
 1 

RM.0052/6/08 

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

z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
 
XXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1120. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (nieobecni: radny Jacek Ozga i radna Maria 
Bujacz; Przewodniczący Rady 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, Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego – p. Waldemar Zbierański, radna 
Rady Powiatu Radomszczańskiego – BoŜena Sewerynek, Prezes Elektrowni Wiatrowej – p. 
Bogusław Terlecki. 
Ponadto na sesji były obecne media: Wiadomości „Co Nowego” – p. Justyna Drzazga i 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 XXIII/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
4. Informacja na temat działalności Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Wykonanie budŜetu gminy za 2007 rok. 
8. Absolutorium dla Burmistrza Kamieńska. 
9. Podjęcie uchwał. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Zakończenie obrad. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXIV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Wojciech Ziemba. Powitał radnych, sołtysów 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. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jakieś propozycje odnośnie porządku obrad, 
który otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. 
 
Radny B.Pawłowski zgłosił wniosek: 

• „Aby wprowadzić w punkcie 3. Informacja Burmistrza na temat budowy podjazdu przy  
      Szkole Podstawowej w Kamieńsku.” 

Wyjaśnił: „UwaŜam, Ŝe są to rzeczy bardzo istotne i waŜne, wyniknęła taka potrzeba w ostatnich 
miesiącach. Pewne informacje z tego co wiem Pan Burmistrz zbiera na ten temat padają kwoty, Ŝe 
to ma kosztować nawet 100 tysięcy złotych. No chciałbym wiedzieć, z czego to wynika i jak dalej 
ma być ta sprawa pilotowana, załatwiona?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego B.Pawłowskiego o 
wprowadzenie punktu Informacja Burmistrza na temat budowy podjazdu przy Szkole 
Podstawowej w Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 
radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
 
Radny A.Kułak zgłosił następujące wnioski: 
1) 

• „O wprowadzenie w punkcie 4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kamieńsku za 2007 rok.” 

 

Dodał: „Uzasadniam tym, Ŝe są powaŜne błędy w tych dokumentach. Wcześniej ja sugerowałem 
na sesji, Ŝe Komisja Rewizyjna dokładnie nie przeanalizowała tych dokumentów tylko przyjęła 
sprawozdanie dyrektora. UwaŜam, Ŝe aby głosować do absolutorium to te błędy powinny być 
wyeliminowane i w tej sprawie teŜ radni złoŜyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej teŜ 
Przewodniczący nie uwzględnił, więc proponuję Ŝeby dzisiaj ten punkt wprowadzić i 
przedyskutować ponownie te dokumenty. W księgowości w Zakładzie widzę, Ŝe panuje bałagan 
bądź nie umieją liczyć – później to uzasadnię dokładniej.” 
 
2) 

• „O wprowadzenie w punkcie 5. punktu: Zapoznanie się z pismem Pani Longiny Suchan, 
które zostało złoŜone do Rady Miejskiej w Kamieńsku dotyczące Dyrektora ZSP w 
Kamieńsku oraz dyskusja.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski radnego A.Kułaka: 

1) O wprowadzenie jako punktu 4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kamieńsku za 2007 rok. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku 
głosowało 4 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. wniosek został 
odrzucony. 
 

2) O wprowadzenie punktu 5. Zapoznanie się z pismem Pani Longiny Suchan, które 
zostało złoŜone do Rady Miejskiej w Kamieńsku dotyczące Dyrektora ZSP w Kamieńsku oraz 
dyskusja. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych. 8 radnych  
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
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Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba zgłosił wniosek: 

• „Aby przed punktem podjęcie uchwał wprowadzić punkt: Rozpatrzenie skargi na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

Radny M.Ludwiczak zgłosił wniosek: 

• „O wprowadzenie punktu: Gospodarka śmieciowa na terenie Gminy Kamieńsk.” 
 

Uzasadnił: „DuŜo jest zapytań mieszkańców naszej gminy jak jest z opłatami za wywóz śmieci. 
Te opłaty droŜeją z miesiąca na miesiąc i są coraz wyŜsze. Ja tak moŜe pokrótce powiem, bo mam 
taki mały schemacik jak to wszystko wygląda i chciałbym radnym przybliŜyć ten problem. 1 tona 
odpadów komunalnych to jest około 4.000 litrów. Licząc, Ŝe kosz ten mały ma 100 litrów to jest 
około 40 koszy, 100 ton daje nam 4.000 koszy, a 2.000 ton daje nam 80.000 koszy. Mamy 
zagwarantowane przyjęcie 2.000 ton śmieci na składowisku w Kąsiu od mieszkańców Gminy 
Kamieńsk za darmo i jest to nadal aktualne, jest to w umowie dzierŜawy w art. 4 (Obowiązki i 
prawa dzierŜawcy związane z zagospodarowaniem terenu) i punkt 4 i 5 mówi: dzierŜawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego składowania odpadów pochodzących od mieszkańców Gminy 
Kamieńsk w wysokości do 2.000 ton rocznie. Te 2.000 ton – rozmawiałem z przedstawicielami 
firm wywoŜących te odpady jak równieŜ z przedstawicielami firmy AMEST – i te 2000 ton jest 
nadal aktualne. Proszę Państwa gdybyśmy policzyli sobie to wszystko to 1 tona śmieci na 
składowisku w Kąsiu kosztuje 75 zł do tego dokładamy 75 zł opłaty marszałkowskiej plus jeszcze 
wat daje nam to około 160 zł za tonę składowania śmieci. JeŜeli zawieziemy tą tonę śmieci z 
Kamieńska nie będziemy płacić za śmieci (jest to kwota 75 zł) płacimy tylko i wyłącznie za opłatę 
marszałkowską 75 zł plus ten wat to jest około 80 zł takŜe mamy z terenu Gminy Kamieńsk 
opłatę za śmieci o połowę mniejszą. Gomunice zawiozą za 160 zł a My zawieziemy za 80 zł, 
wystarczy tylko z tego skorzystać. Mało tego z tych 75 zł, z których jest to tzw. opłata 
marszałkowska, a jest to właściwie opłata za tzw. korzystanie ze środowiska, od kaŜdej jednej 
tony połowa tej kwoty powinna wrócić do gminy. Ja liczę tylko te 2.000 ton które mamy 
bezpłatne policzmy sobie 35 zł od dwóch tysięcy ton daje nam 70 tysięcy złotych. Jesteśmy w 
stanie te 70 tysięcy podzielić na 12 tysięcy koszy 100 litrowych, jesteśmy w stanie kaŜdemu 
mieszkańcowi dopłacić po 6 zł prawie do jednego kosza. JeŜeli opłata dzisiaj za kosz wynosi 12, 
16 czy 18 zł, (bo to jest zróŜnicowane od firm) to kosz u nas kosztowałby w granicach 10zł. 
Proszę Państwa bardzo bym prosił Ŝeby ten punkt umieścić, jeŜeli nie zgodzicie się na 
umieszczenie tego punktu to mam następną propozycję Ŝeby zorganizować jakąś sesję czy 
Komisję Rolnictwa, na którą moŜemy zaprosić przedstawicieli firmy JUKO, REMONDIS i firmy 
AMEST (wszystkie te podmioty gospodarcze wyraŜają zgodę na przybycie i na rozmowy). 
Zróbmy coś Ŝeby wreszcie tą sytuację z tymi śmieciami uregulować.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego M.Ludwiczaka o 
wprowadzenie punktu: Gospodarka śmieciowa na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W 
wyniku głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/08 z dnia 31 marca 2008 r. 



