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RM.0052/15/08 

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

z dnia 29 grudnia 2008 r. 
 
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1150. 
Stan radnych 13. Obecnych na sesji 13 radnych (Radny M.Ludwiczak spóźnił się na obrady sesji). 
 

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. 
  
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 protokołów: Nr XXXI/08 z dnia 26 listopada 2008 r. i Nr XXXII/08 z dnia 11 

grudnia 2008 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Przyjęcie budŜetu gminy na 2009 rok. 
7. Plan pracy Rady Miejskiej na 2009 rok. 
8. Podjęcie uchwał. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXIII 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 13 radnych obecnych jest 12 radnych. Stanowi to quorum, a więc 
Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 

Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z 
materiałami na sesję. 
 
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.  
Przewodniczący Rady przystąpił do kontynuowania porządku obrad, przeszedł do punktu 3. 
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p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XXXI/08 z dnia 26 listopada 2008 r. i Nr XXXII/08 z dnia 11 
grudnia 2008 r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujące protokoły: 
 

1. Protokół Nr XXXI/08  z dnia 26 listopada 2008 r.  
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr XXXII/08  z dnia 11 grudnia 2008 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 

W pierwszej kolejności do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Jan Jakubczyk.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 5 
 
(Na sesję przybył radny M.Ludwiczak) 
 
Następnie do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Planowania BudŜetu i 
Finansów Adam Matusiak, powiedział: 
 

„Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie 22 grudnia. Na tym posiedzeniu 
Komisja rozpatrywała i przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia. Następnie zajmowała się 
opiniowaniem aktualnych zmian budŜetowych. Była równieŜ mowa o analizie Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Komisja równieŜ zapoznała 
się z planem pracy komisji na 2009 rok. Podsumowała plan pracy komisji za 2008 rok. Zapoznała 
się z pismami i uchwałami, które wpłynęły do biura Rady. RównieŜ omawiała szczegółowo 
zarządzenia Burmistrza Kamieńska Pani Maria Ozga. Po wysłuchaniu Pani Skarbnik komisja 
zaopiniowała pozytywnie aktualne zmiany budŜetowe. Komisja zajmowała się równieŜ analizą 
projektu budŜetu na 2009 rok. Wyjaśnień w tym temacie udzieliła nam Pani Skarbnik oraz Pan 
Burmistrz Grzegorz Turlejski. Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionego projektu budŜetu na 
2009 rok.”  
 
W następnej kolejności sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złoŜył 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury Stanisław Gruchała. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6       
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Do złoŜenia sprawozdania przystąpiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Socjalnych Zofia RoŜniatowska: 
 

„Komisja Oświaty w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 grudnia. 
Komisja zajmowała się następującymi problemami: podsumowała pracę komisji za rok 2008, 
dokonała analizy regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przewodnicząca przedstawiła plan 
pracy na rok 2009. Nikt z obecnych nie zgłaszał Ŝadnych sprzeciwów, co do przedstawionego 
planu pracy, więc został przez Komisję przyjęty. Komisja oprócz tego prześledziła materiały i 
uchwały przygotowane na sesję.” 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej w 
okresie międzysesyjnym  złoŜył Przewodniczący Komisji Franciszek Stępień. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 7   
 

 Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska złoŜył Przewodniczący Komisji Jerzy 
Madej. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 8                                        
 
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym komisji stałych za zdanie sprawozdań i 
przeszedł do punktu 5. 
 

p u n k t  5 
 

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

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 9  
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 6. 
 

p u n k t  6 
 

Przyjęcie budŜetu gminy na 2009 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
Gminy Kamieńsk na rok 2009. Natomiast Przewodniczący Rady odczytał uchwały Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie opinii projektu budŜetu oraz długu budŜetu gminy na rok 2009. 
 

W załączeniu do protokołu – uchwały RIO: Nr II/249/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie opinii 
dotyczącej długu budŜetu gminny na rok 2009 oraz Nr II/250/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w 
sprawie opinii projektu budŜetu.                                                                              Załącznik Nr 10        
 
Przewodniczący Rady zaznaczył, Ŝe zanim otworzy dyskusję chciałby podziękować tym radnym, 
którzy zgłaszali swoje opinie i wnioski do budŜetu na 2009 rok i uczestniczyli w spotkaniach i 
rzeczowych dyskusjach wspólnie z Panem Burmistrzem wynikiem, których jest właśnie ten 
projekt budŜetu. Jednocześnie podkreślił, Ŝe nie wszyscy radni zrozumieli potrzebę bycia radnym 
i słuŜenia społeczeństwu. Dodał: „Chciałem tu podziękować Panu Wojciechowi Ziembie, Panu 
Stasiowi Zielińskiemu, Panu Sewerynkowi Sławkowi, Panu Stasiowi Gruchale, Panu Jankowi 
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Jakubczykowi, Panu Franciszkowi Stępniowi, Panu Jurkowi Madejowi jak równieŜ Panu 
Bogdanowi Pawłowskiemu, który taką potrzebę jako radny dostrzegł i opinię do projektu budŜetu 
przedstawił, za co bardzo gorąco dziękuję. Natomiast przykre jest to, Ŝe akurat dwa duŜe obwody, 
a mam tu na względzie Gorzędów, który posiada dwóch radnych, akurat takich potrzeb radni z 
Gorzędowa nie zgłosili. Jest to bardzo przykre, Ŝe akurat Pan Sołtys jak i Pan Radny jak i były 
radny, który miał obowiązek do 15 października złoŜyć Pan Andrzej Kułak tego nie dostrzega. 
Przykre równieŜ jest, Ŝe drugi okręg obejmujący miejscowości: Danielów, Szpinalów, 
Koźniewice i Pytowice został pozbawiony równieŜ tego prawa i przywileju, Ŝe radny nie 
dostrzegł nie widział takich potrzeb (tak mi się wydaje). Jest to dla mnie naprawdę niezrozumiałe, 
bo to nie jest pierwsze. Pierwsze jest to, Ŝe się takie coś zdarzyło, a myślę, Ŝe świadczy to o naszej 
odpowiedzialności wobec tu właśnie na tej sali słów, które to radny senior Pan Stanisław 
Gruchała przeczytał w ślubowaniu a my tego się, nie wiem, boimy wstydzimy odchodzimy 
zapominamy po prostu o tych, dla których mamy słuŜyć o tych, którzy nas wybrali.”        
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budŜetu na 2009 rok. 
 
Radny A.Matusiak: „A czym toŜ ja Panie Przewodniczący zawiniłem, Ŝe mnie Pan tak pominął w 
swoim przemówieniu, czym to ja zawiniłem Panu moŜe mi Pan powie? 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Adamie Matusiak ja nie krytykuję Pana tylko szanowny 
Panie Radny kaŜdy z nas po złoŜeniu aktu ślubowania otrzymał dwa akty prawne tj. ustawa 
samorządowa i statut i tam jest napisane, co naleŜy do obowiązków radnego, jak radny powinien 
się z tego wywiązywać. A wynika to po prostu z tego, Ŝe jesteśmy przez ludzi wybranych i 
ludziom mamy słuŜyć. Dlatego Panie Radny Adamie Matusiak ja nie krytykuję za to, Ŝe Pan jest 
mi coś winien, nie mnie tylko jest Pan winien ludziom i wyborcom, którzy odnieśli się do Pana z 
szacunkiem.” 
 
