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RM.0052/8/08 

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

z dnia 28 maja 2008 r. 
  
XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1515 – 1535. 
Stan radnych 14. Obecnych na sesji 10 radnych (nieobecni: Przewodniczący Rady Jan 
Bartoszewski, radny Jacek Ozga, radna Zofia RoŜniatowska, radna Halina Węgrzyńska-KręŜlak; 
radny Marek Ludwiczak - spóźnił się na sesję). 
 

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/z w sesji uczestniczyła radca prawny – p. BoŜena Mazurkiewicz). 
Ponadto na sesji obecne były media - NTL Radomsko. 
 

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. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi nieruchomości 
zabudowanej w nieodpłatne uŜytkowanie z przeznaczeniem na Komisariat Policji w 
Kamieńsku, 

• w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej 
na zakup samochodu osobowego. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia XXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Ziemba witając radnych oraz zaproszonych gości.            
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 14 radnych obecnych jest 9. Stanowi to 
quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Wiceprzewodniczący 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 A.Kułak zapytał, dlaczego tak późno radni otrzymali zaproszenia? Dodał: „Ja otrzymałem 
w poniedziałek w godzinach popołudniowych a wiadomo, Ŝe dokumenty powinny być, co 
najmniej na 7 dni przed sesją dostarczone.” 
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Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe przepis, o którym mówi Pan Radny dotyczy sesji 
zwyczajnej a to jest sesja nadzwyczajna, więc do 7 dni musi być zwołana. Tutaj 7 dni przed sesją 
zaproszenia zostały wysłane, a dlaczego późno zostały dostarczone to jest juŜ jest pytanie do 
Poczty Polskiej.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 2. 
 

p u n k t  2 

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

� w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej na 
zakup samochodu osobowego; 

 
Radny A.Kułak zgłosił wniosek formalny: 

• „aby tą kwotę przeznaczyć na podjazd dla niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły  
      Podstawowej w Kamieńsku”. 

Uzasadnił: „Na dzisiejszą sesję nadzwyczajną są przygotowane dwie uchwały, a to nie jest 
zadanie własne gminy tylko jest ponadlokalne, a wiemy, Ŝe waŜniejsze są sprawy w naszej gminie 
– jak ostatnio podjazd dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej – a Policja moŜe 
poczekać parę miesięcy. UwaŜam, Ŝe w pierwszej kolejności te sprawy powinny być załatwione. 
UwaŜam, Ŝe waŜniejsza jest sprawa dziecka i jego zdrowie.”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny kwota zawarta w budŜecie jest od początku tego roku, 
została uchwalona, Policja rozpoczęła wszelkiego rodzaju sprawy przetargowe związane z 
zakupem. Te pieniądze są potrzebne i zostaną przeznaczone. Na podjazd jest to za mała suma. Po 
raz kolejny chcę stwierdzić, Ŝe od samego początku jestem za budową tego podjazdu – nie tak jak 
to niektóre media przedstawiają zupełnie opacznie – Chcę Ŝeby podjazd był zbudowany nie tylko 
do szkoły podstawowej, ale do wszystkich typów szkół na terenie gminy. Budowa tego podjazdu 
pochłonie sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych, których w tej chwili w budŜecie nie ma. Sprawy 
wszystkie związane z podjazdem będą rozpatrywane na sesji do końca czerwca b.r. i tam zapadną 
stosowne decyzje.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja bym teŜ moŜe prosił nie grać tym dzieckiem juŜ i tym podjazdem, bo 
Panowie jesteście radnymi bardzo długo w tej gminie i trzeba było budować podjazdy nie 
śmieciowisko na Kąsiu, w Barczkowicach... 
 
Radny A.Kułak: „Ale do kogo Pan to mówi?” 
 
Radny F.Stępień: „Do Pana równieŜ, bo był Pan Przewodniczącym Rady parę lat i dlaczego nie 
ma podjazdu przy Ŝadnej szkole?” 
 
Radny A.Kułak: „Panie radny Stępień to nie ja byłem zwolennikiem budowy śmieciowiska w 
Kąsiu. Pan doskonale wie, Ŝe protestowałem i był program w TVP1 Pani Jaworowicz. Następnie, 
jeŜeli chodzi o podjazd dla niepełnosprawnych; była modernizacja szkoły była na sesji mowa, 
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Burmistrz wówczas twierdził, Ŝe nie ma potrzeby. Radny Kuliberda tą kwestię podnosił w 
poprzedniej kadencji. Trzeba się zapoznać z materiałami a nie mówić.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Kułaka o przeznaczenie 
kwoty 10.000 zł zamiast na Wojewódzką Komendę Policji i na samochód na podjazd dla 
niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku. 
Głosowało 9 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 2 radnych. 7 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej na zakup samochodu osobowego. 
Głosowało 9 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie udzielenia Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej na zakup samochodu osobowego została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
  
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVI/201/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2008 r. w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy 
finansowej na zakup samochodu osobowego.                                                           Załącznik Nr 6  
 
