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RM.0052/5/08 

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

z dnia 31 marca 2008 r. 
 
XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1015. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (nieobecni: radny Jacek Ozga i radny Stanisław 
Zieliński; radni: Maria Bujacz, Bogdan Pawłowski, Adam Matusiak i Marek Ludwiczak – 
spóźnili się na obrady sesji). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Zastępca Burmistrza 
Kamieńska – p. Paweł Ziemba, Skarbnik Gminy – p. Maria Ozga, Radca Prawny – p. Urszula 
Kowalska – Smuga, Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. Waldemar Zbierański, 
Dyrektor ZGK w Kamieńsku – Kazimierz Maj, Kierownik SPZOZ w Kamieńsku – Iwona 
Górecka-Kopcik, Księgowa SPZOZ w Kamieńsku – Renata Kanafa, Przewodnicząca Komisji ds. 
RPA – ElŜbieta Matuszczyk, Pełnomocnik Burmistrza ds. RPA – Małgorzata Kozik. 
Ponadto w sesji uczestniczyła Księgowa ZGK w Kamieńsku – Janina Bezulska-Wolna. 
 

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 XXI/08 z dnia 29 lutego 2008 r. i protokołu Nr XXII/08 z dnia   

         12 marca 2008 r. 
4. Sprawozdanie Kierownika SP ZOZ w Kamieńsku za 2007 rok. 
5. Sprawozdanie Dyrektora ZGK w Kamieńsku z wykonania budŜetu za 2007 rok.  
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2007 rok.  
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

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

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXIII 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 9 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, prządek obrad pozostał jak na wstępie. 
 

p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołu Nr XXI/08 z dnia 29 lutego 2008 r. i protokołu Nr XXII/08 z dnia 12 
marca 2008 r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niŜej wymienione protokoły: 
 

1. Protokół Nr XXI/08  z dnia 29 lutego 2008 r.  
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

(Na sesję przybyli radni: p. Maria Bujacz oraz p. Bogdan Pawłowski.) 
 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 8 radnych. 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania protokół Nr XXI/08 z dnia 29 lutego 2008 r. został przyjęty 
wymaganą większością głosów.  
 

2. Protokół Nr XXII/08  z dnia 12 marca 2008 r. 
 
Radny A.Kułak zwrócił uwagę, Ŝe ww. protokół zawiera błąd techniczny tzn. na pierwszej stronie 
podany jest numer protokołu i rok 2007 (Nr XXII/2007). 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe błąd ten zostanie poprawiony na Nr XXII/2008 i poddał pod 
głosowanie przyjęcie ww. protokołu z tą poprawką. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. 
protokołu głosowało 8 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
protokół Nr XXII/08 z dnia 12 marca 2008 został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Kierownika SP ZOZ w Kamieńsku za 2007 rok. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Kierownik SPZOZ Panią Iwonę Górecką-Kopcik o zdanie 
sprawozdania. 
Pani Kierownik poinformowała, Ŝe w tej sprawie przekazuje głos Pani Księgowej Renacie 
Kanafie, poniewaŜ na pewno ma większe kompetencje, jeśli chodzi o sprawy finansowe. 
 
Księgowa SPZOZ poinformowała, Ŝe planowane przychody w 2007 roku ogólnie wynosiły 
744.418,00 zł a wykonanie 735.205,60 zł. W tym z Narodowego Funduszu na plan 694.750 zł 
wykonanie wynosiło 724.629,73 zł. Wyjaśniła, Ŝe róŜnica wynikła stąd, iŜ Fundusz przekazał 
pieniądze na podwyŜki oraz zapłacił nadpracowane punkty z fizykoterapii. Ponadto 
poinformowała, Ŝe przyznana dotacja na fizykoterapię z Urzędu Miasta w kwocie 40.000 zł 
została zwrócona w całości poniewaŜ Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia zrefundował zabiegi. 
JeŜeli chodzi o koszty to na plan 744.418,00 zł wykonanie wynosiło 743.431,82 zł.                  
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Stan naleŜności na dzień 31.12.2007 r. wynosi 62.159,56 zł. Następnie dodała: „nie wiem czy 
mam Państwu czytać wszystkie te koszty po kolei czy moŜe jakieś pytania?” 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o ustosunkowanie się do tego, bo sam 
osobiście jest przeciwny czytaniu tego wszystkiego.  
 
Nie zgłoszono Ŝadnych pytań ani uwag. 
 
(Na sesję przybył radny Adam Matusiak.) 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik oraz Pani Księgowej SPZOZ w Kamieńsku 
za przybycie i przeszedł do punktu 5. 
 