Radny J.Ozga: „Panie Przewodniczący, dlaczego Pan mówi, Ŝe z Gorzędowa nikt nie złoŜył? 
ZłoŜyłem wniosek, złoŜyłem jako pierwszy, nikt jeszcze nie złoŜył. Proszę wyjaśnić i mnie 
przeprosić.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Ozga ja wśród tych wszystkich dokumentów, które Ŝeśmy 
rozpatrywali, jest mi przykro, ja powiedziałem o tych, którzy byli, o tych radnych, którzy złoŜyli, 
dlatego nie czuję się w obowiązku Pana przeprosić.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Stosownie do uchwały XXVI/222/2001 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
19 września 2001 r. w sprawie prowadzenia prac nad projektem budŜetu Gminy Kamieńsk 
proponuję umieścić następujące wnioski i propozycje do projektu budŜetu: 1) dokonać przeglądu i 
naprawy oświetlenia ulicznego całej gminy; (od razu omówię, oświetlenie uliczne jest moim 
zdaniem niedostateczne w całej gminie.) 2) Uporządkować i utwardzić pobocza wszystkich dróg 
gminnych; (wszyscy wiedzą jak wyglądają). 3) Budować nowe i konserwować istniejące rowy 
wzdłuŜ dróg gminnych; (wszyscy wiedzą jak te wszystkie rowy wzdłuŜ dróg gminnych 
wyglądają). 3) Budować drogi gminne i remontować nawierzchnie uszkodzonych dróg 
asfaltowych; (przejedźcie przez Koźniewice zobaczycie, jakie są dziury). 4) Zlikwidować dzikie 
wysypiska śmieci; (pojedźcie Państwo w całej gminie w Kamieńsku, w lasach, pojedźcie 
zobaczcie czy jest to zrobione). 5) WyposaŜyć świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt świetlicowy: 
stoły, krzesła, obrusy, firany oraz gry dla dzieci i młodzieŜy; (przejedźcie po wszystkich 
świetlicach, co jest zrobione). 6) Wybudować w miejscowości Szpinalów przystanek autobusowy; 
(piękny stoi). 7) Wyczyścić i udroŜnić przepust pod drogą w Koźniewicach; (zapchany od trzech 
lat). 8) Wykonać odwodnienie wokół świetlicy w Pytowicach; (zrobione elegancko). 9) Utwardzić 
plac i połoŜyć kostkę brukową przed Remizą OSP w Koźniewicach; (kawałek jest zrobione i to 
przed trzema latami). 10) Wykonać nowe drzwi garaŜowe do OSP w Koźniewiczach; (koszt 
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2.000zł zaproponowane, burmistrz odmówił). 11) Zakupić smołę do konserwacji dachu w Remizie 
OSP w Koźniewicach; (zrobione). 12) Dokonać przeglądu i umieszenie oznakowania pionowego i 
poziomego dróg gminnych; (popatrzcie czy są oznaczenia. Nawet wnioski z komisji są Ŝeby 
oznaczenia były pionowe i poziome zrobione). 13) WydłuŜyć przejazd autobusu MZK z Radomska 
w następujące miejscowości na teren gminy: Pytowice, Koźniewice, Politki, Szpinalów, Danielów, 
Ozga, i inne; (oczywiście ten okręg, o którym tam Pan Bartoszewski te farmazony takie piękne 
mówił, oczywiście jest niezrobiony). 14) Wyremontować drogi dojazdowe do pól; 15) Wykonanie 
odcinka drogi asfaltowej w Szpinalowie Górnym - druga strona - czy jest zrobiony? Wiecie 
Państwo jak wszystko wygląda. To są moje wnioski sprzed roku czasu. Ja się pytam, który z tych 
wniosków jest zrobiony do końca? Zakup smoły na dach w Koźniewicach jest zrobiony, a 
pozostałe wnioski leŜą. Panie Przewodniczący Pan powinien się zająć troszeczkę pracą. JeŜeli Pan 
mówi, Ŝe jest Pan wybrańcem narodu to niech Pan troszeczkę ten naród szanuje, a niech Pan 
głupot nie opowiada na sesjach. Niech Pan nie próbuje ludziom ciemnoty wciskać, Ŝe ktoś czegoś 
nie napisał ktoś czegoś nie dopilnował. Ja składam, ja mówię, ja cały czas o tym mówię tylko to, 
co mówię jest oczywiście przez wszystkich przegłosowane na nie. Niech Pan przestanie głupoty 
opowiadać a zajmie się konkretnie budŜetem, bo dzisiejsza sesja jest po to Ŝeby budŜet ustalić.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Marku Ludwiczak ja doskonale wiem i temat znam, dlatego 
w tej chwili, co tu Pan zaprezentował to mnie trochę podbudowało, Ŝe jak tu Pan twierdzi zgłaszał 
rok, dwa czy trzy, a chyba Pan tu nie jest pierwszą kadencję tylko jest to któraś Panie Radny i 
wiele tych rzeczy moŜna było zrobić i wiele tych rzeczy Pan sobie sam zaniechał. Dziś Pan się 
chce odgryźć, Pan się chce pokazać ze strony krytyka, tylko proszę się zastanowić Panie Radny 
wydając opinię o mojej niekonsekwencji, o mojej odpowiedzialności, o tym, Ŝe ja czegoś nie 
rozumiem. Być moŜe nie jestem takim fenomenem jak Pan, który tu 14 lat zasiada i przez te 14 lat 
niech Pan powie, co Pan zrobił dla tej gminy dobrze a czego Pan nie zrobił. Szanowni Państwo 
proponuję Ŝebyśmy przeszli do budŜetu.” 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Przewodniczący w ogóle to, kto dał Panu prawo do oceniania innych, 
kto dał Panu prawo do oceniania. Ja Panu powiem jedno słowo i to powiem Panu dobitnie, Ŝe Pan 
masz brudniejsze ręce i umysł od moich butów. Ja to Panu powiem i zawsze to potwierdzę. Nie 
Ŝyczę sobie Ŝebyś Pan na mnie wieszał, bo kaŜdą uchwałę głosowałem za, a w tej chwili Pan mnie 
tu pominął, choć i tak mi to wie Pan delikatnie mówiąc zwisa. Ale tak się nie robi, bo ja kaŜdą 
uchwałę głosowałem pozytywnie i za wszystkim byłem za, a w tej chwili mnie Pan pominął, 
proszę Pana, Pan masz brudniejsze ręce od moich butów jeszcze raz to Panu mówię.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Adamie Matusiak, jeśli Pan tak uwaŜasz, Ŝe mam 
brudniejsze to proszę mi podać taki płyn, który akurat zmyje ten brud, który... 
 
