sprawy: 1) chciałby podziękować za 
zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, w którym uczestniczył i na którym 
przedstawił swój plan działania jak równieŜ wziął udział w ciekawej dyskusji na temat jednostek 
OSP. 2) Chciałby poinformować, Ŝe był inicjatorem i na jego wniosek zostało zwołane połączone 
posiedzenie dwóch komisji tj. Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Radomszczańskiego i 
Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Kamieńsku, które odbędzie się 7 marca w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Radomsku, na którym będą dyskutować na temat bezpieczeństwa w 
Powiecie oraz na temat dróg powiatowych w Kamieńsku. W planie komisji jest równieŜ przyjazd 
do Kamieńska w celu obejrzenia budynku straŜnicy i budowanego komisariatu policji.  
  
Radny M.Ludwiczak zapytał Przewodniczącego Rady czy w tym roku wpłynęły jakieś pisma do 
Rady i czy będą jeszcze czytane na sesji? 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe pisma są w Radzie i są czytane na posiedzeniach komisji. 
 
Radna M.Bujacz zwróciła uwagę, Ŝe nie na kaŜdej komisji było czytane. 
  
Przewodniczący Rady dodał: „Biuro Rady mieści się proszę Państwa tam gdzie się mieściło w 
poprzedniej kadencji osoba, która prowadzi to biuro jest osobą naprawdę bardzo sprawdzoną i 
wiarygodną i myślę, Ŝe nie moŜna jej nic zarzucić i dlatego Szanowni Państwo Panie radny 
Ludwiczak to nie jest to, Ŝe dziś Pan stawia zarzut, jeśli Pan radny na przykład rok czasu tam nie 
był.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący Ŝadnych zarzutów nikomu nie stawiam jak Pan nie 
potrafi się wysłowić to niech Pan chociaŜ się zastanowi chwilę, ale ja proszę Ŝeby zostało jedno 
pismo z tego co byłem akurat w czwartek i przeczytałem pisma przychodzące jest tam jedno tylko 
pismo i prosiłbym Ŝeby to pismo zostało przeczytane na sesji w tej chwili. W miesiącu styczniu 
było jedno... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale Pan się zapoznał z nim?” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Tak.” 
 
Przewodniczący Rady: „To Panie radny, w czym problem? Panie radny Ludwiczak Państwo radni 
wszyscy się zapoznali, bo odbyły się komisje i chyba naprawdę nie ma potrzeby.” 
 
Radna M.Bujacz: „Na mojej komisji pismo to nie było czytane.” 
 
Przewodniczący Rady poprosił radnego Ludwiczaka o sprecyzowanie, którego pisma dokładnie to 
się tyczy.  
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Radny M.Ludwiczak wyjaśnił, Ŝe chodzi o pismo z Radomska od Pani Suchan odnośnie 
oskarŜenia Pana Dyrektora ZSP w Kamieńsku. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe skoro Pan radny zapoznał się juŜ z treścią tego pisma i 
radni, którzy byli na komisjach teŜ zostali zapoznani z tym pismem to nie zachodzi potrzeba 
czytania go w tej chwili i wyrzucania jakiś rzeczy, które są niesprawdzonymi zarzutami, bo tymi 
sprawami zajmuje się ktoś inny. Następnie ogłosił, ze zamyka dyskusję na ten temat. 
 
Radny B.Pawłowski oznajmił, Ŝe zgłasza wniosek formalny: 

• „O odczytanie tego pisma dotyczącego Pana Fryca i Pani Fryc dzisiaj na sesji Rady 
Miejskiej.” 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać Pana Burmistrza o sytuację następującą; poniewaŜ w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zostało zwolnionych w poprzednim okresie (jesieni tamtego 
roku) kilka osób chciałem zapytać, słyszałem taką informację, Ŝe będą zwiększone etaty u 
pozostałych, czy to jest prawda? Czy stan zatrudnienia będzie się zmieniał? Czy myśli się o 
zatrudnieniu tych osób, które zostały zwolnione i nie mają dzisiaj pracy?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Burmistrz Kamieńska nie jest dyrektorem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych.” 
  
Radny B.Pawłowski: „Jeśli moŜna to ja bym tutaj polemizował bo organem prowadzącym jest 
gmina i zmiany kadrowe czy ilościowe co do ilości osób co do ilości etatów to jest zawarte w 
arkuszu organizacyjnym na które właśnie organ prowadzący musi wyraŜać zgodę.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pan pokazał jak nie naleŜy zarządzać szkołą i ze wstydu Panie Pawłowski 
wypadałoby tu przeprosić i wyjść z tego posiedzenia i ludziom głowy nie zawracać a nie podnosić 
głowę do góry i udawać wszechwiedzącego. Niech się Pan nie ośmiesza jednym słowem.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Arkusz organizacyjny to nie teraz.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Pani Przewodnicząca są tak zwane aneksy do arkusza gdzie, jeŜeli w ciągu 
roku coś się dzieje to tam się te zmiany wprowadza. To nie jest tak, Ŝe jak się arkusz zatwierdzi w 
miesiącu to on idzie cały czas tak samo... 
 
Przewodniczący Rady przerwał polemikę na temat arkuszy organizacyjnych i zapytał czy są 
jeszcze jakieś zapytania do Pana Burmistrza?.  
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem się zapytać czy w nowo wyremontowanym Domu Ludowym są 
jakieś problemy z podłogą, bo doszły mnie takie informacje, Ŝe niestety było za mokro i ta 
podłoga się podniosła do góry?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny w Domu Ludowym im. Kazimierza Tazbira – której to 
nazwy nie chciał Pan udzielić w poprzedniej kadencji – nie ma Ŝadnych kłopotów z podłogą.” 
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady w imieniu pracowników Firmy Demeter podziękował Panu Burmistrzowi 
za poprawienie ulicy Wrzosowej w Kamieńsku, co w znacznym stopniu poprawiło dojazd do tego 
zakładu jak równieŜ za zabezpieczenie środków finansowych na 2008 rok na modernizację tej 
ulicy. Następnie 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 XXI sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


