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RM.0052/11/08 

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

z dnia 22 października 2008 r. 
 
XXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000 – 1030. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (Nieobecni: radna Halina Węgrzyńska-KręŜlak, 
radny Andrzej Kułak i radny Bogdan Pawłowski. Radny Adam Matusiak - spóźnił się na obrady). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy – Maria 
Ozga, Radca Prawny – Urszula Kowalska-Smuga, Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego – 
Waldemar Zbierański. 
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 zmian w budŜecie gminy na rok 2008; 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego; 
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk; 
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie 
listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 11 radnych. Stanowi to quorum, a 
więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza 
Kamieńska. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad i przeszedł do jego kontynuacji. 
  
W załączeniu do protokołu – wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej.     Załącznik Nr 5  
 

p u n k t  2 

Podjęcie uchwał. 
 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008; 
 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik Gminy Panią Marię Ozgę. 
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Skarbnik Gminy zapoznała z treścią projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 
2008 oraz omówiła załączniki do uchwały. 
 
(W trakcie, gdy Skarbnik Gminy omawiała załączniki do uchwały na sesję przybył radny Adam Matusiak) 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat omawianej uchwały. 

Radny M.Ludwiczak zapytał, z czego wynika zmniejszenie o 136 tysięcy w planie dochodów w 
dziale 753 §0310 - podatek od nieruchomości, z czego to 136 tysięcy jest zmniejszone (gdzie to 
planowanie było inne, a dochody są inne)? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe jest to po prostu dostosowanie w planach na podstawie wykonania 
budŜetu (były zaplanowane większe środki, a wpływy są mniejsze) i tutaj nie ma takiej konkretnej 
firmy tylko ogólnie. 
 
Radny M.Ludwiczak: „A największe pieniądze, z czego nie zeszły?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ogólnie Panie Radny zdejmujemy z podatku od nieruchomości, bo 
uwaŜamy, Ŝe moŜe ten podatek nie dopłynąć taki jak Ŝeśmy zaplanowali. Jak dopłynie większy to 
będziemy te dochody zwiększać.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu gdyby to było 2,3 tysiące to ja rozumiem, Ŝe to z 
wszystkiego by było, ale to jest kwota 136 tysięcy.” 
 
Skarbnik Gminy: „No, ale z drugiej strony ja tu chciałam zaznaczyć, Ŝe np. dochody z najmu 
dzierŜawy składników majątkowych teŜ były zaplanowane mniejsze i jest w druga stronę i Pan 
tutaj nie pyta. TakŜe to juŜ tak na podstawie wykonania się robi.” 
 
Burmistrz G.Turlejski dodał: „Taka jest procedura wykonania budŜetu. BudŜetu nigdy nie da się 
doszacować i oszacować na początku danego roku i po to pewne ustawodawca wprowadził 
zmiany Ŝeby ten budŜet kształtować i zmieniać Ŝeby on był jak najbardziej przystosowany do 
warunków rzeczywistych. UwaŜam, Ŝe nie dopłyną te środki i proszę radnych o zmniejszenie tych 
środków. Są to środki z podatku od nieruchomości i więcej wyjaśnień w tym temacie nie mam, bo 
ich po prostu nie ma.” 
 
Radny powiatowy W.Zbierański: „Ja chciałem tylko powiedzieć Panu Burmistrzowi, jeŜeli chodzi 
o dofinansowanie samochodu, Ŝe to 10 tysięcy to jedną z większych kwot, które gminy 
przeznaczają, bo takie pieniądze, jeŜeli chodzi o Powiat głosujemy i to jest jedna z większych 
kwot. TakŜe myślę, Ŝe szkoda, Ŝe nie ma tu przedstawiciela straŜy poŜarnej na pewno by 
podziękował. Jest to do zakupu samochodu cięŜkiego dla straŜy i jest to sprawa finalizowana 
właśnie.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Jest tu kwota dwa razy po 2,5 tysiąca złotych, czyli 5 tysięcy na 
wysiekanie poboczy. W jaki sposób będzie wyglądało to wysiekanie poboczy i jak to będzie 
przeprowadzane?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To jest zadanie dla burmistrza Panie Radny, nie muszę tutaj udzielać 
Panu informacji. A jak się wykasza pobocza to chyba Pan sobie zdaje sprawę, Ŝe najprostszym 
narzędziem to jest kosa, a tą kosę moŜna róŜnie wprowadzać mechanicznie w ruch. No i to tyle.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Panie Burmistrzu, o co chodzi tutaj z tym o te zestawy komputerowe?” 
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Burmistrz G.Turlejski: „Komputery dla gimnazjum.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Czyli są planowane jeszcze teraz?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tak. Jak przegłosujecie Państwo zaraz będziemy procedurę uruchamiać.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Jest w promocji jednostek samorządu terytorialnego 10 tysięcy złotych na 
ksiąŜkę. Czy moŜemy wiedzieć, jaka ta ksiąŜka jest?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Antoni Maszewski olimpijczyk i Ŝołnierz?” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Na ostatniej sesji była mowa o pomocy finansowej dla mieszkańców 
sąsiednich gmin po klęsce wichury, co niektórzy obiecywali jak będą jakieś pieniądze dodatkowe. 
Widzę, Ŝe rezerwę budŜetową uzupełniliśmy mamy juŜ rezerwę, dlaczego nie wprowadzamy 
Ŝadnych pieniędzy dodatkowych na pomoc tym ludziom?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Udzieliliśmy juŜ wystarczającej pomocy finansowej i na razie na więcej 
nas nie stać.” 
 