Radny A.Matusiak: „Pan proszę Pana do śmierci nie zmyje tego brudu, bo wiem, co Pan mówił 
przy ludziach i gdzie indziej, a później się plecami odwrócił. Pan jest po prostu oszustem, no ja to 
Panu mówię.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny przyjmuję Pana uwagę z tym, Ŝe nie chcę być 
wymierniejszy w stosunku do Pana, ale skoncentrujmy się na tym co mamy i gdzie jesteśmy. 
Przechodzimy do konkretów.” 
 
Radny B. Pawłowski: „Panie Przewodniczący dziękuję za pochwalenie mnie tutaj. Ja złoŜyłem 
wnioski do budŜetu tylko się pytam, co z tego w tym budŜecie się znalazło? Dlatego moŜe 
niektórzy radni nie składają, bo z góry wiedzą, Ŝe się tam moŜe znaleźć bardzo mało. Po drugie, 
mam prośbę do Pana Przewodniczącego Ŝeby Pan tak w taki sposób nie prowadził obrad, Ŝe ten 
jest dobry ten jest zły, a ten to nie wiadomo jeszcze jaki. Pan dzieli tu ludzi na tych, bo ktoś złoŜył 
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wniosek a ktoś nie. A moŜe ktoś się zgadza z tym budŜetem całkowicie i nie składa wniosków, a 
moŜe wie, Ŝe będą zrealizowane. Myślę, Ŝe w złym kierunku idzie ta dyskusja, Panie 
Przewodniczący, ja to bym chciał zapytać, który budŜet mamy dzisiaj głosować, bo ja dzisiaj 
przychodząc na salę dostałem kopertę z budŜetem i ja mam dzisiaj ten budŜet głosować? To jest 
podstawowy dokument, najwaŜniejszy bym powiedział dokument, jaki Rada przyjmuje i tego nie 
moŜna zostawić, bo jest trzeci, który ja się doliczyłem (pierwszy dostaliśmy w terminie, kiedy 
wymaga tego przepis złoŜenia, później była autopoprawka, a teraz jest juŜ trzeci dokument). 
Tylko proszę mi nie mówić, Ŝe zmiany są niewielkie, bo ja bym sobie chciał to przeczytać i 
porównać te zmiany, bo na słowo to ja juŜ nie wierzę, Ŝe są zmiany małe czy duŜe. Pierwsze moje 
pytanie; dlaczego ten dokument dzisiaj dociera do mnie i ja mam go dzisiaj głosować, ja nie mam 
czasu, ja nawet nie mam przerwy pół godziny czy 5 minut Ŝeby sobie to przeczytać. Ja słucham i 
przegadam ten dokument, ale nie jestem w stanie go do końca przejrzeć, bo to jest rzecz, która 
mówi o 18 milionach złotych na pozycji wydatki czy 18,5 i trzeba by było to wszystko sobie 
przeanalizować i przejrzeć. Ja wnioskuję Panie Przewodniczący Ŝeby ten dokument był przyjęty 
na następnej sesji, bo to jest naprawdę bardzo waŜny dokument.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny Pawłowski Pańskie uwagi moŜe Pan sobie wobec ludzi 
takich samych jak Pan formułować. Projekt budŜetu wpłynął w terminie, uchwała w sprawie 
budŜetu wpłynęła w terminie (nie to, Ŝe dostał Pan tą uchwałę przed chwilą). Ona była dawno 
temu w terminie do 15 listopada dostarczona do biura Rady i biuro Rady moŜe Panu tu przynieść 
dokument z pokwitowaniem, Ŝe tak jest jak ja tutaj mówię. A na dodatek tego wszystkiego to są te 
dwie uchwały RIO, które tutaj były czytane. To, co Pan w tej chwili przedłoŜył to jest tylko dobra 
wola Pani Skarbnik jako jednolity tekst budŜetu. Tam się nic nie zmienia, bo autopoprawki 
zostały zrobione dwie i to te autopoprawki są ujęte w jednolity tekst i dano Panu jako tekst 
pomocniczy Ŝeby się Pan nie pogubił Panie Radny, a Pan się i tak pogubił, bo Pana chyba trzeba 
jak dziecko za rączkę prowadzić. TakŜe niech Pan nie przedłuŜa, niech się Pan nie kompromituje, 
niech Pan nie stawia zarzutów, bo tu nikt niczego nie przewinił tylko próbował ułatwić Panu 
rozpoznanie się w autopoprawkach i w jednolitym tekście budŜetu. I to jest wszystko na ten 
temat.”  
 
Radny B. Pawłowski: „Jeszcze raz Panie Przewodniczący oświadczam, Ŝe dziś dostałem projekt 
budŜetu i się róŜni od tych autopoprawek (przynajmniej kwoty). Ja nie jestem w stanie sprawdzić 
dwóch takich plików dokumentów linijka po linijce, a tak trzeba by było zrobić. Powiem więcej te 
stare juŜ mnie nie interesują, bo to nie jest waŜne czy on się zgadza czy nie, ale ten dokument, 
który mamy dzisiaj głosować, który dzisiaj pokwitowałem to chciałbym ten przejrzeć, bo ja 
rozumiem, Ŝe ten będę głosował i ja muszę mieć czas Ŝeby z nim się zapoznać. Ja proponuję 
Panie Przewodniczący Ŝeby ten tekst, który dzisiaj dostaliśmy, ten projekt uchwały, Ŝeby był 
przełoŜony na najbliŜszą sesję.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny to, co Pan dostał to jeszcze raz Panu powtarzam to nie jest 
to, co Pan będzie głosował, bo głosował będzie Pan uchwałę razem z autopoprawkami do budŜetu 
gminy. To będzie Pan głosował i niech Pan nie robi tu zamieszania. Jakbyśmy nie zrobili tego 
jednolitego tekstu to byłby wniosek, Ŝe są dwie autopoprawki do budŜetu, Ŝe nie trzeba głosować, 
Ŝe powinien być jednolity tekst przyniesiony itd.” 
 
Skarbnik Gminy dodała: „Po prostu w międzyczasie wyszło tak, Ŝe trzeba było zwiększyć deficyt, 
poniewaŜ poŜyczka 25.650 zł z 2008 roku uwzględniona w autopoprawce w zarządzeniu Nr 92 z 
22 grudnia no i w związku z tym Ŝe deficyt zwiększony to wiadomo Ŝe w samej uchwale kwoty 
teŜ się zwiększają. Ale to nie znaczy, Ŝe ten tekst jednolity odbiega od danych, bo to jest ujęte w 
92. zarządzeniu.” 
 