 4 

4. Informacja na temat działalności Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Wykonanie budŜetu gminy za 2007 rok. 
8. Absolutorium dla Burmistrza Kamieńska. 
9. Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
10. Podjęcie uchwał. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Zakończenie obrad. 

 

p u n k t  3 
  
Przyjęcie protokołu Nr XXIII/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXIII/08  z dnia 31 marca 2008 r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół Nr XXIII/08  z dnia 31 marca 2008 r. został przyjęty wymaganą 
większością głosów.  
 

p u n k t  4 
 

Informacja na temat działalności Elektrowni Wiatrowej Kamie ńsk. 
 
O udzielenie informacji na temat działalności Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk 
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Prezesa elektrowni - Pana Bogusława Terleckiego. 
 
Prezes B.Terlecki powiedział, Ŝe farma została odebrana od generalnego wykonawcy 14 listopada 
2008 r. i w ślad za tym otrzymali koncesję na wytwarzanie energii 30 grudnia 2008 r., czyli 
jeszcze rok 2008 nie był rokiem eksploatacji a rokiem zakończenia inwestycji. Praktycznie 
działalność operacyjną przyjmuje się od dnia 1 stycznia b.r. W ślad za tym na podstawie 
deklaracji podatkowej równieŜ dla gminy odprowadzany jest podatek od nieruchomości oraz inne 
podatki z tytułu przychodów ze sprzedaŜy, których nie moŜna dokładnie określić, bowiem dopiero 
się zaczęły. Dodał: „Pewnie ktoś zapyta, dlaczego uruchomienie działalności gospodarczej 30 
grudzień a 14 listopad taka rozbieŜność terminowa? OtóŜ wyjaśniam, Ŝe wynika to z procedur 
administracyjnych, Ŝe praktycznie kaŜdy urząd ma miesiąc czasu na odpowiedź stąd teŜ nikt nie 
przyspieszył, a kaŜdy wyczekał na tyle Ŝeby te procedury administracyjne były zachowane, a 
wyprodukować energii bez koncesji na wytwarzanie po prostu nie wolno. W okresie realizacji 
inwestycji wyprodukowaliśmy 26.000 MW to z punktu widzenia energii konwencjonalnej daje 
rząd 3,5 mln zł. Natomiast z punktu widzenia praw majątkowych; tych praw majątkowych spółka 
nie dostanie z uwagi na to, Ŝe koncesja dopiero wchodzi w Ŝycie pod koniec grudnia 2007 r. 
Koncesja upowaŜnia do praw majątkowych dopiero w okresie eksploatacji, czyli obecnie od 
1.01.2008 r. Sądzę Ŝe mogę takim ogólnym stwierdzeniem powiedzieć Ŝe uruchomiona farma 
wiatrowa jest sukcesem lokalnym i przede wszystkim sukcesem tej gminy na której terenie ona 
się znajduje. Myślę, Ŝe poprzecie Państwo dalej nasz rozwój juŜ zwróciliśmy się do burmistrza o 
rozwój tej farmy wiatrowej. Jest pewna część jeszcze powierzchni moŜliwej do zagospodarowania 
po stronie zachodniej góry na poziomie około 9 wiatraków rzędu 2 MW, czyli około 18 MW 
dodatkowo do tej, które obecnie funkcjonują i chyba to wyczerpuje lokalizacje, bo inne 
lokalizacje na samym stoku góry praktycznie są niemoŜliwe. Zwróciliśmy się do burmistrza z 
prośbą o podjęcie tematu wykonania studium o wykonalności i bardzo prosimy Ŝeby rozwaŜyć to 
dla nas. Tak w ogólnych słowach to tyle.” 
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Burmistrz G.Turlejski: „Panie Prezesie te 15 wiatraków, które stoją na górze to jest nasz wspólny 
sukces nie tylko gminy to równieŜ Pana cięŜka praca. To równieŜ przeskakiwanie wielu kłód 
rzucanych pod nogi tak Panu jak i mnie jak i całej tej gminie przez wielu, którzy stawiali te 
wiatraki tu na tej sali na tych stołach (kpiny sobie robili), ale na szczęście te wiatraki tam stoją ku 
chwale całej gminy i zadowoleniu wszystkich, a tym wielu zostały jedynie czerwone rumieńce na 
buziach i nic więcej. Co do sprawy związanej z przyszłością jesteśmy otwarci jak najbardziej na 
dalszą rozbudowę parku elektrowni wiatrowej, bo to jest wielka przyszłość dla nas dla energetyki 
nie tylko sprawy promocji tej gminy poprzez elektrownie wiatrowe, ale wsparcie budŜetu. 
1.200.000 zł z ruchu tych śmigieł wpływa do budŜetu gminy. Nie śmierdzi nie draŜni tylko 
wspiera budŜet gminy i to jest waŜne i te 9 wiatraków, o których Pan mówi te równieŜ będziemy 
pozytywnie opiniować, lecz sprawy związane z przyjęciem uchwały w sprawie porozumienia 
zrobimy sobie na następnej sesji, dlatego Ŝe tutaj mamy absolutorium było bardzo wiele 
dokumentów ja nie zdąŜyłem tego wszystkiego zrobić. TakŜe na następnej sesji będzie 
przedłoŜony dokument w sprawie dalszej współpracy pomiędzy elektrowniami wiatrowymi a 
Gminą Kamieńsk i gdyby się udało jeszcze tych wiatraków więcej postawić to proszę przemyśleć 
moŜe się jeszcze coś uda. Dziękuję Panu Prezesowi za zgodną współpracę dla dobra wszystkich, 
bo po to się tu wszyscy, mam nadzieję wszyscy, zebraliśmy. Nie po to Ŝeby kłaść kij w szprychy i 
nogi podkładać tylko Ŝeby pracować dla dobra tej gminy.” 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, z czego wynika róŜnica, jeŜeli chodzi o wysokość podatku, bo 
wstępne deklaracje czy kalkulacje podatku od tej inwestycji zakładały kwotę 2,5 do 3 milionów 
złotych, a dzisiaj słyszymy o kwocie 1.200.000? 
 
Prezes B.Terlecki wyjaśnił, Ŝe jest to kwota na poziomie około 1.400.000 zł i wynika ona z 
obowiązujących przepisów, które są wydane na dzisiaj i dokładnie rozliczają, Ŝe wartość majątku 
w części, która jest wykonana na górze jest opodatkowana podatkiem. Nie całość a część majątku. 
 
Radny B.Pawłowski dodał: „Czy w okresie, kiedy były kalkulacje większe (mówię w granicach 
2,5 do 3 milionów złotych) czy wtedy te przepisy... 
 
Prezes B.Terlecki: „Nie były precyzyjne na tamten moment i inne były warunki realizacji pod 
kątem nakładów na inwestycje, nieco wyŜsze.” 
 
Radny A.Kułak zapytał czy w poprzedniej kadencji jako Przewodniczący Rady pomagał 
elektrowniom, jeŜeli chodzi o budowę tych wiatraków czy wkładał kij w szprychy? 
 