 

� w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi nieruchomości 
zabudowanej w nieodpłatne uŜytkowanie z przeznaczeniem na Komisariat Policji w 
Kamieńsku; 

 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać, jakie będą szczegóły porozumienia, jeŜeli chodzi o 
przekazanie tego budynku, jakie zasady przekazania?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ja nie rozumiem w ogóle Pana pytania, jakie zasady, co to za ogólne 
pytanie jest? Proszę sprecyzować konkretnie swoje pytanie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam pytanie do paragrafu drugiego: Szczegółowe zasady przekazania 
mienia określonego w § 1 uchwały zostaną ustalone w porozumieniu pomiędzy Burmistrzem z 
Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Chciałem zapytać jak ma wyglądać porozumienie? Jaka 
będzie treść porozumienia, jeśli chodzi o przekazanie tego mienia?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jak będzie gotowe porozumienie (przypuszczam, Ŝe do końca tego 
tygodnia) to Pan Radny moŜe przyjść się z nim zapoznać.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A jeŜeli z tym się nie będę zgadzał czy będę widział jakieś inne 
moŜliwości?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To jest Pana problem.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać jak będzie wyglądała kwestia utrzymania tego budynku, 
kto będzie go utrzymywał?” 
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Burmistrz G.Turlejski: „To wszystko będzie zawarte w porozumieniu.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A jak Pan Burmistrz planuje, jak jest w porozumieniu, jeŜeli chodzi o 
remonty tego budynku?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Szanowny Panie dowie się Pan jak porozumienie będzie przygotowane i 
zaopiniowane przez Radce prawnego wtedy zapraszam Pana do czytania tego porozumienia. 
Dzisiaj jest to przedwczesna debata.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Jakie Pan Burmistrz będzie wnosił propozycje, jak Pan widzi remonty tego 
budynku?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Szanowny Panie Radny Pawłowski jak będzie gotowe porozumienie 
będzie miał Pan okazję się z tym porozumieniem zapoznać. W tej chwili dyskusja jest 
przedwczesna.” 
 
Radny B.Pawłowski: „No, ale Panie Burmistrzu głosujemy na temat uchwały przekazania mienia 
za kilka milionów złotych. Budynek został wybudowany i tu juŜ nie ma co dyskutować trzeba go 
przekazać, tak uwaŜam, natomiast później jest problem, jeśli chodzi o uŜytkowanie tego budynku, 
kto będzie płacił Ŝeby gmina powiedzmy nie dopłacała później do remontów czy do utrzymania.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Za tą część tego porozumienia z Policją będzie odpowiadał Burmistrz nie 
Pan Radny. Rada w tej chwili głosuje uchwałę w sprawie upowaŜnienia burmistrza do 
opracowania takiego porozumienia i podpisania i ja takowe porozumienie opracuję i podpiszę. Jak 
je opracuję Pan Radny będzie mógł się ze szczegółami zapoznać, ale nie będzie to dotyczyło 
Pana, nie będzie Pan mógł niczego tam kwestionować.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ale gmina później będzie płacić, jeŜeli będą takie sformułowane warunki 
np., jeśli chodzi o remonty, Ŝe gmina przejmuje?.. 
 
(Na sesję przybył radny Marek Ludwiczak.) 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana, jakie będą sformułowane tam warunki to się Pan dowie jak 
one będą juŜ zapisane. Na razie to Pan dzieli skórę na niedźwiedziu.” 
 
Radny A.Kułak: „Czyli ja rozumiem, Ŝe w tym momencie to będziemy głosować w ciemno, jeŜeli 
chodzi o tą uchwałę, bo uwaŜam, Ŝe najpierw jako radni powinniśmy znać porozumienie 
przekazania do tej uchwały i dopiero po zapoznaniu moŜna głosować. UwaŜam, Ŝe Panowie radni 
bądźcie ostroŜni w tym temacie. A po drugie nikt się nie pytał społeczeństwa – bo muszę 
przekazać Wysokiej Radzie, Ŝe dyskusje juŜ są na temat budowy tego budynku, Ŝe nikt się nie 
pytał społeczeństwa – pieniądze zostały ze środków budŜetowych wydane, gmina została 
zadłuŜona, bo wiadomo, Ŝe kredyt został zaciągnięty i mieszkańcy no teraz wezmą pod ocenę 
Wysoką Radę (zaleŜy, jaką decyzję podejmiecie). Ja uwaŜam, Ŝe naleŜy poczekać z tą uchwałą 
zapoznać się z zasadami przekazania porozumienia i dopiero moŜna dyskutować nad projektem 
tej uchwały.” 
 
Radny S.Gruchała: „Panie Radny Kułak zdaje się, Ŝe Pan nie głosował za komisariatem, tak sobie 
przypominam, a teraz tak Pan się martwi o komisariat? PrzecieŜ jak było głosowanie to Ŝeście 
wszyscy wyszli z sali, teraz Pan się znalazł takim obrońcą.” 
 