 7

Radny B. Pawłowski: „Proszę Państwa ja nie wiem, co mam dzisiaj głosować, ja dostałem dzisiaj 
uchwałę nr Rady Miejskiej z dnia w sprawie uchwalenia budŜetu gminy, a Pan Burmistrz 
powiedział przed paroma minutami, Ŝe będziemy głosować ten stary z dwoma autopoprawkami. 
To co nie ma takiej uchwały?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny ja w ostatnich dniach skierowałem tylko jednolity tekst 
projektu budŜetu i to jest wszystko i to, co Pan tam ma to jest w jednolitym tekście do projektu 
budŜetu, bo to musi być. A ja skierowałem uchwałę prawidłowo do 15 listopada (15 dokładnie 
wpłynęła do biura Rady).” 
 
Radny B. Pawłowski: „No, ale był czytany ten dzisiejszy, który ja dzisiaj dostałem do ręki.” 
 
Skarbnik Gminy: „Tak i ten tekst, który był dzisiaj czytany wszedł w Ŝycie 22 grudnia w 
autopoprawce, kiedy dowiedzieliśmy się, Ŝe poŜyczka z 2008 roku przejdzie na rok 2009. W 
związku, z czym trzeba było dostosować, bo RIO by nam uchyliło. I to jest najbardziej aktualny 
tekst.” 
 
Radny B. Pawłowski: „W związku z tym, Ŝe mamy sytuację taką, jaką mamy to ja bym prosił 
Ŝeby Pani Skarbnik, czy ktoś inny, zapoznał nas z załącznikami do tego tekstu, który mamy 
dzisiaj głosować.” 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła załączniki: Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał czy to jest budŜet całkowity z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami, z całością? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak.  
 
Radny B. Pawłowski zapytał o pozycję plan dotacji podmiotowych na 2009 rok - 20 tysięcy 
dotacja podmiotowa dla SPZOZ: „czy to 20 tysięcy to nie jest za mało i na co to jest, bo w tym 
roku mieliśmy problem spory i tam była kwota 40 tysięcy?” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe jest to dotacja na program zdrowotny na zagadnienia związane 
z fizjoterapią. 
 
Radny B. Pawłowski zapytał czy to nie jest za mała kwota? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe w latach poprzednich dotacja była zwrócona. Natomiast w tym 
roku Pani Kierownik dopiero przekaŜe, w jakim zakresie dotacje wykorzystała takŜe 20 tysięcy na 
razie nie stanowi Ŝadnego zagroŜenia dla działalności SPZOZ-u. 
 
Radny B. Pawłowski: „Mam pytanie następne; załącznik Nr 12 - prognoza długu gminy na koniec 
2009 r.- prognozuje się, Ŝe dochody gminy w 2008 roku, czyli to, co juŜ wiemy, co jest pewne to 
jest 17 i pół miliona (dochody wzrosły w 2008). W 2009 ta kwota maleje do 16.724.000 zł, czyli 
ona o kilkaset tysięcy maleje. Rok 2010 ta kwota rośnie do 20 milionów złotych, 2011 do 23 
milionów. Ja nie wiem czy rok 2009 to jest załamanie finansów gminy, bo ona maleje a później o 
ponad trzy miliony rośnie i co roku o te dwa, trzy, miliony rośnie aŜ do 2013 roku? Chciałem 
zwrócić uwagę, Ŝe rok temu teŜ mówiłem właśnie o tej pozycji i wszyscy odpowiedzialni za tą 
gminę uwaŜali, Ŝe to jest dobrze, ale ta kwota nie była 16.700.000 tylko była znacznie wyŜsza a 
dochody gminy miały cały czas rosnąć. Realnie jak patrzymy na dochody roku 2008 i 2009 to jest 
spadek. Skąd się bierze taka prognoza, Ŝe w roku 2010 będzie tak dobrze? Co dalej proszę 
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Państwa; rok 2008 i 2009 kredyty poŜyczki: rok 2008 - 1.719.000, rok 2009 - 3.162.000 zł. Proszę 
zobaczyć maleją nam dochody do gminnej kasy o kilkaset tysięcy (prawie o 800 tysięcy) a o 
grubą kwotę (z 1.700.000 do 3.100.000) rosną kredyty. Ja nie wiem czy to jest dobra prognoza. 
Idę dalej; spłata kredytów w roku 2008 - 579.000 (to jest oprócz tego 1.719.000), w roku 2009 w 
tym budŜecie jest propozycja spłaty kredytów 1.120.000 (z 579.000), czyli równieŜ spłata 
kredytów rośnie. Co to daje proszę Państwa? Po zsumowaniu tego kwota zadłuŜenia w roku 2008 
była 4.600.000 (na koniec grudnia), rok 2009 - 6.650.000 zł. Proszę zobaczyć, jaki to jest wzrost. 
To są dwa miliony złotych przy zmniejszających się dochodach gminy. Później jest 
optymistycznie: 4.800.000, 2.900.000 (w następnym roku) aŜ dochodzimy do roku 2013 gdzie jest 
zero. Tylko proszę zobaczyć, Ŝe w 2013 roku planujemy dochody na poziomie 27 milionów. Jak 
my do tych 27 milionów dojdziemy jak 2008 do 2009 to jest spadek? Proszę zwrócić na to uwagę 
szanowni radni i to wymagałoby analizy.” 
 
(Na salę obrad przybyła Telewizja NTL Radomsko) 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jest to czysta demagogia, zwykłe zamazywanie obrazu sytuacji, próba 
zamieszania tu wszystkim w głowach, no, bo to jest celem tejŜe opozycji tzn. grupy radnych, 
która się mieni opozycją. A tak naprawdę wcale Ŝadną opozycją nie jest, bo opozycja się tak nie 
zachowuje, opozycja zachowuje się zawsze godnie i szlachetnie i zwraca uwagę na pewne 
zasadnicze kwestie i pokazuje sposoby ich rozwiązania ewentualnie nowe nowatorskie metody 
prowadzenia zarządzania gminą. Tu takich metod nie ma tu jest tylko ujadanie. Proszę Państwa 
budŜet jest sporządzony prawidłowo. Czytany był przed chwilą dokument Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 8 grudnia, czyli ludzi, którzy odpowiadają za opiniowanie naszych 
finansów i którzy dokładnie sprawdzają nasze finanse. Tu pisze: opiniuje się pozytywnie 
prawidłowość prognozy kwoty długu załączonej do projektu budŜetu miasta i Gminy Kamieńsk na 
rok 2009. Czego tu jeszcze szukać - pytam się - chce Pan walczyć z fachowcami z RIO Panie 
Pawłowski? To jest wszystko prawidłowo sporządzone zgodnie ze sztuką budŜetową zgodnie z 
rzeczywistością. I czy Pan tu jeszcze będzie pół godziny rozmawiał czy dwa dni to faktu nie 
zmienia. Takie są tu zasady w tym temacie i są to prawidłowo wszystkie przygotowane 
dokumenty zaopiniowane prawidłowo przez RIO.” 
 
