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RM.0052/4/08 
P R O T O K Ó Ł  NR XXII /08 

z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 12 marca 2008 r. 

  
XXII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1005. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (nieobecni radni: p.Jan Jakubczyk i p.Jacek Ozga) 
 

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. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                  Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie projektu budŜetu Gminy Kamieńsk na 2008 r. 
3. Uchwalenie budŜetu Gminy Kamieńsk na 2008 r.  
4. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/07 z dnia 27 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego oraz zmian w budŜecie 
Gminy Kamieńsk na 2007 r.; 

• w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia XXII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając serdecznie radnych oraz zaproszonych gości. Na 
podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 13. Stanowi to quorum, 
a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza 
Kamieńska. Następnie przeczytał wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz 
proponowany porządek obrad. 
  
W załączeniu do protokołu – ww. wniosek.                                                               Załącznik Nr 5  
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy mógłby zaproponować jeszcze dodatkowe punkty? 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział: „Panie radny Pawłowski wydaje mi się, Ŝe chyba odstąpimy 
od tego, bo w końcu marca będziemy mieli sesję zwyczajną, na której to będziemy mogli sobie 
szerzej omówić problemy... 
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Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący ja bym jednak chciał formalny zgłosić wniosek o 
uzupełnienie porządku obrad.” 
 

Przewodniczący Rady: „Proszę uprzejmie.” 
 

Radny B.Pawłowski: „Proponowałbym po punkcie czwartym wprowadzić punkt 5. Informacja na 
temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej – Na poprzedniej sesji pytałem Pana 
Burmistrza czy są przewidywane jakieś zwolnienia Pan Burmistrz nie odpowiedział w moim 
odczuciu w jakiś sposób wiąŜący. Te zwolnienia juŜ się rozpoczęły, sytuacja ja uwaŜam jest 
nadzwyczajna komisje nie analizowały jeszcze działalności Zakładu a juŜ pewne...są czynione. 
JeŜeli dzisiaj Ŝeśmy się zebrali jest sesja czy tej sprawy nie moŜna było by dzisiaj w jakiś sposób 
omówić – to jest jeden wniosek i drugi wniosek: Zapytania i wolne wnioski w sprawie.” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Ja jako wnioskodawca tej sesji nie wyraŜam zgody na modernizację 
porządku obrad i wprowadzanie do tego porządku Ŝadnych innych punktów.” 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 1 i przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
 

p u n k t  2 

Przedstawienie projektu budŜetu Gminy Kamieńsk na 2008 r. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o przedstawianie projektu budŜetu 
na 2008 rok. 
Skarbnik Gminy zapoznała z treścią uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na 
rok 2008 oraz omówiła załączniki do uchwały. Ponadto zapoznała z treścią uchwały Nr II/328/07 
z dnia 10 grudnia 2007 r. Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu 
budŜetu Gminy Kamieńsk na 2008 rok oraz z uchwałą Nr II/327/2007 Składu Orzekającego RIO 
w Łodzi z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej moŜliwości sfinansowania deficytu 
budŜetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Kamieńsk. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr II/328/07 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10 
grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu Gminy Kamieńsk na 2008 rok oraz 
Uchwała Nr II/327/2007 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie 
opinii dotyczącej moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego oraz prognozy kształtowania 
się długu publicznego Gminy Kamieńsk.                                                                  Załącznik Nr 6  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem budŜetu na 2008 rok. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał o plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej: 
„Jest tam kwota 2.759.328 zł i czy juŜ wiadomo z jakich to wpłynie środków? Dlatego Ŝe ten 
zakład funkcjonuje, Ŝe tak powiem przy gminie realizując niektóre inwestycje gminne plus opłaty 
za kanalizację i za wodę.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pan radny sobie odpowiedział na to pytanie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja bym moŜe uszczegółowił to. Chciałbym zapytać, jakie przewiduje się 
inwestycje, które będą realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „W tej chwili nie moŜna tego określić.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A skąd się wzięła kwota 2.759.328 zł, to jest taka bardzo szczegółowa 
kwota.” 
 