Radny A.Matusiak: „Ja mam jeszcze pytanie odnośnie wynagrodzenia osobowego pracowników 
to 7.700 zł i wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych minus 40 tysięcy, z czego to było 
zdjęte i dlaczego tu dodane?” 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe zmniejsza się o 40 tysięcy na projekt techniczny na ujęcie wody. 
Był szacowany na 60 tysięcy, a będzie na około 20 tysięcy takŜe została wolna kwota i dlatego 
zmniejszenie. Natomiast, jeśli chodzi o to 7.700 złotych to jest na pracowników interwencyjnych i 
pochodne od tego. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 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 zmian w 
budŜecie gminy na rok 2008 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/232/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
22.10.2008 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008.                               Załącznik Nr 6  
 

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

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
przedmiotowej dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomsku. Głosowało 
12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla 
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Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomsku została przyjęta wymaganą 
większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/233/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
22.10.2008 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komendy Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Radomsku.                                                                                    Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk (ul. 
Szarych Szeregów); 

 
Radny M.Ludwiczak zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o wyjaśnienie, które to są 
ulice, w którym miejscu? Podkreślił, Ŝe łatwiej by było radnym dojść do tego, w którym to jest 
miejscu jakby były dodatkowe oznaczenia ulic, które siadują z tymi ulicami. A tu na gołym planie 
jest tylko zaznaczona ta ulica i cięŜko jest się zorientować. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe na mapie jest jeszcze zaznaczona ulica Wieluńska. Natomiast, 
jeśli chodzi o ulicę Szarych Szeregów to jest to ulica, która biegnie równolegle do ulicy 
Wieluńskiej, od ulicy Księdza Zdzitowieckiego (dzieląc ją na pół) do trasy szybkiego ruchu (z 
tyłu za posesją Pana Krakowieckiego, Kmiecika i Pani Woźniak Doroty). 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk (ul. Szarych Szeregów). Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów.  
 
Radny A.Matusiak: „Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej uchwały, bo tu w dodatkowych 
informacjach pisze, Ŝe ksiąŜka w załączeniu. Gdzie ta ksiąŜka, gdzie ją moŜna znaleźć?” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe jest to ksiąŜka „Kamieńsk i jego harcerskie szeregi”, która dwa 
lata temu była wydana. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
22.10.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk. 

                                                                                                    Załącznik Nr 8 

 
� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk (ul. 

Harcerska); 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo jest tu teŜ mapka i jak Państwo Radni widzą 
zamykamy pewną część Kamieńska przed trasą szybkiego ruchu. Ta ulica biegnie od ulicy 
Wieluńskiej do ulicy Szarych Szeregów (w tej chwili juŜ moŜemy powiedzieć) i to jest właśnie za 
i przy posesji Pani Dorotki WoŜniak.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ale tam w tej chwili to nie ma drogi.” 
 
Przewodniczący Rady: „W tej chwili nie ma drogi, będzie ta droga, teren trzeba po prostu 
wykupić. Niemniej to jest w projektowaniu całe po prostu... 
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Radny M.Ludwiczak: „No, ale to tereny w tej chwili, co są (patrząc na tą mapkę od strony trasy 
szybkiego ruchu) są terenami wykupionymi... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale my jesteśmy wcześniej przed tymi terenami wykupionymi. Za 
posesją Pani Woźniak Doroty, a przed porzeczkami Państwa Szymczyków.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „To znaczy, my wprowadzamy w tej chwili nazwę ulicy, której nawet drogi 
jeszcze nie ma w planach?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jest droga. Na wszystkich mapach jest droga, nadajemy jej nazwę.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu jadąc w tamtą stronę (akurat ten teren znam) tam drogi 
jako drogi to nie ma.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jest.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „MoŜe na mapach, ale tak nie ma.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jest. PrzejeŜdŜałem, jest droga.” 
 
Przewodniczący Rady dodał: „Ewidencyjna droga jest. Droga, która została zatwierdzona decyzją 
Wojewody piotrkowskiego.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk (ul. Harcerska). Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania ww. uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/235/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
22.10.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk. 

                                                                                                                                Załącznik Nr 9                                
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2 Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXIX Nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
  
 
 