Radny B. Pawłowski: „Jeszcze raz chciałem zapytać skąd się biorą takie optymistyczne wyniki 
dochodów czy plany dochodów na lata następne. Jeszcze raz powtórzę: 2008 rok – siedemnaście i 
pół miliona realnego dochodu, 2009 - spada do 16.724.000 ale w 2010 roku to jest 20.045.000 zł. 
A gdyby przyjąć, Ŝe to zostanie na tym samym poziomie, (bo ja nie widzę jakiś tam super nagle 
dotacji pieniędzy dla tej gminy poza tym, Ŝe na świecie jest trochę gorzej, ten rok będzie trochę 
gorszy i pieniądze będzie trudniej dostawać i kredyty będą trochę trudniej przyznawane) to skąd 
my bierzemy tą kwotę, Ŝe tu wzrośnie o 3.200.000 zł. Bo gdyby zostawić dochody na poziomie 
2009 roku, czyli te ponad 3 miliony dołoŜyć do zadłuŜenia na rok 2010 to jest juŜ kwota bardzo 
duŜa. JeŜeli udowodnicie mi Państwo, Ŝe są realne moŜliwości osiągnięcia takiego dochodu to ja 
się z Państwem zgodzę. No proszę zobaczyć, Ŝe zapisane jest w dokumencie takim jak załącznik 
do budŜetu, Ŝe dochody w roku 2010 będą 20.045.760 zł. Proszę mi powiedzieć skąd ta kwota się 
bierze to ja będę spokojny. A jak nie, jak zostanie na poziomie 16 czy 17 milionów, to dług 
będzie większy o 3 miliony, czyli nie 4.800.000 a 7.800.000 i wtedy to naprawdę będzie bardzo 
duŜy dług. ChociaŜ uwaŜam, Ŝe 6.650.000 to jest chyba rekord w historii Rady Miejskiej w 
Kamieńsku. Takiego zadłuŜenia ta gmina jeszcze nie miała, nie było. Chciałem się zapytać skąd 
się biorą te kwoty planowane do budŜetu?”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Przyjechała telewizja i Pan Radny Pawłowski drugi raz to samo pytanie 
powtarza licząc na poklask i nie wiadomo na co. Panie Radny to jest prognoza długu prawidłowo 
zaopiniowana przez RIO, prawidłowo tutaj wyliczona przez Panią Skarbnik, a Panu nie trzeba 
niczego udowadniać, Pan swoją fachowość pod względem ekonomii to juŜ pokazał prowadząc 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, Ŝe zapomniał Pan, Ŝe płaci się podatki. Pan o 
tym zapomniał i Pan teraz siedząc jeszcze na ławie oskarŜonych próbuje tutaj wytykać błędy 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Trochę niech Pan się opamięta Panie Radny Pawłowski, bo w 
złym kierunku Pan zmierza.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu, po co ta zajadłość, po co ta dyskusja przecieŜ to 
wystarczy powiedzieć, moŜe ktoś powie skąd się biorą te cyferki, moŜe wam to wyjaśniono nam 
tego nie wyjaśniono. ZauwaŜcie, Ŝe to jest 6 milionów długu a później te dochody strasznie rosną. 
Czy wiecie, dlaczego rosną? Niech Pan Burmistrz wstanie i wytłumaczy skąd się biorą te 
dochody, dlaczego jest taka prognoza i wszystko będzie załatwione.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny juŜ trzeci raz na to pytanie samo nie będę odpowiadał, niech 
Pan go czwarty raz juŜ nie zadaje, ta zabawa juŜ się tu skończyła na tej sali.” 
 
Radny B. Pawłowski dodał: „Chciałem zwrócić uwagę Panom radym, Ŝe ten sam załącznik Nr 12 
proszę zobaczyć, Ŝe do roku 2009 są kredyty i poŜyczki, a od roku 2010 nie są planowane kredyty 
i poŜyczki. Ja chciałem zapytać, co będzie robiła następna kadencja rady przy takim zadłuŜeniu 
gminy, czym będzie dysponowała?” 
Następnie Radny B.Pawłowski poprosił Pana Przewodniczącego o przegłosowanie wniosku, który 
zgłosił na początku, a mianowicie: 
 

• „ o przełoŜenie głosowania tej uchwały budŜetowej na następną sesję Rady Miejskiej.”  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 3 radnych. 8 radnych głosowało 
„przeciw”. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. wniosek radnego 
Bogdana Pawłowskiego został odrzucony. 
 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe zamyka dyskusję nad projektem 
budŜetu na 2009 rok. 
 
Radny B.Pawłowski zgłosił, Ŝe skoro budŜet będzie głosowany to ma kilka pytań do uchwały 
budŜetowej na 2009 rok, bo chciałby jeszcze parę rzeczy się dowiedzieć. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Pan Radny Pawłowski zgłosił wniosek, wniosek został 
poddany pod głosowanie i jest juŜ przegłosowany i nie widzi potrzeby dalszego przeciągania tej 
dyskusji, którą uwaŜa za jałową. Stwierdził, Ŝe zamyka dyskusję i przechodzi do głosowania.  
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Kamieńsk na rok 2009.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 3 radnych 
głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2009 został przyjęty wymaganą 
większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XXXIII/255/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamieńsk na rok 2009.        Załącznik Nr 11 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie (godz. 1040 - 1050) przewodniczący wznowił obrady i przeszedł do kontynuacji 
porządku obrad. Zgodnie z porządkiem obrad przeszedł do punktu 7.  
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p u n k t  7 
 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2009 rok. 
 
Przewodniczący Rady oddał głos wiceprzewodniczącemu Wojciechowi Ziembie. 
Wiceprzewodniczącego Rady zapoznał radnych z projektem uchwały: 

� w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2009 rok. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2009 rok. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/256/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2009 rok. 

 Załącznik Nr 12 

p u n k t  8 

Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy Panią Marię Ozgę o zapoznanie z uchwałami 
budŜetowymi. 
Skarbnik Gminy omówiła następujące projekty uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008; 
 

Radny B.Pawłowski zapytał czy to 5 tysięcy na wydatki jednostek budŜetowych, na wiatę 
przystankową na ulicy Słowackiego, nie mogło to być zrealizowane? Podkreślił, Ŝe nie jest to 
wielki wydatek a ten przystanek, który tam jest to jest bardzo zniszczony. 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe nie są unormowane kwestie prawne, są rozbieŜne interpretacje 
prawne czy gmina moŜe w ogóle taki przystanek stawiać na drodze, której nie jest właścicielem. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2008. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 
radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/257/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008.                             Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem 
roku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budŜetu 
gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/258/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie wydatków budŜetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem 
roku.                                                                                                                         Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w roku 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zwrócić uwagę radnym, Ŝe zaciąga się poŜyczkę na spłatę 
deficytu na rok 2009, a spłacać to będziemy od roku 2010 poprzez 2011 i 2012, czyli dzisiaj 
decydujemy o wzięciu poŜyczki na spłatę deficytu (na braki tego, co mamy w budŜecie) a spłacać 
będziemy w następnej kadencji Rady Miejskiej. Ja nie wiem czy to jest dobre. Kwota nie jest 
moŜe szalona, bo 80.000 zł to nie stanowi jakiejś wielkiej kwoty, ale sama idea, Ŝe poŜyczka na 
spłatę deficytu i spłacamy ją w następnych latach.” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił: „Ta poŜyczka jest Panie Radny jest niezbędna do realizacji 
zadania inwestycyjnego, które nazywa się odwodnienie targowicy i na to się tą poŜyczkę bierze.” 
 