Radny A.Kułak: „Ja nie jestem obrońcą komisariatu, niech Pan słucha.” 
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Radny A.Matusiak: „Panie Kułak ma Pan swoich wielbicieli, ale ma Pan równieŜ przeciwników i 
z tego, co rozmawiam ze społeczeństwem to społeczeństwo jest zadowolone wręcz no radosne z 
tego powodu, Ŝe wreszcie jest coś nowego coś konkretnego, co oko cieszy i nie tylko oko. Pana 
zdaniem jest to źle jest to niedobrze Pan zawsze jest skrzywiony. Niech Pan mówi za siebie nie za 
całe społeczeństwo, juŜ Pan wywnioskował, Ŝe społeczeństwo jest przeciwne a ja mówię Panu, Ŝe 
jest odwrotnie.” 
 
Radny A.Kułak: „Ja mówię za swoje społeczeństwo, z którego zostałem wybrany... 
 
Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, Ŝe przerywa tą polemikę i oddaje głos Panu Bogdanowi 
Pawłowskiemu. 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałbym zapytać od strony prawnej, bo jest przekazanie tutaj budynków 
w uŜytkowanie na czas nieokreślony, a jeŜeli zmieni się struktura Policji i nie będzie taki duŜy 
budynek potrzebny czy będą jeszcze jakieś inne moŜliwości funkcjonowania Policji na tym 
terenie? Jakie by były zasady odzyskania tego mienia z powrotem do zasobów gminy?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Wszystko Panie Radny będzie zawarte w porozumieniu, które będzie 
opracowane jak Burmistrz uzyska zgodę Rady do jego opracowania.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A jakie główne są wątki tego porozumienia?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny całość porozumienia będzie dla Pana dostępna gdy będzie 
ono przygotowane. Powtarzam Panu po raz kolejny, a Pan z uporem maniaka po raz następny 
zadaje to samo pytanie. Ja wiem, Ŝe jest Pan sfrustrowany tym, Ŝe Policja została utrzymana w 
Kamieńsku, Ŝe otrzymuje piękny komisariat, Ŝe mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego tematu. 
Ja wiem, Ŝe jest Pan bardzo sfrustrowany, Ŝe szkoła w Kamieńsku istnieje, którą wprowadził Pan 
na krawędź przepaści i teraz próbuje Pan sobie to na mojej osobie odbić. Niech Pan sobie 
zachowa te rzeczy na później na swoje wspomnienia, kiedy juŜ Pan przejdzie wszystkie procesy 
karne, które Pan ma na karku, wtedy będzie Pan mógł sobie pewne frustracje odgrzewać i robić. 
Na dzisiaj to jest głosowany projekt uchwały upowaŜniający burmistrza do opracowania i 
przygotowania porozumienia. Jak ja takową zgodę otrzymam będę to porozumienie realizował. W 
tej chwili są przedwczesne wszelkiego rodzaju dywagacje.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam apel do Pana Turlejskiego Ŝeby Pan sobie przestał wycierać buzię 
moim nazwiskiem szkołą i tymi wszystkimi innymi rzeczami, bardzo bym prosił. Ja Pana pytam 
konkretnie, jaka będzie moŜliwość odzyskania tego mienia do zasobów gminy, a Pan tutaj jakieś 
procesy karne, jakieś szkoły, jakieś coś wyciąga. Ja Panu konkretne pytanie zadałam. Budynek 
wybudowany za kilka milionów, który będziemy spłacać jako gmina przez wiele lat i grube 
odsetki od tego i teraz jest pytanie jak to jest z odzyskaniem tego mienia. Czy Pan mi odpowie na 
pytanie, jakie Panu zadałem?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „JuŜ Panu odpowiedziałem na wszystkie pytania.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Na Ŝadne z pytań Pan mi nie odpowiedział.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To jest Pana problem.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Nie, to jest problem tej gminy, bo być moŜe będziemy do czegoś dopłacać, 
do czego nie musimy.” 
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Burmistrz G.Turlejski: „JeŜeli gmina będzie zarządzana przez Pana to być moŜe trzeba będzie 
dopłacać, bo Pan watu nie policzy, bo Pan coś zapomni zapłacić. Tak jak w szkole Pan zapomniał 
i z tego powodu siedzi Pan na ławie oskarŜonych.” 
 
Radny B.Pawłowski: „JuŜ mówiłem niech Pan sobie buzi nie wyciera o moją osobę.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ja sobie nie wycieram tylko ja Panu prawdę mówię Panie Radny 
Pawłowski.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Jaką prawdę?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Przed chwilą Pan słyszał jaką.” 

 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne 
uŜytkowanie z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Kamieńsku. Głosowało 10 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne uŜytkowanie z przeznaczeniem na Komisariat Policji     
w Kamieńsku została przyjęta wymaganą większością głosów. 
  
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVI/202/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2008 r. w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi nieruchomości 
zabudowanej w nieodpłatne uŜytkowanie z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 7  
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2 Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady W.Ziemba podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXVI Nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji. 
 

Protokołowała:  
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 