Prezes B.Terlecki odpowiedział: „Bolące jest to, Ŝe Pan tak mówi, bo ja mogę kilka faktów 
wymienić. To Pan Andrzej ze mną był w PSL u Prezesa gdzie prosiliśmy błagaliśmy o pewne 
rzeczy. No bardzo duŜo spraw, które wspólnie załatwiliśmy. No, chociaŜ w demokracji róŜnie to 
bywa raz się jest po tej stronie stołu drugi raz po tej stronie, natomiast wkład Pana Andrzeja jest 
bardzo duŜy. Tak samo i tutaj ci Państwo, którzy siedzą tu po mojej prawej stronie no to są moi 
przyjaciele w tej inwestycji i tutaj ja nie mogę złego słowa powiedzieć o jak to było powiedziane 
kij w szprychy czy tam jeszcze coś. Natomiast były humorystyczne pewne stwierdzenia o 
wyrastaniu wiatraków jak kaktus na ręce, ale to były humory, bo trzeba przeanalizować przebieg 
procesu inwestycyjnego on nie był prosty on nie był łatwy. Proszę zauwaŜyć, Ŝe w tej inwestycji 
wymienialiśmy wszystkie kable. No to budziło pewien niepokój wszystkich, co się dzieje. No tak 
się zdarzyło, ale zamontowane kable są dzisiaj o wysokiej jakości z gwarancjami jeszcze 
większymi. W związku z tym Panie Andrzeju ja tylko mogę w odpowiedzi na to, co Pan 
powiedział serdecznie Panu podziękować za zaangaŜowanie.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
W związku z wyczerpaniem tematu Wiceprzewodniczący Rady podziękował Prezesowi 
Elektrowni Wiatrowej za udzielenie informacji i przeszedł do punktu 5. 
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p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 31 marca do 27 kwietnia 2008 r. kolejno zdali: 
 

1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zdał Przewodniczący komisji - radny Jan Jakubczyk. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 5 
 

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

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

3. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa zdał Przewodniczący komisji - radny Jerzy Madej. 
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 Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zdała 
Przewodnicząca komisji - radna Zofia RoŜniatowska. 

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

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10 
 
Wiceprzewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym Komisji Stałych za zdanie 
sprawozdań i przeszedł do punktu 6 porządku obrad. 
 

p u n k t  6 
 

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

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

(W trakcie zdawania sprawozdania na sesję przybył Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Bartoszewski oraz p. 
Justyna Drzazga - Wiadomości „Co Nowego”.) 

 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 9. 
 

p u n k t  7 

Wykonanie budŜetu gminy za 2007 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga zapoznała radnych ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania 
budŜetu Gminy Kamieńsk za 2007 rok. 
W załączeniu do protokołu – w/w sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 12  
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Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania. 
 
Radny A. Kułak zapytał, kto zarządza Ŝwirownią w Kamieńsku? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe Ŝwirownią w Kamieńsku zarządza Gmina Kamieńsk. 
 
Radny A. Kułak dodał: „W takim razie, bo analizując sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z 
wykonania budŜetu nie spotkałem się z opłatą eksploatacyjną ze Ŝwirowni, kto odprowadza do 
Urzędu Marszałkowskiego tę opłatę?” 
 
Skarbnik Gminy: „Są trzy przelewy: jedno na fundusz likwidacji kopalni jedno idzie do ochrony 
środowiska i część środków zostaje teŜ w gminie jako dochody (to znaczy one najpierw są 
wydatkami a później przelewamy je jako dochody, bo to są dochody budŜetu jednostek 
samorządu terytorialnego), a one są księgowane tak jak ten piasek gdzie jest przeznaczany (ta 
opłata eksploatacyjna, więc jeŜeli na inwestycje związane z budową kanalizacji to ta opłata 
znajduje się w danej inwestycji w kosztach.” 
 
Radny A. Kułak: „A czy jest prowadzone konto na tzw. rekultywację Ŝwirowni?” 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak, Ŝe jest to „Fundusz likwidacji kopalni”. 
 
Radny A. Kułak: „Następne pytanie, bo analizując wykonanie budŜetu Urzędu i w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej stwierdziłem, Ŝe w Zakładzie są wysokie koszty w porównaniu z 
Urzędem np. na wydawanie środków finansowych na telefony. UwaŜam, Ŝe powinno być na 
odwrót to Urząd powinien więcej wydawać na telefony tak stacjonarne jak i komórkowe. Zakład 
wiadomo jest duŜo mniejszy od Urzędu a niestety są wysokie środki finansowe. Następna sprawa; 
analizując w dziale oświetlenie przychody np. określone są, Ŝe wyniosły 18.841 zł znów w dziale 
Urzędu jest wydatek 20.000 zł czyli one nie mają tutaj jakiegoś pokrycia... 
 
Skarbnik Gminy: „No, ale to nie tylko z Zakładu mamy koszty, ale jest praca podnośnika, inna teŜ 
wymiana itd. takŜe to nie tylko z Zakładu nie moŜna tego podnosić.” 
 
Radny A. Kułak:...Następne koszty, jakie są zróŜnicowane; w inwestycjach spotkałem się, Ŝe 
koszty ogólnozakładowe wynoszą 68,87%. No ja się nie spotkałem z tak wysokimi kosztami 
ogólnozakładowymi, jakie są w Zakładzie. Na przestrzeni najwyŜsze były w granicach do 40%, 
jeŜeli pamiętam a tutaj są prawie podwójne, dlatego uwaŜam, Ŝe jest nieprawidłowe 
gospodarowanie w tym zakładzie. Następna sprawa, czego Ŝądaliśmy Ŝeby wyjaśnić pewne 
tematy; Pani księgowa, która tu zdawała sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kamieńsku stwierdziła, Ŝe strata w Zakładzie wynosi 220.000 zł i to rozbiła potem 
na paragrafy i tak: strata na ściekach wynosi 78.496,64 zł, przy oświetleniu strata 1.833,20, 
budowlanka i transport strata wynosi 209.880,92 zł. Daje to po zsumowaniu kwotę 290.209 zł a 
stwierdziła, Ŝe strata wynosi 220.000 zł, gdzie jest 70 tysięcy pytam się.” 
 
Skarbnik Gminy: „No nie chciałabym się tutaj za Panią Księgową wypowiadać, ale tutaj chyba w 
rozbiciu ona wzięła w trakcie do Urzędu Skarbowego, czyli tam są teŜ koszty niestanowiące 
kosztów uzyskania przychodów, czyli amortyzacja, róŜne odsetki.” 
 
Radny A. Kułak: „Pani Skarbnik te sprawy chcieliśmy wyjaśnić, bo jeŜeli dokument, który ogólny 
mówi, Ŝe strata wynosi 220.000 zł i potem to się rozbija na czynniki i nie daje tej sumy 220.000 to 
o czymś to świadczy... 
 
Radny A.Matusiak: „To proszę złoŜyć wniosek i tą sprawę się wyjaśni.” 
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Radny A. Kułak: „Ale Panie radny ja Panu nie przeszkadzałem. My Ŝeśmy występowali z 
wnioskami dzisiaj na tej sesji Ŝeby wyjaśnić tą sprawę, ale nie chcecie wyjaśnić... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pani Skarbnik juŜ przed chwilą wyjaśniła Panie radny.” 
 
Radny A. Kułak: „To nie jest dla mnie wyjaśnienie.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To juŜ Pańska sprawa jak Pan nie rozumie słów polskich.” 
 
Radny A. Kułak: „Następnie mam pytanie czy Zakład Gospodarki Komunalnej sprzedaje Ŝwir?” 
 