Radny B.Pawłowski dodał: „Panie Przewodniczący chciałem zwrócić uwagę, Ŝe mieliśmy juŜ to 
zadanie w 2008 roku do realizacji w budŜecie. JeŜeli tak bardzo zaleŜało to trzeba było w roku 
2008 załatwić a nie dzisiaj mówić, Ŝe to takie waŜne jest. WaŜne jest, bo trzeba odwodnić tą 
targowicę, natomiast ja mówię, Ŝe było to w tym roku do zrobienia a nie było zrobione robimy w 
przyszłym roku tylko, Ŝe robimy to z deficytu i spłacamy dopiero w następnej kadencji.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
w roku 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/259/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w roku 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                            Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2008. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 
radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/260/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008.                             Załącznik Nr 16 
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� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/183/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/214/08 z dnia 10 września 2008 r. 
oraz Uchwałą Nr XXXI/239/08 z dnia 26 listopada 2008 r.; 

 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam taką prośbę na przyszłość, jeŜeli takie inwestycje duŜe jak 
kanalizacja w Barczkowicach czy kanalizacja w Ochocicach ... mamy realizować Ŝeby te roboty 
nie ruszały w listopadzie, bo wiadomo, Ŝe jest trudno później tą inwestycję we właściwym czasie 
skończyć. Mało tego boję się o jakość tych robót, bo jeŜeli one robione są w pośpiechu one są 
robione przed samym końcem roku to niestety moŜe na tym ucierpieć jakość. W tej chwili nic nie 
zostaje jak przegłosować uchwałę natomiast prośba na przyszłość Ŝeby z tymi robotami ruszyć 
znacznie wcześniej.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXII/183/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr 
XXVIII/214/08 z dnia 10 września 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/239/08 z dnia 26 listopada 
2008 r. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W 
wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/261/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/183/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/214/08 z dnia 10 września 2008 r. oraz Uchwałą Nr 
XXXI/239/08 z dnia 26 listopada 2008 r.                                                                Załącznik Nr 17 
 

Przewodniczący Rady podziękował Skarbnik Gminy i dalsze prowadzenie sesji przekazał 
Wiceprzewodniczącemu Rady Wojciechowi Ziembie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

 
� w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 

listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a 
takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/262/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
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funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, sposób 
podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a takŜe wysokość, szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.                                Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
  
Radny B.Pawłowski zgłosił wniosek do planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej: 

• „o rozszerzenie planu pracy Komisji przez wprowadzenie w I kwartale 2009 roku punktu 
pt.: Działalność firmy „PAMAR” – komisja wyjazdowa.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Dalsze prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej w Kamieńsku został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/263/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/264/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009.                                                                                     Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk; 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy ktoś mieszka przy tej ulicy? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe nie mieszka. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w 
miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/265/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk. 

Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008(ZGK); 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2008. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/266/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008.                             Załącznik Nr 22               
 

� w sprawie nadania nazwy pomnikowi wzniesionemu w Kamieńsku; 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy była nazwa tego pomnika konsultowana z organizacjami 
kombatanckimi? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe nie była konsultowana, bo nie musi być konsultowana, to 
naleŜy do dyspozycji samorządu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
pomnikowi wzniesionemu w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/267/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi wzniesionemu w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 23 
 

� w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu 
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława 
Kotarbińskiego w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/268/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku.          Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
sprzedaŜ działki. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/269/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki.                              Załącznik Nr 25 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 8 Przewodniczącego Rady przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam pytanie do Pana Burmistrza jak będzie wyglądała opieka zdrowotna, 
jeŜeli chodzi o stomatologów w ośrodku zdrowia i w szkole podstawowej, bo zmienialiśmy 
uchwałą statut działalności SPZOZ-u tam miały dojść usługi stomatologiczne w miejsce tych 
usług, które kiedyś Pani Lange świadczyła w szkole. Jaka jest realizacja tych usług i jak wygląda 
rok 2009, jeŜeli chodzi o stomatologa w naszym ośrodku zdrowia czy będzie stomatolog?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pierwsza część pańskiego pytania, czyli stomatologia w szkole 
podstawowej; Pani Kierownik SPZOZ została upowaŜniona przez Radę Miejską do 
zabezpieczenia osoby, która będzie świadczyła te usługi stomatologiczne w szkole podstawowej. 
Pani Kierownik juŜ chyba dwukrotnie występowała o to, aby zdjąć stomatologię, zmienić statut, 
jednak nie uzyskała zgody Rady Społecznej SPZOZ i te zadania ma nadal prowadzić aŜ do 
osiągnięcia sukcesu. Oczywiście trzeba dodać, Ŝe ówczesna Pani stomatolog odeszła 
zrezygnowała z pracy, dlatego Ŝe była juŜ długoletnią emerytką i sił jej zaczęło brakować i inne 
osobiste okoliczności i nie chciała odnowić umowy. Jeśli chodzi o sprawy związane ze 
stomatologią w SPZOZ trzeba zauwaŜyć, Ŝe w momencie powoływania SPZOZ jako placówki 
publicznej samodzielnej powołano równieŜ niepubliczny zakład stomatologiczny i teraz cała 
placówka świadczyła usługi publiczne sfinansowane przez NFZ a NFOZ Stomatologia równieŜ 
świadczy usługi bezpłatne w pewnym tylko zakresie, na jaki udzieli pieniędzy NFZ. Obydwie te 
jednostki (bo to są dwie niezaleŜne jednostki NFOZ i SPZOZ) miały za zadanie wystartować w 
nowych konkursach na świadczenie usług zdrowotnych Gminy Kamieńsk na rok 2009 i obydwie 
wystartowały z róŜnym skutkiem i z róŜnym wynikiem (obydwie miały jakieś kłopoty statutowe, 
nawet zmienialiśmy nazwę z fizykoterapii na fizjoterapie, bo zaczyna to wszystko być 
komputerowo przekazywane i układane i programy nie przyjmą innej nazwy tylko taką, która jest 
ustawowo zafiksowana). A NFOZ owszem wystartował do konkursu na leczenie stomatologiczne 
osób dorosłych i tego konkursu nie wygrał. Ten konkurs ma być w miesiącu styczniu ponownie 
ponowiony i prawdopodobnie jak NFOZ uzyska akceptację funduszu zdrowia te usługi zostaną od 
uprawomocnienia konkursu w 2009 roku prowadzone. Natomiast pod koniec tego miesiąca został 
ogłoszony konkurs na świadczenie usług stomatologicznych dzieci i NFOZ, czyli ten zakład 
niepubliczny, do tego konkursu wystartował. Jaki wynik tego nie wiemy? To wszystko, co 
Państwu mówię to jest po konsultacjach z Panem Dyrektorem NFOZ w Piotrkowie Tryb.,             
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z którym rozmawiałem kilkakrotnie i z Panem stomatologiem NFOZ-u. To macie Państwo pełną 
informacje na ten temat.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący chciałem się odnieść jeszcze do protokołu do 
poprzedniej sesji; zostałem zmuszony do opuszczenia, Ŝe tak powiem w samej końcówce obrad 
sesji nie z jakiegoś mojego widzimisie tylko, dlatego Ŝe miałem pogrzeb chrzestnego w końskich i 
musiałem tam po prostu dojechać. Jest odnotowane, Pan Przewodniczący ubolewał nad tym, Ŝe 
mnie nie ma, dlatego chciałem złoŜyć takie wyjaśnienie Panu Przewodniczącemu i prosić o 
usprawiedliwienie.” 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe było juŜ kilka scysji w tym roku, jeśli chodzi o 
nieobecność czy wyjście i zwracał się juŜ kilkakrotnie do radnych i prosił o przynoszenie 
usprawiedliwień zgodnie z tym, co jest zapisane w statucie. Podkreślił, Ŝe inni radni informują, Ŝe 
muszą wyjść wcześniej, Ŝe nie będą, natomiast od Pana radnego Pawłowskiego nigdy nie 
otrzymał Ŝadnej informacji, Ŝe musi wcześniej opuścić obrady sesji, chociaŜ to nie jest pierwsze 
wyjście Pana Radnego przed końcem sesji. Następnie poprosił o przyniesienie pisemnego 
usprawiedliwienia i złoŜenia go, jeśli nie bezpośrednio do przewodniczącego to w biurze Rady 
Miejskiej. 
 