W załączeniu do protokołu – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za 
2007 r.                                                                                                                        Załącznik Nr 5 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Dyrektora ZGK w Kamieńsku z wykonania budŜetu za 2007 rok.  
 
W celu omówienia powyŜszego zagadnienia na sesję przybyła Księgowa ZGK w Kamieńsku Pani 
Janina Bezulska-Wolna. 
Przewodniczący Rady poprosił Panią Księgową o złoŜenie sprawozdania.  
Pani Księgowa przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2007.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6 
 
Przewodniczący Rady podziękował Księgowej Zakładu Gospodarki Komunalnej za zdanie 
sprawozdania i oznajmił, Ŝe przechodzi do punktu 6  
 
Radny B.Pawłowski zapytał „czy moŜna zadawać pytania?” 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział: „Panie radny mamy punkt numer 10. Interpelacje i zapytania 
radnych.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy do przedłoŜonego sprawozdania przepisy...się, Ŝe moŜna było by 
zadawać... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Pawłowski interpelacje i zapytania radnych mamy jako 
punkt 10. i w tym punkcie będzie Pan mógł zadać pytanie.” 
 
Radny B.Pawłowski” „Panie Przewodniczący ja się upieram jednak Ŝeby teraz no, bo nie wiem 
czy Pani Księgowa będzie w punkcie 10.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny wybaczy Pan, ale porządek był zatwierdzony i porządek 
obowiązuje nas wszystkich.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja myślę tutaj, bo w punkcie 5. (jeŜeli mówimy o porządku) sprawozdanie 
Dyrektora ZGK to była Pani księgowa, a nie było Pana Dyrektora.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Czytane było sprawozdanie dyrektora, moŜe woźny nawet je czytać.” 
 
Przewodniczący Rady: „TakŜe Szanowni Państwo, Panie radny Pawłowski przechodzimy... 
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Radny B.Pawłowski: „Ja będę prosił Panie Przewodniczący Ŝeby to zdanie, Ŝe sprawozdanie było 
czytane i moŜe nawet woźny go czytać było w protokole.” 
 
Przewodniczący Rady: „Tu się wszystko pisze Panie radny tylko trzeba czytać. Protokoły są na 
sesji były i są w Biurze Rady i naprawdę my tu nie jesteśmy fałszerzami dokumentów, dlatego teŜ 
Panie radny ta uwaga wydaje mi się jest bardzo niestosowna, dlatego na przyszłość niech się Pan 
zainteresuje tym, jakie dokumenty są w Biurze Rady i moŜe Pan wówczas podzielić się taką czy 
inną uwagą.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Rozumiem, Ŝe pytań juŜ... 
 
Przewodniczący Rady: „Nie będzie, mamy punkt 10. I proszę uprzejmie oddaję głos w punkcie 6 
Paniom reprezentującym Urząd Gminy.” 
 
[Radny Bogdan Pawłowski opuścił obrady sesji (godz. 922) i do zakończenia sesji nie wrócił.] 
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2007 rok.  
 
W związku z omawianym tematem na sesję przybyły: Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. ElŜbieta Matuszczyk oraz Pełnomocnik 
Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Małgorzata Kozik. 
Przewodnicząca komisji Pani E.Matuszczyk zdała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku oraz poinformowała, Ŝe 
Gminna Komisja, której zadaniem jest inicjowanie działań wnioskowanie opiniowanie w róŜnych 
sprawach opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholi, odbyła łącznie w 
2007 roku 18 posiedzeń, których koszt brutto wyniósł 7.870 zł (w tym są podatki i ZUS). Dodała: 
„Wiele jest róŜnych wniosków pism o dofinansowania róŜnych zadań w większości ze szkół. 
Kładziemy przede wszystkim nacisk na profilaktykę. Terapii nie prowadzimy, bo do tego są 
powołane profesjonalne instytucje. Komisja prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia leczenia 
z osobami uzaleŜnionymi. 4 wnioski skierowaliśmy do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny o 
zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia. Są juŜ postanowienia prawomocne osoby te 
mają nadzór Kuratora, w ciągu dwóch lat powinni podjąć leczenie.” 
 

W załączeniu do protokołu – sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku.                                        Załącznik Nr 7 
 

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i zdanie sprawozdania i przeszedł do punktu 7. 
 

p u n k t  7 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.  
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w okresie od 29 lutego do 30 marca 
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 



 5 

 
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   
 
(W trakcie zdawania ww. sprawozdania na sesję przybył radny Marek Ludwiczak.) 
 

5. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa zdał Przewodniczący komisji - radny Jerzy Madej. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 12 
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 13 
 
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym Komisji Stałych za zdanie sprawozdań i 
przeszedł do punktu 8 porządku obrad. 
 

p u n k t  8 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami.  
 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami XXI i XXIII oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 14  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 9. 
 

Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady W.Ziembie.  
 

p u n k t  9 

Podjęcie uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008; 
 

Skarbnik Gminy p. Maria Ozga zapoznała z treścią ww. projektu uchwały oraz omówiła 
załączniki do uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2008. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 
radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008 została przyjęta wymaganą 
większością głosów.  
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/184/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008.                             Załącznik Nr 15  
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W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami 
uchwał: 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działki na okres 10 lat; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na wydzierŜawienie działki na okres 10 lat. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie działki na okres 10 lat została przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działki na okres 10 lat.  

Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
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 sprzedaŜ działki została 
przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 17  
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
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 sprzedaŜ działki została 
przyjęta jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/187/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 18 
 

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

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/188/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę działek.                              Załącznik Nr 19 
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� w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
stycznia 2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie działek na okres  
10 lat; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyraŜenia 
zgody na wydzierŜawianie działek na okres 10 lat. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie 
wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie działek na okres 10 lat została przyjęta jednogłośnie.  
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/189/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
stycznia 2008 roku w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie działek na okres 10 lat. 

Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów szkół; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół. Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych.1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów szkół została przyjęta wymaganą większością głosów.  
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/190/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.03.2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów szkół.                                                                                                          Załącznik Nr 21 
     

Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie sesji. 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 10 i przeszedł do punktu 11. 
 

p u n k t  11 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny A.Kułak: „Mam pytanie, bo korzystając z wizyty Komisji bezpieczeństwa tej powiatowej, 
dlaczego Komisja bezpieczeństwa nie zapoznała tejŜe komisji, jeŜeli chodzi o stan dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy? A szczególnie się dziwię Panu Przewodniczącemu tej 
komisji poniewaŜ droga w Barczkowicach i dalej Gorzędów jest w tragicznym stanie i nie tylko ta 
droga ale i przez Pytowice teŜ jest tragicznie, dziury okropne, nie mówiąc juŜ o drodze od Kaliska 
w stronę Parzniewic. Następnie; no słuchając planu finansowego Zakładu dziwię się Komisji 
Rewizyjnej i budŜetowej, Ŝe nie wypracowała wniosków, z jakiego powodu te straty wynikły, 
tylko zapoznała się i temat krótki. UwaŜam, Ŝe te komisje powinny wniknąć dalej w szczegóły, 
jakie są przyczyny, itd. Następnie; dlaczego – tutaj juŜ pytanie do Pana Burmistrza – nie jest 
prowadzona naprawa budynku Lecznicy Zwierząt, co mi wiadomo jest to budynek gminny? Na 
dachu cieknie, nieustalone są jeszcze, jeśli chodzi o podłączenie wody itd. nie jest stan prawny 
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uregulowany. 2) Kiedy będą tablice nazw ulic: co wcześniej mówiłem na Podchojnie w 
Gorzędowie? Nie ma nazwy tej ulicy, wisiała na płocie teraz nie wisi i prosiłbym o uregulowanie 
tej sprawy. Następnie proszę, bo jest juŜ uchwała podjęta w sprawie ulicy im. Ks. Mariana 
Kasprzyka i chciałbym dowiedzieć się, kiedy będzie ta tabliczka? 3) Dziury na drogach gminnych 
w Gorzędowie - teŜ juŜ na sesjach mówiłem niestety nic nie jest robione w tym kierunku one się 
powiększają jak dojdzie do wypadku to juŜ będzie za późno. Dalej; sprawa przystanku dla 
młodzieŜy szkolnej, kiedy będzie zamontowany przystanek w Gorzędowie?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Statut Gminy Panie radny mówi i - bodajŜe - ustawa o samorządzie 
gminnym, Ŝe interpelacje i zapytania składa się tylko i wyłącznie do burmistrza takŜe odpowiem 
Panu od razu na wszystkie zagadnienia, które Pan poruszył; Nie trzeba zaznajamiać radnych 
powiatowych ze stanem dróg powiatowych na terenie gminy, bo to jest ich działka. Jest rozdział 
między samorządami, nie ma Ŝadnej podległości, ani nie podlega pod nas powiat ani my pod 
powiat. Są radni powiatowi Pani Sewerynek, Pan Zbierański i do Nich Pańska interpelacja 
powinna być ewentualnie bezpośrednio na Radzie Powiatu, jeśli Pan chce o drogach powiatowych 
mówić. Teraz dalej: naprawa Lecznicy Zwierząt - brak środków w budŜecie na naprawę - po 
pierwsze - a po drugie Ŝadne sygnały do nas w tym temacie nie wpłynęły; tablica na ul. Podchojny 
- jest zamontowana (na słupie...wisi taka tablica); tablica na ul. Ks. Kasprzyka - jest zamówiona 
będzie zrobiona; dziury w Gorzędowie na drogach gminnych - wszystkie te dziury na bieŜąco 
sukcesywnie są z wiosennym remontem łatane; przystanek dla małych dzieci w Gorzędowie - 
trwa szukanie miejsca, w którym ten przystanek ma być postawimy. Jest korespondencja pisemna 
moŜna na zasadzie informacji publicznej tą informację zdobyć.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący ja mam tylko jedno małe pytanie czy te interpelacje 
i zapytania radnych to tak jak burmistrz przed chwilą powiedział to są tylko i wyłącznie do Pana 
Burmistrza czy teŜ nie?” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak są dwa akty prawne, które regulują te sprawy. W 
tych aktach prawnych (ustawa o samorządzie i statut) wyraźnie jest powiedziane Panie radny, 
dlatego interpelacje i za interpelacje odpowiada burmistrz tylko i wyłącznie.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „To znaczy te pytania, zapytania i interpelacje, są tylko i wyłącznie 
skierowane do Pana Burmistrza?” 
 