Zastępca Burmistrza P.Ziemba: „To niech się Pan dyrektora zapyta.” 
 
Radny A. Kułak: „A kiedy mam się zapytać jak nie ma dyskusji nad sprawozdaniem! Proszę 
Państwa w przychodach §0830 jest wyraźnie zapisane (to jest sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego ZGK za 2007 rok) sprzedaŜ wody, ścieków, Ŝwiru i usług, i się pytam czy jest 
prowadzona sprzedaŜ Ŝwiru.” 
 
Zastępca Burmistrza P.Ziemba: „Myślę, Ŝe tyle lat Pan pracował w tym zakładzie i wie dokładnie, 
kto moŜe ten Ŝwir sprzedawać. Przed chwileczką zadawał Pan pytanie, kto kieruje tą Ŝwirownią 
dostał Pan odpowiedź to rozumiem, Ŝe zrozumiał Pan równieŜ, kto moŜe sprzedawać ten Ŝwir.” 
 
Radny A. Kułak: „A w ogóle jest prowadzona sprzedaŜ?” 
 
Zastępca Burmistrza P.Ziemba: „Proszę Pana czy wie Pan o tym, Ŝe gmina nie moŜe prowadzić 
działalności gospodarczej?” 
 
Radny A. Kułak: „No to, po co się takie głupoty pisze w sprawozdaniu? Ja uwaŜam (tak ogólnie 
mogę stwierdzić), Ŝe w księgowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej jest bajzel, bo 
sprawozdania są nierzetelnie przedstawiane radnym na sesji Rady Miejskiej.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa w Zakładzie panuje porządek nie ma Ŝadnego bajzlu. 
Zakład jest kontrolowany przez organa zewnętrzne, są kontrole wieloletnie, wszystko jest 
skontrolowane pozytywnie nie ma Ŝadnych niepokojących sygnałów.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i do punktu 8. 
 

p u n k t  8 

Absolutorium dla Burmistrza Kamieńska. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Kamieńska za rok 2007 oraz Uchwały Nr 1/2008 Komisji 
Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia w sprawie opinii dotyczącej wykonania budŜetu Gminy Kamieńsk 
za rok 2007.  
W załączeniu do protokołu – ww. dokumenty.                                                        Załącznik Nr 13      

Następnie przeczytał treść uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół 
Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb: 
- Nr II/89/08 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budŜetu  
   za 2007 rok; 
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- Nr II/90/08 z dnia 16.04. 2008 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
   w Kamieńsku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. uchwały.                                                            Załącznik Nr 14     
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2007. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2007. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem w/w 
uchwały głosowało 9 radnych. 4 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2007 została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/191/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2007. 

Załącznik Nr 15  
 

Po udzieleniu Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za 2007 rok głos zabrał Przewodniczący 
Rady Jan Bartoszewski i powiedział: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, zaproszeni 
goście, tak się składa, Ŝe dziś Rada udzieliła absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Kamieńsk. Jest to dzień szczególny, dlatego Szanowny Panie Burmistrzu w związku z 
udzielonym absolutorium dziękujemy za całokształt działalności dla dobra miasta i gminy dla 
dobra całej naszej społeczności. Jednocześnie Ŝyczymy dalszej owocnej pracy i jak najwięcej 
efektów działalności samorządowej.” 
 
Radny powiatowy W.Zbierański: „Panie Przewodniczący Panie Burmistrzu w imieniu swoim jako 
radny powiatowy i w imieniu (zostałem upowaŜniony) Pana Radnego Krzysztofa Zygmy pragnę 
złoŜyć teŜ gratulacje z udzielonego absolutorium i Ŝyczę dalszej naszej dobrej współpracy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Serdecznie dziękuję radnym, którzy głosowali za udzieleniem 
absolutorium. Jest to dla mnie skwitowanie cięŜkiej całorocznej pracy. Pracy, w której nierzadko 
były róŜnego rodzaju podstępy zasadzki, ale wspólnie razem to wszystko przebyliśmy. Pragnę 
tylko zauwaŜyć, Ŝe dzięki to naszej pracy i współpracy bardzo dobrej dla dobra całego miasta i 
całej gminy uratowaliśmy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku. Szkołę, która 
stanowiła praktycznie ruinę szkołę, która zgubiła połowę uczniów, która przez kilka lat narobiła 
prawie 2 miliony zadłuŜenia dla Powiatu i myśmy to wszystko uratowali. Szkoła dzisiaj istnieje, 
kształci uczniów, kilka dni temu odbyło się zakończenie uczniów dla klas maturalnych. Do szkoły 
tej zaraz po przejęciu przez gminę doszło 25 uczniów (samo to mówi przez siebie) oczywiście 
była to juŜ szkoła pod nowym zarządzaniem pełniła obowiązki wtedy Henryka Fryc. Chciałbym 
powiedzieć, Ŝe do szkoły tej juŜ jest złoŜonych kilkadziesiąt podań. To sukces i Rady i Burmistrza 
naszej zgodnej współpracy. A mówiąc o Radzie to mówię o dziewięciu radnych, bo ta szóstka, 
która tutaj siedzi i głosuje przeciw to wcale praktycznie nie była tym zainteresowana czy ta szkoła 
będzie czy nie. Chciałem podziękować równieŜ za zgodną współpracę grupie radnych w budowie 
komisariatu policji. Lada chwila budowa zostanie zakończona komisariat zostanie oddany do 
uŜytku. Policja na stałe będzie pracowała w Kamieńsku. Komisariat całodobowy to jest doskonała 
promocja naszej gminy zapewnienie tej gminie coraz lepszego bezpieczeństwa i za to dziękuję 
równieŜ bardzo. 25 lipca b.r. będzie tutaj Święto Wojewódzkie Policji, po raz pierwszy święto za 
Łodzią, przyjedzie tutaj kilkaset osób będziemy wspólnie to święto obchodzić cieszyć się z 
owoców wspólnej pracy. Dziękuję za wspólną pracę odnośnie ulicy Słowackiego. Wreszcie ta 
ulica wygląda jak naleŜy jest wizytówką miejscowości. Dzięki Waszym decyzjom drodzy radni 
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jest odwodniona z wód burzowych, jest skanalizowana, są pobudowane chodniki. Długie lata się 
toczyła walka o tą ulicę dopiero musiała przyjść ta Rada i ta walka się zakończyła powodzeniem. 
Mamy wiele sukcesów na terenie całej gminy kaŜdy zakątek gminy powoli zmienia swój 
wizerunek na wizerunek coraz lepszy. Pragnę zauwaŜyć, Ŝe po wyjściu z poprzedniego ustroju w 
naszej gminie jak i w całej Polsce są zapóźnienia cywilizacyjne. W tych budŜetach 14-to, 15-to 
czy 16-to milionowych nie moŜna tych zapóźnień w ciągu roku dwóch czy ośmiu zlikwidować, to 
jest ciągły proces takŜe, jeŜeli są roszczenia obywateli to te roszczenia zgodnie z hierarchią 
potrzeb załatwiamy i będziemy je załatwiać dalej ku zadowoleniu wszystkich. Dziękuję za 
współpracę, dziękuję za poparcie, dziękuję za to, Ŝe gmina idzie do przodu dzięki Wam. A tych, 
którzy patrzą na mnie negatywnie, lecz mają na bakier z prawem ja w ogóle pod uwagę nie 
biorę.” 
 