Więcej zapytań i interpelacji nie zgłoszono. 
 
Radny powiatowy W.Zbierański pogratulował przyjęcia budŜetu dla gminy Kamieńsk na 2009 
oraz złoŜył Ŝyczenia owocnej pracy i wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym Nowym Roku. 
  
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w związku z tym, Ŝe za kilkadziesiąt godzin kończy się rok 
2008 to chciałby tu dziś podziękować radnym, za obecność, za frekwencję, za wspaniałe 
głosowania. Sołtysom, Ŝe są łącznikiem i przenośnikiem zadań burmistrza w terenie, w swoich 
miejscowościach, jak równieŜ Paniom, które obsługują Radę. Podkreślił, Ŝe w Jego ocenie rok 
2008 był rokiem pozytywnym, rokiem osiągnięcia wielu sukcesów i Ŝyczy, aby ten nadchodzący 
rok 2009 był równieŜ rokiem samych sukcesów i osiągnięć a przede wszystkim zdrowia i radości. 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz G.Turlejski; powiedział, Ŝe za kilka dni kończy się cięŜki rok 
samorządowy i w związku z tym chciałby podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za 
uchwałami, które przedłoŜył (szczególnie ósemce radnych, którzy dźwigają na swoich barkach 
niewdzięczny trudny cięŜar odpowiedzialności za swoją gminę), bo niczego się nie dokona, 
Ŝadnego programu wyborczego się nie wykona, który mieszkańcy poparli, bez konsekwencji z 
chwiejnością. Zaznaczył, Ŝe moŜna się spierać na programy wyborcze, ale to się robi z okazji 
wyborów a jeŜeli juŜ jakiś program wyborczy wygrywa to trzeba go realizować i rolą opozycji 
jest skutecznie badać czy to, co wszystko jest wykonywane jest wykonywane prawidłowo. Dodał: 
„Ja tylko wspomnę o wielu inwestycjach, które robiliśmy (ileŜ to było zachodu przy wykonaniu 
tych inwestycji), ile zrobiono o ile jesteśmy zasobniejsi i lepsi: 1) wymieniliśmy na terenie wsi 
hydranty na hydranty podziemne. 2) Dokonaliśmy zakupu sieci wodociągowej i dokonywać 
będziemy dalej tego zakupu, czyli juŜ wkrótce cała sieć wodociągowa będzie własnością naszej 
gminy. 3) połoŜyliśmy chodnik na ulicy Głowackiego. Ktoś powie a cóŜ to jest za inwestycja? 
Proszę państwa było wiele kłopotów i zachodu Ŝeby tą inwestycję wykonać, a jednak udało się 
nam ją zrealizować dzięki zdyscyplinowane pracy zakładu i pracowników inwestycyjnych w 
urzędzie. 4) Zakończyliśmy budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach na ten rok. 
Owszem budowaliśmy ją późną jesienią, ale nie było innej moŜliwości. Dlaczego? Dlatego Ŝe tak 
późno uzyskaliśmy poŜyczkę z funduszu. To nie my ustalamy, kiedy uzyskamy poŜyczkę tylko 
fundusz to robi, a my musimy tylko grzecznie i pokornie ją przyjąć i zrealizować. 5) Dokonaliśmy 
budowy drogi Danielów Siódemka, na małym odcinku. 6) Modernizowaliśmy ulicę Wrzosową w 
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Kamieńsku tą, o którą było tak duŜo hałasu w mediach. Nie było innej moŜliwości tylko wykonać 
przetarg poczekać do odpowiednich warunków pogodowych zerwać to, co przez lata 
funkcjonowało źle wykonane i źle zrobione i zbudować nowy odcinek. Dziś ta droga jest 
wybudowana i są wszyscy zadowoleni. Tam zostaje nam na przyszły rok wylewka drugiej 
warstwy na odcinku około 300 metrów, którą teŜ w miesiącach letnich wykonamy.                      
7) Budowaliśmy kanalizację deszczową dla osiedla 700-lecia. JuŜ ta woda nie leci jednym 
kolektorem tylko jest rozgraniczona na dwa. Proszę zobaczyć jak wygląda ulica Słowackiego? 
Jest to piękna, czysta, reprezentacyjna, ulica dzięki naszym wspólnym wysiłkom. A pamiętacie ile 
tu było zachodu o przegłosowanie zwykłego remontu kanalizacji? CóŜ byśmy mogli zrobić bez 
tego remontu, ta ulica nie odbierałaby wody, co z tego, Ŝe są chodniki, Ŝe jest ładna nawierzchnia 
jak ona tonęłaby w kałuŜach deszczu i błota. 8) Zbudowaliśmy kolejny odcinek drogi w 
Napoleonowie. W przyszłym roku znów będziemy taki sam odcinek budować. 9) Zbudowaliśmy 
kanalizację deszczową w Ochocicach (oczywiście ten fragment, na który starczyło pieniędzy 
budŜetowych i Funduszu Ochrony Środowiska). 10) PołoŜyliśmy nawierzchnię asfaltową na ul. 
Reymonta. 11) Budowaliśmy drogę w miejscowości Siódemka. Tam jest około 350 metrów nowej 
dwuwarstwowej drogi wybudowanej, dołoŜymy w przyszłym roku taki sam odcinek, w 
następnym roku i 70% tej wsi, w której jest 20 domów rozłoŜonych od siebie o około 150 m 
zbudujemy drogę. Jest znaczna poprawa. 12) Budowa drogi w Hucie Porajskiej; pół drogi jest 
wykonane, połowa drogi zostaje na przyszły rok do wykonania. Zamykamy temat inwestycyjny 
Huty.13) Wiata przystankowa w Gorzędowie. 14) zbudowaliśmy chodnik na ulicy Wołyńskiej 
Brygady w Kamieńsku. Dalej; sprawy związane z rozwojem komputeryzacji urzędu: serwery, 
skanery, urządzenia, programy, przecieŜ tych rzeczy jest tu bardzo duŜo. Proszę zobaczyć jak 
wypiękniał Urząd Miejski. Proszę zejść tam na dół zobaczyć jak tam urzędniczki pracują. To nie 
jest ten urząd, który ja tutaj zastałem brudny smutny w 2002 roku, to nie jest ten urząd, w którym 