Burmistrz G.Turlejski: „Spadła z księŜyca.” 
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Radny B.Pawłowski: „Rozumiem, Ŝe księŜyc mamy jeden, bo jak na innych planetach jest kilka 
to bym zapytał z którego ale tutaj jest juŜ pełna jasność. To mam następne pytanie; załącznik Nr 8 
plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 r. dla ZSP w Kamieńsku 
dochody w kwocie 4.500 zł. Ja uwaŜam, Ŝe to są zaniŜone dochody, dlatego Ŝe na chwilę obecną z 
tego co wiem w tej szkole są znacznie większe dochody w planie dochodów własnych.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „O szkołę niech Pan radny się nie martwi doprowadził ją Pan do 
bankructwa prawie, takŜe niech Pan zostawi tą szkołę ludziom, którzy ją chcą z tego bankructwa 
wyprowadzić.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałbym zapytać skąd ta kwota się wzięła i czy ta kwota jest 
niezaniŜona? Bo mówię w tej chwili juŜ dochody są znacznie większe niŜ ta kwota na dzień 
dzisiejszy.” 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła: „Nic nie przeszkadza Ŝeby w trakcie roku zwiększyć. Taki dostaliśmy 
projekt i tak Ŝeśmy wstawili tutaj.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jeszcze jedno Proszę Państwa, pytanie skąd ta kwota się wzięła to ja juŜ 
odpowiedziałem Panu na to pytanie – to jest pytanie, którego radny nie zadaje – została obliczona 
Panie radny. Pan nie jest dzieckiem i niech Pan dziecinnych pytań tu nie zadaje.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ta kwota ja uwaŜam, Ŝe jest źle obliczona i jeŜeli mam głosować nad 
budŜetem i inne kwoty teŜ są źle poobliczane no to nad czym tu głosować.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pan źle liczył w szkole i 1.800.000 długu po sobie Pan 
zostawił przez 5 lat, zgubił Pan połowę młodzieŜy w szkole, matury miał Pan z matematyki 
uniewaŜnione. I Pan ma jeszcze czelność tutaj zabierać głos w sprawie Zespołu Szkół? Pan ze 
wstydu powinien wyjść.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja bym jednak prosił o wyjaśnienie tej kwoty skąd się to wzięło i jakie jest 
wykonanie na dzień dzisiejszy, przynajmniej po dwóch pierwszych miesiącach.” 
 
Burmistrz G.Turlejski podkreślił, Ŝe wszystkie tematy zostały wyjaśnione. 
 