Pan Bogusław Terlecki - Prezes Elektrowni Wiatrowej: „Ja ze swej strony chciałbym serdecznie 
pogratulować Panu Burmistrzowi za przeprowadzone działanie praktycznie w dwóch kadencjach, 
a w ślad za tym dla wszystkich Państwa, bo jeŜeli dla burmistrza jest taka wysoka nota i ocena to i 
dla całej Rady Gminy. A przysłuchiwałem się bardzo uwaŜnie sprawozdaniu, o którym Pani 
Skarbnik powiedziała i przypominam sobie z 2003 roku sprawozdania finansowe to proszę 
Państwa w moim odczuciu (a jestem ekonomistą) jest ogromny postęp, jeŜeli chodzi o statystykę 
działalności gospodarczej gminy z punktu widzenia wykonania budŜetu i tutaj jest wielka, wielka 
zasługa, jeŜeli chodzi o działalność tą taką organizacyjną gospodarczą ze strony Rady Gminy no, 
którą reprezentuje Pan Burmistrz. Gratuluję i chętnie przystąpię do róŜnej pomocy w tym 
zakresie.” 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 8 Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 9. 
  

p u n k t  9 

Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, Ŝe dnia 22 kwietnia 2008 r. do Biura Rady Miejskiej 
wpłynęła skarga na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. Następnie 
przeczytał treść ww. skargi.  
 

W załączeniu do protokołu – Skarga na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 16  
 
Nie zgłoszono pytań ani uwag do przedstawionej skargi. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały z uzasadnieniem w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. Następnie poddał pod 
głosowanie czy skarga na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku jest zasadna czy jest 
niezasadna. Głosowało 12 radnych (Przewodniczący Rady J.Bartoszewski nie brał udziału w 
głosowaniu). Za tym, Ŝe skarga jest zasadna głosowało 4 radnych. Za tym, Ŝe skarga jest 
niezasadna głosowało 8 radnych. W wyniku głosowania jawnego Rada Miejska w Kamieńsku 
uznała skargę na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku za niezasadną.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/192/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 17 
 
Po zakończeniu głosowania głos zabrał Przewodniczący Rady J.Bartoszewski i powiedział: 
„Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, zaproszeni goście, chciałbym prosić o zwolnienie 
mnie z uczestniczenia w dalszej części obrad Sesji Rady Miejskiej. Podyktowane to jest 
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warunkami osobistymi i rodzinnymi, a takŜe równieŜ ze względu na mój stan zdrowia, który nie 
pozwala mi po prostu przebywać z Państwem dalej. Niemniej jednak bardzo Państwu dziękuję za 
tą miłą chwilę, którą spędziłem z Państwem i Ŝyczę Państwu owocnych obrad w tejŜe sesji Rady 
Miejskiej.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 9 i ogłosił 15 minut przerwy. 
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 10. 

p u n k t  10 

Podjęcie uchwał: 
 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga omówiła następujące projekty uchwał: 
 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kamieńsku; 

  
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku 
została przyjęta jednogłośnie. 
  
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/193/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Kamieńsku.                                                                                                          Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w 
budŜecie gminy na rok 2008. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w 
sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2008 została przyjęta wymaganą większością głosów. 
  
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/194/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2008.                           Załącznik Nr 19  
 

W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami 
uchwał: 
 
 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku  

      za rok 2007; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr 
Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2007. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2007 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/195/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2007. 

Załącznik Nr 20  
 

� dotycząca zmiany uchwały Nr XVIII/163/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku  
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i  

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008; 

 
Radny B.Pawłowski zaproponował Ŝeby w zapisie, Ŝe te zajęcia będą się odbywać od stycznia do 
kwietnia 2008 roku Ŝeby termin „kwiecień” zastąpić „grudniem”. Wyjaśnił: „Tutaj ograniczamy 
tą formę tylko do kilku miesięcy a przecieŜ, jeŜeli nie będzie środków czy będą jakieś inne 
wynikały z tego tytułu ograniczenia to nie jest powiedziane, Ŝe to musi być w kaŜdym miesiącu 
jakoś tam realizowane. Tutaj zawęŜamy od stycznia do kwietnia – nie wiem, czemu – moŜe zapis 
byłby bardziej uniwersalny lepszy do grudnia w całym 2008 roku.” 
 
Burmistrz G.Turlejski powiedział, Ŝe „nie moŜna przyjąć wniosku Pana Radnego Bogdana 
Pawłowskiego, bo nie starczy pieniędzy. Jeśli będą pieniądze (pokaŜą się) wówczas wrócimy do 
woŜenia do grudnia. Na razie proszę o przegłosowanie takiego projektu, jaki został 
przedstawiony.”  
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? 
 
Radny B.Pawłowski złoŜył wniosek formalny: 

• „O przegłosowanie propozycji: Ŝeby „kwiecień” zastąpić „grudniem”, czyli zapis „od 
stycznia do kwietnia 2008 roku” zastąpić zapisem „od stycznia do grudnia 2008”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania wniosek  został odrzucony. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały 
Nr XVIII/163/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 dotycząca zmiany 
uchwały Nr XVIII/163/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 
została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/196/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XVIII/163/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku  
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z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2008.                                                                 Załącznik Nr 21  
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości komunalnej; 
 

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

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/197/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości komunalnej.  

Załącznik Nr 22 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady przeczytał nazwiska osób, które zgłosiły chęć wstąpienia do Komitetu 
do zorganizowania X Dni Kamieńska, tj.: Anna Kucharska, Ewelina Sujata, Renata Trzepańska, 
Emilia Czapla, Emilia Gogacz, Barbara Fila, Alama Barbara, Anna Rybak, Jolanta Tazbir, Anna 
Strzelecka, Małgorzata Kubicka, Mariusz Kociniak, Iwona Krawczyk. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. kandydatur. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w 2008 r. 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 r. została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/198/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komitetu do zorganizowania obchodów 
Dni Kamieńska w 2008 r.                                                                                    Załącznik Nr 23 
 
 

� w sprawie wzniesienia w Kamieńsku pomnika  dla uczczenia 15-lecia odzyskania 
praw miejskich; 

