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RM.0052/1/09 

P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV /09 
 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku  

z dnia 30 stycznia 2009 r. 
 
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1050. 
Stan radnych 13. Obecnych na sesji 13 radnych (Radny J.Ozga 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 – BoŜena Mazurkiewicz, 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 protokołu Nr XXXIII/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami.  
6. Podjęcie uchwał. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Zakończenie obrad 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXIV 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 protokołu Nr XXXIII/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi, co do ww. protokołu. 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący ja mam taką uwagę odnośnie uchwalania budŜetu, 
tam sama końcówka dyskusji nad tym gdzie chciałem zabrać głos, moich wypowiedzi nie ma 
tylko wypowiedź Pana Przewodniczącego, Ŝe zamyka dyskusję, bo uwaŜa ją za niepotrzebną czy 
jałową, i bardzo bym prosił o nie kasowanie nagrań z tej sesji ewentualnie o przesłuchanie i 
uzupełnienie o moje wypowiedzi.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Pawłowski ja wyraźnie powiedziałem, Ŝe zamykam 
dyskusję i dyskusja była zamknięta. Jeśli Pan Radny Bogdan Pawłowski dzisiaj wnosi taką uwagę 
proszę uprzejmie ją wnieść, wnieść na piśmie i dostosujemy się do Pana wymogów. Tyle mogę 
powiedzieć. Czy są dalsze uwagi?” 
 
Radny B.Pawłowski: „A to Panie Przewodniczący na podstawie, jakiego punktu paragrafu statutu, 
Ŝe na piśmie a nie ustnie przy przyjmowaniu... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny ja powiedziałem, Ŝe ja zamknąłem dyskusję i nie udzielam 
Panu głosu, bo wśród wielu dyskutantów Pan był i dyskusja ta szła nie w tym kierunku, co 
powinna, dyskusje tę po prostu trzeba było kiedyś przerwać i po prostu to uczyniłem. Za to biorę 
całkowitą odpowiedzialność proszę Pana i za to ponoszę konsekwencję.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Mnie chodzi Panie Przewodniczący o umieszczenie moich wypowiedzi, 
które w tym momencie były a nie zostały umieszczone.” 
 
Przewodniczący Rady: „Proszę je przedstawić na piśmie. Czy są inne uwagi, co do protokołu?” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIII/08 z dnia 29 
grudnia 2008 r. 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. 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 
 

Następnie do złoŜenia sprawozdania przystąpił Przewodniczący Komisji Planowania BudŜetu i 
Finansów Adam Matusiak, powiedział: 
 

„Komisja Planowania BudŜetu i Finansów w okresie od 29 grudnia 2008 r. do dziś: Komisja 
odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 stycznia 2009 r. Zapoznała się z aktualnymi zmianami 
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budŜetowymi (Pani Maria Ozga omówiła aktualne zmiany w budŜecie gminy). Zapoznała się 
równieŜ z pismami i uchwałami, które wpłynęły do biura Rady oraz przyjęła protokół. Dziękuję” 
 

Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych zdała Przewodnicząca komisji Zofia RoŜniatowska: 
 
„Komisja Oświaty w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 stycznia 
2009r. Otwarcia dokonała przewodnicząca komisji. Następnie komisja przyjęła protokół z 
ostatniego posiedzenia. Kolejnym punktem obrad komisji była sprawa bezpieczeństwa na terenie 
gminy przed zbliŜającymi się feriami. W tym punkcie zaproszony został komendant Policji, w/z 
komendanta na posiedzenie przybył inny policjant, z którym przeprowadzono rozmowę na temat 
programu Policji w stosunku do dzieci i młodzieŜy, które w czasie ferii mają więcej wolnego 
czasu i moŜe to grozić jakimiś konsekwencjami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Kolejnym 
punktem komisji było zapoznanie się z materiałami i uchwałami na sesję. Dziękuję.”  
 

W następnej kolejności sprawozdania zdali: 
 
- Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury  Stanisław  
  Gruchała. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6   
 

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej Franciszek  
  Stępień. 
 