Radny B.Pawłowski: „Następne pytanie; załącznik nr 11 prognoza długu gminy. Chciałem 
zwrócić radnym, Ŝe rok 2007 zamknął się długiem gminy 3.775.814 zł na rok 2008 w tym 
budŜecie jest zaplanowane zadłuŜenie 5.614.000 to jest wzrost bardzo duŜy prawie 
dwumilionowy wzrost zadłuŜenia z roku na rok. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę i zapytać skąd 
się bierze prognoza dochodów gminy na poszczególne lata, bo mamy rok 2007 i dochody mamy 
14.170.000. Mamy rok 2008 i dochodów 17.169.000 czyli jest wzrost kilka milionów. Mamy rok 
2009 i mamy wzrost o kolejne 3 miliony (prawie) dochodów do 20.045.760 zł. W 2010 jest 
23.052.624 zł, w 2011 juŜ 25 milionów, w 2012 - 27 milionów, a w 2013 tylko o milion. Skąd się 
biorą takie kwoty? Ja uwaŜam, Ŝe jeŜeli są one za duŜe to wpływa na prognozę długu. Po prostu ta 
prognoza długu jest nierzetelna, dlatego Ŝe jeŜeli dochody nie będą zrealizowane w takich 
kwotach jak są proponowane na następne lata to te kwoty zadłuŜenia będą znacznie większe. 
Chciałem zwrócić uwagę, Ŝe od roku 2009 nie przewidujemy zgodnie z tym dokumentem 
Ŝadnych kredytów poŜyczek nic takiego. 2008 rok to jest ostatni rok, kiedy gmina jakieś kredyty i 
poŜyczki bierze później nie ma tylko spłacanie tych długów, które są zrobione w roku 2007, 2006 
i 2008.”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny budŜet jest rzetelnie sporządzony i obliczony. Posiada 
pozytywną opinię RIO takŜe zarzutu nierzetelności nie moŜna mu postawić. Nierzetelnie to Pan 
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prowadził finanse szkoły swojej, której był Pan dyrektorem i chyba ta nierzetelność Panu została 
na oczach i myśli Pan, Ŝe wszyscy nierzetelnie prowadzą. JeŜeli chodzi o sprawy związane z 
planem wieloletnim (jak Pan nie zauwaŜył chyba) gmina się rozwija budŜet się zwiększa. To za 
Pana czasów tylko była stagnacja i był brak rozwoju. Od kilku lat gmina się rozwija jej budŜet jest 
większy, a jeśli chodzi o sprawy długów to są dane pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska, z 
którego praktycznie przed rokiem 2003 nie wzięto ani jednej złotówki. Pragnę przypomnieć, Ŝe te 
pieniądze są umarzane w kwocie 40% takŜe sukcesywnie z kwartału na kwartał to zadłuŜenie 
spadnie. A jeŜeli jeszcze by Panu nie zobrazowało to, to Panu powiem, Ŝe ta poŜyczka to jest taka, 
Ŝe jak się bierze 100 tysięcy złotych to 40 tysięcy złotych zostaje umorzone. Chyba rozumie Pan, 
Ŝe to są preferencyjne poŜyczki na bardzo dogodnych warunkach i dzięki nim się gmina rozwija. 
To dzięki tym poŜyczkom miejscowość, w której Pan mieszka została w ciągu jednego roku 
całkowicie skanalizowana. Nie wiem czy to teŜ Pan zauwaŜył, czy zauwaŜył Pan inne inwestycje, 
które na terenie tej gminy od 2003 roku zostały zrobione. Pan chyba swoim jestestwem tkwi 
jeszcze w latach poprzednich, kiedy był Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i zasiadał Pan 
jednocześnie na Zarządzie i brał Pan diety z tego Zarządu. Niech Pan się ocknie i obudzi Panie 
radny Pawłowski.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem spytać, jeŜeli są te kredyty takie dobre to, czemu nie planujemy 
ich w roku 2009, 2010, 2011, 2012 tylko je planujemy do roku 2008? A po drugie chciałbym 
dowiedzieć się skąd biorą się tak optymistyczne prognozy, jeŜeli chodzi o dochody gminy w 
następnych latach? Przeglądając analogiczną uchwałę z roku poprzedniego te dochody były 
zupełnie inne, duŜo skromniejsze i niŜsze no tu są róŜnice rzędu kilku milionów złotych w 
kaŜdym roku.” 
 
Radny A.Matusiak: „No jak Pan sam powiedział to są prognozy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Dziękuję tu Panu radnemu. Oczywiście to jest prognoza Panie radny a 
jeśli chodzi o poŜyczki na następne lata to przy kolejnych budŜetach będą one zawierane. Dzisiaj 
nie ma potrzeby ich zawierania i umieszczania.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja chciałbym Pana Burmistrza, Pani Skarbnik spytać, jakie są planowane 
dochody z farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk, jakie to są kwoty w tym budŜecie 
skalkulowane?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Około 1.200.000 zł.” 
 
Radny B.Pawłowski: „W tym roku?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tak.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy to będzie w następnych latach ta kwota się zwiększać?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tak.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać teraz jeszcze o subwencję oświatową; jak ta subwencja 
się kształtuje na poszczególne rodzaje szkół, bo mamy podaną sumę subwencji w kwocie 
5.849.000 zł natomiast jak to wygląda w rozbiciu na szkoły podstawowe, gimnazja i 
ponadgimnazjalne?” 
 
Burmistrz G.Turlejski; „No w projekcie budŜetu nie ma takiego rozbicia, bo prawo tego nie 
przewiduje.” 
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Skarbnik Gminy dodała: „Tam w subwencji teŜ przychodzi jedną kwotą, jeŜeli ktoś chce to 
moŜna sobie do algorytmu wstawić i wyliczyć, ale ja nie dysponuję. Bo mówię ja to ogólnie 
łączę, dostaję z MZEA jakieś tam plany takŜe być moŜe, Ŝe oni rozbijali sobie na poszczególne 
szkoły, bo to teŜ zaleŜy od ilości uczniów od wykształcenia nauczycieli i innych.” 
 