 
Radny B.Pawłowski zapytał, jakie byłyby koszty tego pomnika? 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba poprosił wnioskodawcę Burmistrza G.Turlejskiego o 
wyjaśnienia. 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa w przyszłym roku przypada 15-lecie odzyskania praw 
miejskich przez naszą miejscowość, przez Kamieńsk. Bardzo znacząca rocznica to jest bardzo 
wielkie wydarzenie w dziejach społeczności w dziejach 700-letniego Kamieńska i w dziejach 
całej gminy. Takiej rocznicy nie wolno obejść sobie dookoła zapomnieć machnąć ręką i 
zostawić, bo kto odcina się od swoich korzeni ten przestaje Ŝyć i egzystować, dlatego takie 
rocznice trzeba kultywować trzeba przypominać trzeba, aby one były wykute na trwałe w 
Kamieńsku i przypominały dorosłym młodzieŜy i następnym pokoleniom o pewnych 
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wydarzeniach. Myśmy wyszli z epoki, w której liczyła się tylko dyskoteka bary dla piwa 
ewentualnie restauracja z wódką, bo tam był bezwolny zatruty człowiek i musimy tego 
bezwolnego zatrutego człowieka przekształcić w światłego wartościowego obywatela, który 
jest dumny ze swojego miasta dumny ze swojej społeczności lokalnej, który wie, Ŝe przed nim 
Ŝyło tutaj kilkadziesiąt pokoleń, Ŝe tym miastem władali senatorowie Rzeczpospolitej, 
marszałkowie, Ŝe Królowa ElŜbieta nadała mu prawa miejskie, Ŝe myśmy na bitwę pod 
Grunwaldem wystawili zbrojnego rycerza, Ŝe przystąpiliśmy do powstania antypruskiego, Ŝe 
wałczyliśmy w wojnie polsko-bolszewickiej i szereg innych działań. Proszę Państwa ta nazwa, 
która jest tutaj podana – pomnik – to jest nazwa ustawowa. To nie będzie Ŝaden pomnik tylko 
będzie głaz, który chcemy pozyskać z KWB Bełchatów i do niego przymocowana marmurowa 
tablica ze złotym napisem, a na tej tablicy to będą m.in. te daty widniały, o których mówię. Nie 
zapominajmy jeszcze jednej pamiętnej daty z ostatnich czasów 1999 rok nadanie Honorowego 
Obywatelstwa Ojcu Świętemu. To nas wyróŜnia wśród miast i gmin całej Polski, bo tylko 109 
na ileś tam tysięcy nadało tytuł. Proponuję Ŝeby to było coś na miarę takiego obelisku, jaki stoi 
w miejscowości Grocholice, które kiedyś było miastem dzisiaj są jedną z dzielnic Bełchatowa, 
ale mieszkańcy ci zamanifestowali swoją miejskość takim właśnie obeliskiem, Ŝe napisali, Ŝe 
Grocholice w tych i w tych latach były miastem i oni zawsze o tym pamiętają. To zostaje na 
stałe w ich pamięci dodaje im promocji, splendoru, blasku, organizuje i jednoczy. Takie 
zadanie ma ten obelisk spełniać u nas. Pamiętajmy równieŜ, Ŝe prawa miejskie straciliśmy 
dzięki zrywowi powstańczemu i Powstaniu styczniowemu, Ŝe tutaj działał oddział pułkownika 
Józefa Adama Grekowicza z powstańcami, Ŝe był burzliwie witany przez mieszkańców 
Kamieńska, Ŝe tutaj odbyła się piękna uroczystość przybicia drzewca do sztandaru, Ŝe na tej 
linii kolejowej toczyły się walki powstańcze trwające kilka dni, Ŝe tutaj był teren, który carowi 
przysporzył bardzo duŜo kłopotów i za to tenŜe rosyjski dygnitarz skazał nie tylko Kamieńsk, 
ale całą serię miasteczek i miast w Polsce na zagładę poprzez odbieranie im praw miejskich 
poprzez skazywanie ich na złą ekonomię i udanie się w zapomnienie. Jednak społeczność 
lokalna to nieszczęście przetrwała przeŜyła i my o tym zapomnieć nie moŜemy i dlatego na 
tym obelisku winna być równieŜ tablica przypominająca sylwetkę pułkownika Grekowicza i 
powstańców styczniowych i wtedy dopiero załatwimy historycznie i promocyjnie na dzień 
dzisiejszy jedną z cząstek, którą miasto Kamieńsk słynie. Koszt budowy takiego obelisku się 
kształtuje nie wiem na ile, na koszt chyba wykucia liter w tablicach i ich pomalowania, a być 
moŜe i nie, bo będziemy próbowali pozyskiwać róŜnych sponsorów na ten cel i odnośnie 
projektowania równieŜ. Jak potem przy wykonawstwie, nie wiem szacując tak z grubsza moŜe 
dwa tysiące, moŜe trzy, moŜe cztery tysiące? CóŜ to jest za koszt dla potomnych, których 
trzeba upamiętnić, którym trzeba powiedzieć „Ŝyjący dziękują”, bo dzięki nim i pracy my 
moŜemy być i Ŝyć, dzięki nim istnieje miejscowość. Gorąco namawiam do tego proszę 
wszystkich o poparcie tej inicjatywy.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Nie neguję historii i tego, Ŝe tą historię trzeba pielęgnować natomiast 
chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe to juŜ by był czwarty pomnik w Kamieńsku. Piętnastolecie nie 
wiem czy to jest taka bardzo chlubna rocznica. Te osoby być moŜe moŜna uhonorować w inny 
sposób czy te fakty historyczne, natomiast tutaj bym się zastanawiał czy to musi być pomnik 
na 15-lecie odzyskania praw miejskich.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To jest obelisk Panie Radny Pawłowski – obelisk nazywa się 
pomnikiem – nie moŜna napisać słowa obelisk, bo to jest pomnik w literaturze. To jest głaz 
przecięty na pół, do którego jest domontowana tablica. Powiem Państwu, Ŝe koszt np. 
wmurowania tablicy na Domu Ludowym z okazji 100. rocznicy powstania straŜy poŜarnej to 
wynosił chyba 480 zł i koszt jednej z tych tablic jakbyśmy patrzyli tam na tym obelisku to na 
pewno będzie tyle, a drugiej tablicy moŜe być 680 złotych czy 700, bo będzie tam przypuśćmy 
o połowę liter więcej.” 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzniesienia w 
Kamieńsku pomnika  dla uczczenia 15-lecia odzyskania praw miejskich. Głosowało 12 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie wzniesienia w Kamieńsku pomnika  dla uczczenia 15-
lecia odzyskania praw miejskich została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.04.2008 r. w sprawie wzniesienia w Kamieńsku pomnika  dla uczczenia 15-lecia 
odzyskania praw miejskich.                                                                                Załącznik Nr 24 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 10 Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 11. 
 