Przewodniczący Rady: „Do Pana Burmistrza na sesji.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „To niech mi Pan w tej chwili odpowie jak się ma to co Państwo Ŝeście 
przegłosowywali, Ŝe nie moŜna zadawać pytań Przewodniczącym komisji, którzy zdają 
sprawozdanie i stwierdził Pan Panie Przewodniczący Ŝe interpelacje i zapytania radnych są od 
tego Ŝeby zadawać pytania Przewodniczącym komisji. Jak to się ma to co mówił Pan wcześniej 
do tego co mówi Pan dzisiaj?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No trzeba sobie Panie radny statut przeczytać i nie zawracać głowy... 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu ja pytam Pana Przewodniczącego... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak naprawdę to jest bez sensu i uszanujmy to co jest 
napisane i przeczytajmy.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja na temat tych dziur na drodze powiatowej; w Barczkowicach był przypadek, 
Ŝe dwie dziury powstały, wziąłem telefon zadzwoniłem do Pana Broszkowskiego i na drugi dzień 
dziury są zrobione. UwaŜam, Ŝe tak samo moŜe teŜ Pan Kułak zadzwonić do Pana Dyrektora 



 9 

Dróg Powiatowych i zgłosić mu taki problem. – A po drugie na temat tych dróg powiatowych i 
krajowych – był tu teŜ Pan Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Ŝeśmy poruszyli temat drogi 
484 i trasa Bełchatów (od trasy). Powiedział, Ŝe jest tam ograniczenie do 50 km/h a jak komu nie 
pasuje to niech sobie 30 jedzie. Taka była odpowiedź. Tak powiedział Dyrektor Dróg Krajowych i 
Autostrad Pan Szkup jak Wam nie pasuje 50 to 30 jedźcie. To jest odpowiedź dyrektora? A my 
nie moŜemy się z Radomskiem dogadać jak tamci tak nas olewają... 
 
Radny A.Matusiak: „To jest akurat człowiek chory... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale bardzo przepraszam nie ubliŜajmy nie wyraŜajmy opinii o ludziach 
których nie ma.” 
 
Radny J.Jakubczyk: „Ja w tamtym roku teŜ wystosowałem pismo do Powiatu i teŜ dostałem 
odpowiedź, Ŝe nie ma pieniędzy na remont drogi i koniec.” 
 
Radny F.Stępień dodał: „To samo jest, jeśli chodzi o czyszczenie przez Powiat chodnika 
Kamieńsk-Barczkowice. To jest droga powiatowa dzwoniłem prosiłem bez echa, dopiero Pan 
Burmistrz na prośbę moją moŜna powiedzieć zlitował się i gmina musiała to zrobić. A Starostwo 
to ma nas w nosie dobrze Pan o tym wie.” 
 
Radny A.Kułak: „Ale mnie nie chodzi o dziury. Panowie radni macie dobry wzrok jeździcie po 
tych drogach no niestety to jest droga popsuta przez wykonawcę, duŜo lepsza była przed 
wykonaniem tej inwestycji. Dlaczego tak się robi pytam się?” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja juŜ nie będę mówił o drogach powiatowych, bo drogi powiatowe to 
niech sobie Powiat załatwia ja mam tylko prośbę do Pana Przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Ŝeby poprosił Pana Burmistrza moŜe się ulituje nad naszymi drogami 
gminnymi.” 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 

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 XXIII sesję Rady Miejskiej 
w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
  
 
 
 
 
 
 