Radny B.Pawłowski: Ale wiem Ŝe takie metryczki łącznie z całą kwotą no powinny... 
 
Skarbnik Gminy: „Nie ma w rozbiciu, jest jedna kwota tylko. MoŜna sobie wyliczyć i algorytm 
jest na trzy strony chyba.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałbym zapytać teraz no, bo subwencji oświatowej mamy 5.848.000 (na 
wszystkie szkoły to jest). Wydatków, które są w dziale 801 w oświacie jest 7.695.000, czyli to jest 
prawie 2 miliony róŜnicy pomiędzy dochodami z subwencji oświatowej a wydatkami?” 
 
Skarbnik Gminy: „Ale w dochodach teŜ się znajdują przychody w stołówkach szkolnych, w 
przedszkolach ze sprzedaŜy obiadów za czesne. TakŜe są teŜ inne dochody nie tylko subwencja 
jest dochodem.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy moŜna powiedzieć, jakie to są kwoty? Czy była taka spekulacja?” 
 
Skarbnik Gminy: „W budŜecie jest wszystko np. w przedszkolu wpływy z usług 42.000 zł (z 
róŜnych dochodów to są), czesne 31.000 zł. JeŜeli chodzi o stołówki szkolne 75.000 zł... 
 
Radny B.Pawłowski: „JeŜeli chodzi o stołówki szkolne to stołówka jest tylko przy szkole 
podstawowej i gimnazjum?” 
 
Skarbnik Gminy: „Ogólnie to... 
 
Zastępca Burmistrza: „Wszystko jest w budŜecie”. 
 
Burmistrz G.Turlejski: „PrzecieŜ uchwały głosował Pan Panie radny, jakie pytania Pan zadaje, 
proszę się nie kompromitować.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy jest podsumowane i policzona róŜnica, jaka jest pomiędzy dochodami 
w oświacie wliczając wszystkie elementy, o których Pani mówiła plus subwencję oświatową, a 
wydatkami w oświacie?” 
 
Skarbnik Gminy: „W oświacie na pewno są teŜ wydatki inwestycyjne. No nie jest tak, Ŝe tylko są 
wydatki bieŜące, lecz inwestujemy i kiedyś w przyszłości to po prostu przyniesie jakieś efekty, 
czy modernizacja, czy kanalizacja. To nie jest tak... 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja rozumiem, Ŝe takiej informacji nie uzyskam?”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ta informacja jest w budŜecie Panie radny i polega na odejmowaniu.” 
 
Radny A.Kułak: „Ja mam następujące pytania do Pana Burmistrza; w drogach gminnych jest 
zabezpieczona kwota na budowę drogi Danielów-Siódemka 100.000 zł, w drogach wewnętrznych 
na Siódemkę 100.000 zł i mam pytanie, którego odcinka drogi Danielów-Siódemka będzie to 
budowa, bo uwaŜam, Ŝe 100.000 to jest mało Ŝeby dokończyć tą od Danielowa w kierunku ujęcia 
wodnego. Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć na jedną drogę i skończyć budowę tej drogi a nie tak 
rozgrzebać po trochu tu na tej drodze, tu na tej drodze? Następne pytanie; jak wszyscy Ŝeśmy 
słyszeli w ub.r. Pan Burmistrz obiecał publicznie na obchodach 90-lecia StraŜy PoŜarnej w 
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Gorzędowie, Ŝe zakupi Pan wóz nowy, a jest suma ujęta 300.000 zł. Z tego co mi wiadomo to nie 
Pan zakupi tylko straŜ zakupi wóz. Następna sprawa; jakie są dochody w budŜecie z firm: Bakutil,  
Amest, Demeter, winiarnia, jakie będą w tym roku? Następna sprawa; wiemy, Ŝe w wydatkach 
jest zaplanowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych i 
chciałbym się dowiedzieć na jakich zasadach będą budowane te przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, bo na dzień dzisiejszy nie wiadomo na jakich zasadach czy 100% gmina ponosi koszty 
czy w jakimś sensie teŜ będzie mieszkaniec Gałkowic ponosił? UwaŜam, Ŝe troszeczkę nie fer 
będzie dwie kategorie mieszkańców w Gałkowicach Starych, bo jedni będą płacić, którzy będą 
włączeni do kanalizacji sanitarnej a ci, co będą mieli za darmo, (bo tak rozumiem z tego budŜetu) 
instalowane oczyszczalnie przydomowe nie będą płacić za ścieki, bo wiadomo one będą 
rozprowadzone na jego działce. No ja wiem w newralgicznych sytuacjach moŜna, ale ja uwaŜam 
teren całej gminy powinien być objęty przydomowymi oczyszczalniami, a nie preferuje się w tym 
momencie jedną wioskę.” 
  