p u n k t  11 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba przypomniał radnym, Ŝe do końca kwietnia naleŜy złoŜyć 
oświadczenia majątkowe za rok 2007 oraz usprawiedliwienia nieobecności za miesiąc kwiecień. 
Następnie poprosił o zabieranie głosu w sprawie zapytań i interpelacji. 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam pytanie do Pana Burmistrza o kalkulacje podjazdu dla 
niepełnosprawnych, bo te koszty Pan Burmistrz podaje w pismach zarówno do rodziców jak i w 
odpowiedzi do mnie takie kwoty padały w granicach 100 tysięcy złotych, czym te koszty są 
spowodowane albo, na czym ta kalkulacja polegała, na ile ona jest pewna, bo to są duŜe sumy?”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny Pawłowski ja na wszystkie pisma odnośnie podjazdu 
odpowiedziałem i Panu i rodzicom tego dziecka. Nie mam nic więcej w tej chwili do 
powiedzenia. O co Pan prosił taką odpowiedź Pan uzyskał. Spłaszczanie przez Pana teraz 
problematyki jest tylko mieszaniem w mrowisku niczym więcej.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja bym tutaj jeszcze raz Pana Burmistrza poprosił o podanie skąd się 
wzięło to 100 tysięcy, co za te 100 tysięcy w przyszłości będzie robione?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny ja to Panu pisemnie odpowiedziałem juŜ w pismach. Proszę 
przeczytać pisma.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu nie było skąd ta kalkulacja tylko była rzucona kwota, Ŝe 
nawet ponad 100 tysięcy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny przekazałem Panu wyczerpującą odpowiedź w pismach. Na 
tym kończę polemikę z Panem na ten temat.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać czy Pan Burmistrz dokonał jakiegoś rozeznania w 
innych podobnych placówkach, bo wiem, Ŝe w niektórych są takie podjazdy?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Na temat podjazdu Panie Radny Pawłowski przekazałem Panu pisemną 
informację kilkustronicową proszę sobie ją przeczytać. Jeśli Pan nie umie czytać proszę sobie 
kogoś poprosić Ŝeby Panu przeczytał a potem przełoŜył na Pańską logikę.” 
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Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu nie wiem, o której informacji Pan mówi, bo tych 
informacji chyba były dwie do mnie w jednej było duŜo nie na temat, ale jak Pan miał taką wolę 
przekazania takich informacji to dziękuję bardzo i przyjmuję, chociaŜ z nie wszystkimi tymi 
wątkami się zgadzam, ale padła kwota ponad 100 tysięcy dla mnie jest to bardzo istotna 
informacja, bo chcę wiedzieć skąd ta kwota się wzięła. Być moŜe ta kwota jest przeszacowana? 
To zmienia postać rzeczy, bo chciałem przypomnieć, Ŝe w budŜecie gminy jest coś takiego jak 
rezerwa i być moŜe ta rezerwa by wystarczyła na podjęcie działań takich, które by doprowadziły 
do szczęśliwego finału zbudowania tego podjazdu.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś inne pytania? 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać, kto jest wykonawcą Komisariatu Policji w Kamieńsku 
czy są podwykonawcy i na czym to polega?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Polega to na wybudowaniu budynku Panie radny Pawłowski a buduje to 
firma KOBUD.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy są jacyś duzi podwykonawcy tej inwestycji?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To proszę do wykonawcy nie do nas.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A czy gmina nie ma wiedzy na ten temat?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę na ten temat do wykonawcy.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ja chcę tylko zwrócić uwagę na taki fakt, Ŝe to, Ŝe Pan Radny 
Pawłowski wystąpił ze sprawą podjazdu i chce spytać o jakiś dokładniejszy koszt nie jest Ŝadnym 
dowodem na to, Ŝe my wszyscy jesteśmy przeciwko temu podjazdowi, bo na mojej Komisji 
Oświaty, o czym wspominałam, ale niektórzy radni byli zajęci i być moŜe nie słyszeli, więc 
powtórzę to jeszcze raz podjęliśmy wyraźny wniosek, Ŝe jesteśmy za tym Ŝeby podjazd dla 
niepełnosprawnych został wybudowany gdyŜ po pierwsze jest taka potrzeba a po drugie szkoła 
będzie spełniała wymagania, które stawia przed nami przyszłość. Tak czy inaczej wszyscy 
jesteśmy za tym Ŝeby ten podjazd był wybudowany i na pewno uczynimy wszystko Ŝeby był. 
Natomiast, jeśli chodzi o koszty to z tego co ja teŜ próbowałam się dowiedzieć koszty są 
rzeczywiście ogromne i myślę, Ŝe Pan radny wie, jaka jest procedura w ogóle podejmowania 
decyzji odnośnie budowy czegokolwiek a szczególnie, jeśli chodzi o takie budynki jak szkoła, 
które nie są jakimś budynkiem prywatnym, w którym moŜna wybudować co się chce (zresztą 
nawet w domu jak się chce postawić komórkę czy coś takiego to jest to związane z mnóstwem 
pozwoleń, itd.) PrzecieŜ Pan doskonale zdaje sobie sprawę, Ŝe to nie jest sprawa przez jeden dzień 
załatwienia takich rzeczy, wszyscy chyba sobie z tego zdajemy sprawę, więc nie rozumiem w 
ogóle tego, Ŝe Pan Radny próbuje tu jakoś na nas wymóc nie wiem pewne decyzje, których tak 
naprawdę ominąć się nie da. My jesteśmy jak najbardziej wszyscy „za” nikt z nas nie 
wypowiedział się negatywnie na temat tego, Ŝe nie chciałby tego podjazdu ani teŜ nikt z nas nie 
jest przeciwko temu Ŝeby temu dziecku jakoś pomóc czy pomóc mu tą integrację z dziećmi. 
Doskonale zdaję sobie teŜ z tego sprawę ja jak i Pan ja teŜ jestem pedagogiem, Ŝe jest to sprawa 
priorytetowa no, ale sam Pan wie, jakie są uwarunkowania i myślę, Ŝe jeŜeli Pan mówi tylko tak 
pobieŜnie to po prostu albo Pan nie wniknął w tą sytuację albo chce Pan jakoś zwrócić na siebie 
uwagę w mediach.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Do tego co powiedziała moja koleŜanka radna; Ja uwaŜam, Ŝe jeŜeli by 
ktoś był przeciwny temu podjazdowi temu dziecku to jest potworem po prostu i koniec nie ma 



 17 

Ŝadnych ludzkich uczuć, dlatego chciałbym się dowiedzieć na ile proces jest zaawansowany. Ja 
wiem, Ŝe to wcale nie jest takie proste z drugiej strony nie mówmy, Ŝe to wymaga nie wiem pięciu 
czy iluś lat działań. Te działania trzeba zacząć. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są podjęte 
czynności, po drugie trzeba zacząć od tego ile to by kosztowało i tutaj moje pytanie było w tym 
kierunku. Ja nie mówię, Ŝe ktoś jest przeciw, bo nie wyobraŜam sobie Ŝeby moŜna było być 
przeciw w tym przypadku.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja bym prosił radnych Ŝeby nie grać tą sprawą, bo wiadomo, Ŝe trzeba to 
zrobić. Temat jest rzucony jest na komisji wniosek wypracowany, trzeba troszeczkę czasu. A 
jeŜeli wrócimy do naszej pamięci to w szkole w Kamieńsku teŜ było dziecko niepełnosprawne 
duŜo lat i jakoś się nie robiło otoczki medialnej dla tego dziecka tylko się uczyło w tej szkole i 
rodzice sami sobie jakoś radzili z tym dzieckiem. Dajmy troszkę czasu. Proszę nie grać mediami 
gazetami, itd, bo to jest nasza sprawa lokalna.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ja chcę dodać, Ŝe nikt tutaj nie powiedział, Ŝe podjazd zostanie 
wybudowany w ciągu 5 lat, uwaŜam, Ŝe skoro jest powiedziane skoro wniosek podjęty i 
przekazany burmistrzowi to podjazd na pewno nie będzie budowany w ciągu 5 lat tylko 
wcześniej, więc nie wiem, dlaczego akurat rzucona taka liczba.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Rozumiem, Ŝe na ten temat nie ma sensu polemizować. Chciałem 
powiedzieć, Ŝe Ŝadnej tam prasie ja nie udzielałem informacji chciałbym po prostu Ŝeby to w 
moŜliwe jak najszybszym czasie zrobić, dlatego przejdę do innego pytania; chciałem zapytać czy 
coś wiadomo Radzie, Panu Burmistrzowi, jeŜeli chodzi o Konferencję poświęconą pamięci 
PapieŜa, dlaczego nie wszyscy radni zostali zaproszeni?” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe byli zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych 
działających na terenie Gminy Kamieńsk i radni którzy są przewodniczącymi komisji. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał o rozstrzygniecie konkursu na dyrektora w przedszkolu; kto został 
dyrektorem przedszkola? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe dyrektorem została Pani Renata Kopcik. 
 