ja odkryłem nielegalne oprogramowanie komputerowe i musieliśmy szybko kilkadziesiąt tysięcy 
złotych szykować na to. To jest urząd prowadzony naprawdę rzetelnie i uczciwie. Daliśmy 
dotację na zakup samochodu dla Policji - dotyczy to wszystko Waszych zgodnych decyzji, 
gdybyście się chwiali w tych decyzjach by tego nie było. Daliśmy pieniądze na samochód 
ratowniczo-gaśniczy straŜy poŜarnej w Radomsku, bo przecieŜ trzeba wspomóŜ, bo oni 
przyjeŜdŜają i gaszą poŜary na terenie naszej gminy równieŜ. Nie moŜna obok tematu obojętnie 
przejść. Sprawa samochodu OSP w Gorzędowie; ileŜ to programów telewizyjnych i gazet się 
wysłuchałem, Ŝe nie chciałem dać pieniędzy na remont bubla starego. Ale zaproponowałem 
kupno nowego samochodu. Wkrótce za 600 tysięcy złotych tam podjedzie samochód dzięki 
zgodnej decyzji radnych. Dokonaliśmy następnych waŜnych rzeczy jak: przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej do budynku przedszkola; wymiana okien w ZSP; dalsza część 
modernizacji SPZOZ w postaci termomodernizacji została wykonana; wymieniliśmy za 80 
tysięcy kilkadziesiąt lamp oświetleniowych. Proszę zobaczyć jak jest oświetlony Szpinalów, Huta 
Porajska, Politki, Aleksandrów, i inne, a jeŜeli zdarzy się, Ŝe jakaś Ŝarówka nie wytrzymuje i nie 
świeci to jest normalna rzecz, wszystko się psuje i Ŝarówka ma prawo się zepsuć i nie moŜna 
przez to szat rozdzierać i mówić, Ŝe gmina jest bardzo źle oświetlona. Gmina jest pięknie 
oświetlona. W przyszłym roku znów mamy modernizacje i będziemy znów lampy wymieniać na 
lampy energooszczędne). Budowaliśmy kolejnym etapem kanalizację sanitarną w Gorzędowie. 
Rozbudowaliśmy, a prawie zakończyliśmy, modernizację oczyszczalni ścieków w Kamieńsku 
(teŜ bardzo cięŜką inwestycję, jeśli chodzi o sprawy związane z jej prowadzeniem i uzyskiwaniem 
funduszu). Budowa budynku komisariatu policji – Wyobraźmy sobie naszą miejscowość bez 
szkoły z tą ulicą Słowackiego brudną, bez komisariatu Policji, wtedy moglibyśmy mówić o złym 
zarządzaniu. Dzisiaj moŜemy mówić o bardzo dobrym zarządzaniu, bardzo dobrej współpracy 
burmistrza z radą, czego efektem jest podniesienie standardu Ŝycia i bezpieczeństwa na terenie 
nasze gminy. – Prowadziliśmy wymianę hydrantów na terenie miasta Kamieńska. Dokonaliśmy 
takich inwestycji jak: zakup wyposaŜenia do Domu Ludowego w Kamieńsku – dziś miasto i 
gmina ma salę, w której moŜe przyjąć gości, w której moŜe być wykonana uroczystość i której my 
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nie będziemy się wstydzić. Myśmy ten dom odbudowali z ruin praktycznie i oczywiście teŜ przy 
krzykach i przy głosach przeciwnych. – Budowa świetlicy w Gałkowicach Starych; w miejsce 
szkoły budujemy piękną świetlicę i mimo wielu kłopotów i perturbacji budowa na ten rok została 
zakończona. Jest to wielki sukces tutaj, bo ta budowa stała pod wielkim znakiem zapytania a 
jednak to udało się zrobić. Budowla budynku socjalnego w Gorzędowie gdzie sportowcy będą 
korzystać z bardzo dobrych warunków. Chciałem tutaj powiedzieć, Ŝe w tej gminie są dwie 
druŜyny w klasie okręgowej. To się samo nie wzięło skądś trzeba było tym osobom stworzyć 
warunki i te warunki zostały stworzone. Dokonaliśmy poprawy bazy sportowej na stadionie w 
Kamieńsku i samego budynku, widowni i będziemy tą bazę poprawiać dalej, dlatego Ŝe 
korzystamy z tego obiektu. Tam przyjeŜdŜają druŜyny, tam przyjeŜdŜają osoby zajmujące się 
sportem z innych miejscowości z innych miast. To nas doskonale promuje. Ta druŜyna stoi przed 
szansą awansu do IV Ligii i trzeba zrobić wszystko Ŝeby im dać warunki aŜeby mogli dobrze 
pracować dobrze grać w piłkę i dobrze nas promować i Ŝeby o mieście Kamieńsku jak i całej 
gminie mówiło się lepiej. I tak się mówi wszędzie tylko niektórzy nie mogą zboleć tej naszej 
współpracy i robią wszystko Ŝeby narobić złości, fermentu, degrengolady, aby pokazywać 
Kamieńsk jako miasto hałaśliwe niezgodne. Tu panuje zgoda większości a ci, którzy tak 
hałasowali, a ich było 14-tu w tamtej kadencji, to zostali przez mieszkańców przesiani dokładnie, 
mało tego, z wyrokami pokończyli (15 lutego będą wybory za nich) i tak się zakończyła ich 
kadencja. Zgoda buduje moi drodzy niezgoda rujnuje. Proszę o zgodę, o zgodę na rozwój              
i dziękuję za ten rok cięŜki niełatwy. Zakładam, Ŝe przyszły rok będzie równieŜ rokiem bardzo 
cięŜkim. Wytrzymajmy dla dobra naszych mieszkańców, bo oni nas po to wybrali. Dziękuję.” 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za tą ocenę i jeszcze raz przekazał 
Ŝyczenia przynajmniej takich, jeśli nie większych osiągnięć w nadchodzącym 2009 roku. 
Następnie przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t  10 

Zakończenie posiedzenia. 
                                                                     
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował wszystkim za przybycie i udział w sesji. 
Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXXIII sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku 
V kadencji.” 
 
 

 
 