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Kułak w budŜecie jest na budowę drogi między Danielowem 
a Podjeziorem i w budŜecie jest na budowę drogi do Siódemki od Włodzimierza. Ja się zgadzam z 
Panem, Ŝe to jest za mało pieniędzy, ale budŜetu nie stać na więcej. JeŜeli się pojawi więcej 
pieniędzy gwarantuję Panu, Ŝe będą te pieniądze rozdysponowane na budowę dróg w tamtym 
rejonie między innymi. Samochód straŜacki; oczywiście, Ŝe tak. Wskutek tego, Ŝe w Gorzędowie 
chciano kupować jakiegoś złoma dwudziestoletniego po jakimś tam remoncie i nie wiadomo 
jakby ten złom długo pochodził to ja zaproponowałem Ŝeby kupić nowy samochód i Ŝe pieniądze 
znajdą się w przyszłym budŜecie na ten samochód i uzgodniliśmy z Zarządem StraŜy OSP w 
Gorzędowie, Ŝe ten samochód kupimy, Ŝe gmina dołoŜy i dołoŜy StraŜ w Gorzędowie z tzw. 
poŜyczki z ochrony środowiska. Zarząd StraŜy w Gorzędowie wystąpił juŜ do poŜyczkodawcy o 
tą poŜyczkę w kwocie 260.000 zł i my dołoŜymy następną kwotę i samochód będzie. TakŜe ja 
słowo jak daję to dotrzymuję Panie radny. Na ten temat to chyba zdąŜył się Pan nauczyć.” 
 
Radny A.Kułak: „Ale brakuje pieniędzy do tego samochodu.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Na razie niczego proszę Pana nie brakuje, niczego.” 
 
Radny A.Kułak: „To co ja wiem to brakuje.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „A to co Pan wie to juŜ Pańska sprawa. Pan juŜ nieraz pobłądził, niech Pan 
błądzi sobie dalej. A jeŜeli Pan uwaŜa, Ŝe trzeba to porozumienie z Gorzędowem zdruzgotać to ja 
po tej sesji mogę je w ciągu 5 minut zdruzgotać. Tylko będzie chodziło o to proszę Państwa, Ŝe 
nie wystąpi jako poŜyczkobiorca Zarząd OSP tylko Burmistrz jak Panu Kułakowi o to chodzi, co 
za problem. PrzedłuŜymy całą procedurę do tego momentu aŜ zabraknie albo pieniędzy albo 
samochodów nie będzie do zakupu i nic z tego nie wyjdzie. Chyba, Ŝe Panu na tym zaleŜy Ŝeby 
potem burmistrza obciąŜyć, Ŝe burmistrz tego co obiecał nie zrobił. Na dzień dzisiejszy jest 
doskonałe porozumienie z Zarządem i w miesiącu czerwcu powinniśmy wszystko wiedzieć, kiedy 
do nas przyjedzie samochód. TakŜe proszę tam nie manipulować nie podkręcać niczego. Ja wiem, 
Ŝe Panu nie w smak, Ŝe samochód będzie. Nie potrafię Panu powiedzieć w tej chwili na temat 
dochodów z Amestu z winiarni i z czegoś tam jeszcze, bo takiej kwoty tam w budŜecie nie ma.” 
 