Radny A.Kułak: „Mam kilka pytań; nie tak dawno usuwaliśmy (2004 albo 2005 rok) dzikie 
wysypisko w Gorzędowie na tzw. Podchojnie proszę Wysoką Radę niech dzisiaj jedzie zobaczy, 
jaki jest stan. No niestety stwierdziłem, Ŝe Zakład Gospodarki spowodował to, Ŝe dzikie 
wysypisko juŜ powstało, bo wywoŜąc resztki po budowie kanalizacji tam w to miejsce gdzie były 
śmieci usunięte powstało juŜ wysypisko. Ja uwaŜam, Ŝe jeŜeli się wozi takie rzeczy to powinno 
być (czy po tygodniu) teren rozrównany a nie zostawione kupeczki z asfaltem – to jest jedna 
sprawa. Druga sprawa; chodnik gmina budowała na ulicy Sikorskiego na odcinku od 3 Maja do 
kościoła proszę sprawdzić, w jakim jest stanie. Jest zdemolowany. JeŜeli się wjeŜdŜa to uwaŜam, 
Ŝe powinien być odcinek kostki brukowej zdjęty i dopiero moŜna byłoby wjeŜdŜać, a nie na 
kostkę wjeŜdŜano wysypywano materiał. UwaŜam, Ŝe gminę jakąś sumę ta budowa kosztowała. 
Następne pytanie; kiedy rozpocznie się budowa przystanku na ulicy Mickiewicza dla dzieci 
uczęszczających do szkoły w Kamieńsku (to jest pytanie rodziców, którzy prosili Ŝebym problem 
poruszył na sesji). Korzystając m.in. z obecności radnego powiatowego po raz kolejny 
przedstawiam drogi powiatowe i drogi gminne, które najwyŜszy czas, aby naprawić – między 
innymi drogę od mostu od rzeki Kamionki w kierunku do Gorzędowa przez Gorzędów – to 
świadczy o naszej gminie. To jest problem Panie Burmistrzu, bo samochody się psują, domy 
pękają z powodu duŜych ładowności samochodów. Proszę się przejechać.” 
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Burmistrz G.Turlejski: „Droga powiatowa Panie Radny to naleŜy do zadań Zarządu Powiatu i 
Pana Starosty nie do zadań Burmistrza i tam ma Pan adresata w Powiecie, tam proszę głos 
zabierać... 
 
Radny A.Kułak: „Pan jest gospodarzem na terenie i ja mam Panu prawo przekazać.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, nie. Burmistrz jest gospodarzem tych rzeczy, które na niego nakłada 
ustawa o samorządzie gminnym, ale ustawa o samorządzie w Polsce nakłada jeszcze obowiązki 
na terenie Kamieńska i gminy na Pana Starostę i na Pana Marszałka chciałem Panu powiedzieć i 
burmistrz za te kwestie nie odpowiada. Jeśli jeszcze chciałby Pan wiedzieć to powiem Panu, Ŝe w 
Gminie Kamieńsk i w Kamieńsku są drogi krajowe i drogi wojewódzkie i mają od tego swoich 
gospodarzy i Burmistrz za te drogi nie ponosi odpowiedzialności i proszę w sprawach tych dróg 
to pisać pisma i petycje do zarządów, które się tymi drogami opiekują. JeŜeli chodzi o kwestie 
przystanku – lokalizację tego przystanku Ŝeśmy tutaj ustalili i przystanek do 1 września będzie 
wykonany.” 
 
Radny A.Kułak: „MoŜna wiedzieć, w którym miejscu?” 
 
Zastępca Burmistrza P.Ziemba: „To jest jak za kościołem skręcamy (za placem kościelnym) w tą 
uliczkę w prawo po lewej stronie obok stadionu.” 
 
Radny A.Kułak: „Jeszcze do odpowiedzi Pana Burmistrza Turlejskiego; a czy budowa budynku 
dla Policji to jest zadanie własne gminy (jak Pan juŜ tak mówi Ŝeby składać pod adresem władz 
powiatowych, Starosty), a budowa chodników przy drodze krajowej gdzie poprzednia Rada my 
radni Ŝeśmy przekazywali pieniądze to jest zadanie własne gminy, czy proponowana budowa 
chodnika na ul. Głowackiego to jest zadanie własne gminy? To nie jest zadanie własne gminy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny Pańska wypowiedź to świadczy o tym, Ŝe pomylił Pan 
miejsca siedzenia, powinien Pan siedzieć w zupełnie innym miejscu, szkoda tu czasu na Pańskie 
demagogie, na ukazywanie braków Pańskiej kompetencji, itd. To jest naprawdę Ŝenujące słuchać 
Pana wypowiedzi.” 
 
Radny F.Stępień: „MoŜe ja na temat tej drogi właśnie; Byłem u Pani Sewerynkowej ze trzy, 
cztery, razy i przyrzekła, Ŝe ta droga będzie naprawiona. Dwa tygodnie temu juŜ mieli dziury 
załatać – nie załatali – no, interweniuję do tej Pani Radnej powiatowej, dzwonimy (przy mnie 
niby udaje, Ŝe dzwoni), nic się nie dzieje. MoŜe tam uderzmy jeszcze, moŜe Pan Andzrej tam 
pójdzie, moŜe ma większe jakieś przebicie u Pani Sewerynkowej. Bo ja chodzę naprawdę do tej 
Pani, obiecuje, Ŝe na posiedzeniu klubu powie o drzewach, o wszystkim i nic się nie dzieje przez 
dwa lata.”  
 
Radny powiatowy W.Zbierański: „Panie Przewodniczący no ja jestem radnym powiatowym, w tej 
kadencji zasiadam w tzw. opozycji i akurat tutaj radny Stępień ma rację, bo Pani Radna 
Sewerynek w tej kadencji jest w koalicji rządzącej ma duŜo więcej moŜliwości. Ja to powtarzam 
któryś raz z kolei, Ŝe ja się będę bardzo cieszył, jeŜeli Pani Radna Sewerynek zrobi coś dla Gminy 
Kamieńsk. Ja nie neguję tego ja tu mieszkam, więc czy to będzie zbudowany chodnik czy będą 
wycięte drzewa to będę bardzo się z tego cieszył. Odpowiadając Panu Radnemu Kułakowi 
chciałbym powiedzieć, Ŝe z moich informacji jest zagwarantowane w budŜecie powiatu na 
przebudowę drogi w miejscowości Kamieńsk do miejscowości Gorzędów i to jest chyba około 
200 tysięcy złotych - taka kwota jest zagwarantowana. Ja wiem, Ŝe tą drogę trzeba zrobić itd. O 
most teŜ walczyłem, jest ten most w jakimś stopniu zrobiony. O wycięcie tych drzew teŜ 
wielokrotnie interweniowałem na komisjach i teŜ to jest zrobione. To, co się uda z mojej 
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perspektywy zrobić to robię. Ja wiem, Ŝe w budŜecie jest 200 tysięcy zł, jest apelacja Ŝeby było 
więcej Ŝeby tą drogę zrobić. Ale mówię, są ludzie, którzy rządzą tym starostwem i oni decydują, 
która droga ma być robiona a która nie. To, co mogę zrobić to z mojej strony tutaj we współpracy 
z Panem Burmistrzem robimy.” 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 

p u n k t  12 

Zakończenie posiedzenia. 
                                                                                  
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Ziemba podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXIV sesję Rady 
Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