Radny A.Kułak: „A deklaracji nie składali podatkowej?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana proszę wystąpić na zasadzie informacji publicznej, zna Pan 
procedurę. Teraz dalej; jeśli chodzi o sprawy Gałkowic Starych to wszyscy mieszkańcy 
traktowani są jednakowo Panie radny Kułak na terenie całej gminy takŜe nie ma jakiejkolwiek 
groźby, Ŝe ktoś będzie tutaj źle traktowany.” 
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Radny A.Kułak: „Nie uzyskałem odpowiedzi czy mieszkańcy wsi, co będą mieli zainstalowane 
oczyszczalnie to w 100% na koszt gminy?” 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Radny A.Kułak: „A czy będą płacić za ścieki?” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe będą ponosić koszty eksploatacji. 
 
Więcej pytań do projektu budŜetu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Następnie powiedział: „Chciałbym odnieść się do tego 
budŜetu i podziękować tutaj Panu Burmistrzowi, jego zastępcy jak równieŜ Pani Skarbnik za to, 
Ŝe budŜet ten został przedłoŜony do Rady Miejskiej w terminie zgodnie z obowiązującym 
prawem. Szanowni Państwo dziś 12 marca zatwierdzamy budŜet na rok 2008 wydawałoby się, Ŝe 
jest to dziwne, Ŝe jest to jakiś paradoks, ale chce Państwa zaprosić do tego Ŝebyśmy wspólnie 
podjęli to głosowanie, ten budŜet przyjęli. Szanowni Państwo radni mieli i mają moŜliwość 
zetknięcia się w terenie z tym, jakie prace juŜ zostały poczynione, jakie zostały wykonane z tego 
budŜetu roku 2008 i zrobiono bardzo duŜo, jeśli chodzi o oświetlenie, o odwodnienie przedszkola 
czy hydranty. Szanowni Państwo chcę prosić tutaj Pana Burmistrza i Pana Zastępcę o to, Ŝe drogę, 
którą mamy zaplanowaną w roku 2008 tj. ul. Wrzosową Ŝeby ta ulica weszła do harmonogramu 
prac w II kwartale 2008. Prośbę swą motywuję tym, Ŝe ta ulica będzie naprawdę ulicą bardzo 
wyjątkową i szczególną ze względu na to, Ŝe trzy zakłady, które się akurat tam mieszczą są 
zakładami rozwojowymi, które będą naszą gminę – Gminę Kamieńsk – promować i reklamować. 
Szanowni Państwo to tyle w tej chwili proszę uprzejmie, przystąpimy do głosowania.” 
  
Radna M.Bujacz zapytała czy moŜe zabrać głos? 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe właściwie czas dyskusji juŜ był juŜ zamknął dyskusję nad 
budŜetem, a w tej chwili przechodzi do punktu 3 do uchwalenia budŜetu. 
 

p u n k t  3 

Uchwalenie budŜetu Gminy Kamieńsk na 2008 r.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
Gminy Kamieńsk na rok 2008. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 8 
radnych. 4 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2008 została przyjęta zwykłą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/181/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
12.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2008.          Załącznik Nr 7 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 3 i przeszedł do punku 4.  
 
(Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Wojciechowi Ziembie.)  
 

p u n k t  4 

Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba zapoznał z treścią następujących projektów uchwał: 
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� w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/07 z dnia 27 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego oraz zmian w budŜecie Gminy 
Kamieńsk na 2007 r.; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr VI/66/07 z dnia 27 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego oraz zmian w budŜecie Gminy Kamieńsk na 2007 r. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania ww. uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
12.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/07 z dnia 27 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego oraz zmian w budŜecie Gminy Kamieńsk 
na 2007 r.                                                                                                                    Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 8 radnych. 3 radnych głosowało 
„przeciw”. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. uchwała została 
przyjęta zwykłą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/183/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
12.03.2008 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                    Załącznik Nr 9  
 
(Wiceprzewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady.) 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 4 Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 5 
 

p u n k t  5 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski powiedział, Ŝe przed zamknięciem sesji chciałby 
poinformować radnych, Ŝe w przypadku nieobecności radnego na Sesji lub na posiedzeniu 
Komisji, (której radny jest członkiem) w celu usprawiedliwienia tej nieobecności będzie Ŝądał i 
oczekuje usprawiedliwienia na piśmie. Natomiast w przypadku nieobecności z powodu choroby 
konieczne jest dostarczenie kserokopii zwolnienia lekarskiego. W przeciwnym razie nieobecności 
nie będą usprawiedliwiane. Następnie Przewodniczący podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXII 
Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji. 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 