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

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 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 XXXIII i XXXIV oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 9  
 
(W trakcie czytania ww. sprawozdania na sesję przybył radny J.Ozga) 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za zdanie sprawozdania i przeszedł do 
punktu 6. 
 

p u n k t  6 
Podjęcie uchwał: 
 
Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Panu Wojciechowi 
Ziembie. 
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Wiceprzewodniczący 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 2009; 
 

Radny B.Pawłowski zapytał, co składa się na kwotę 97.500 zł - wynagrodzenia osobowe 
pracowników w dowoŜeniu uczniów do szkół - czy to jest tylko kwota na opiekunów czy równieŜ 
jakieś inne? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe to jest na wynagrodzenia dla kierowców (jest zatrudnionych trzech 
kierowców) natomiast opiekunowie są w ramach umowy zlecenia i to jest inny paragraf - 4170.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2009. 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 XXXIV/270/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009.                             Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (kanal. sanit. w ul. Zjednoczenia); 

 
Radny B.Pawłowski: „Mam pytanie; do tej pory to jak zaciągaliśmy poŜyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska to było z przeznaczeniem na wykonanie takiego i takiego zadania, 
a w tej chwili jest sformułowanie, Ŝe na spłatę deficytu. Czy to znaczenie ma?.. 
 
Skarbnik Gminy: „Bo inaczej nie moŜna. Jak zmieniła się ustawa o finansach publicznych (od 
2005 roku jak weszła zmiana ustawy o finansach publicznych) zmienił się zapis, Ŝe nie moŜemy 
zaciągnąć poŜyczki na coś innego tylko na spłatę deficytu, a później dokreślamy konkretnie, na 
jakie zadanie.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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 XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (oczyszcz. ścieków w Gorzędowie); 

 
Radny J.Ozga zapytał gdzie będzie organizacja tej oczyszczalni? 
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Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe to pytanie nie dotyczy problemu uchwały. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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 XXXIV/272/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (kanalizacja sanit. w Gorzędowie); 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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 XXXIV/273/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (kanalizacja deszcz. w Barczkowicach); 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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 XXXIV/274/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (kanalizacja deszczowa w Ochocicach); 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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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 XXXIV/275/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 15 
 

Wiceprzewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie i omówienie uchwał. W dalszej 
kolejności zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia gminnego; 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy te Panie, które są członkami komisji inwentaryzacyjnej i mają 
dodatkową pracę z tego tytułu czy będą miały jakąś gratyfikację finansową czy jakąś inną? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe nie będą miały. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia gminnego. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 3 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 XXXIV/276/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia 
gminnego.                                                                                                                 Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie wzniesienia w Kamieńsku pomnika Warszyca; 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać, z jakich środków będzie ten pomnik wzniesiony?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ze środków finansowych.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A bardziej konkretnie, czy za to zapłaci gmina?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tak, oczywiście.” 
 
Radny B.Pawłowski: „W całości?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „A kto ma zapłacić?” 
 
Radny B.Pawłowski: „Z tego co wiem to przy pomnikach jest taki zwyczaj Ŝe powstają komitety 
budowy pomników i organizuje się pieniądze ze składek od sponsorów. No ja nie słyszałem o 
takich sytuacjach Ŝeby w 100% gmina finansowała pomniki.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ta uchwała nie dotyczy finansowania pomnika Panie Radny.” 
 
Radny B.Pawłowski: „No, ale będzie później konsekwencja.” 
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Burmistrz G.Turlejski: „A to juŜ niech się Pan tym nie martwi. To jest juŜ moje zmartwienie nie 
Pańskie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „To jeszcze jedno oczywiste pytanie zadam; kto projekt tego pomnika 
złoŜył, do jakiego projektu?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jeszcze nie ma projektu. Najpierw musi być wola wzniesienia a potem 
dalsze kroki.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzniesienia w 
Kamieńsku pomnika Warszyca. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych. 4 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.                                                                 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie wzniesienia w Kamieńsku pomnika Warszyca.               Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie promocji Gminy Kamieńsk; 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu jakiś czas temu był ogłoszony konkurs na właśnie ten 
medal 15-lecia odzyskania praw miejskich. Natomiast ja tu widzę, Ŝe to jest projekt graficzny 
Bogusławy Turlejskiej i Grzegorza Turlejskiego. Chciałem spytać, jakie były losy tamtego 
konkursu na ten medal, czemu jeŜeli były osoby, które złoŜyły, a na pewno były takie projekty 
tego medalu, czemu nie skorzystano z tamtych projektów?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Wyniki konkursu ogłoszone są na stronie internetowej chyba od dwóch 
miesięcy, proszę sobie zajrzeć.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A czy moŜna było by zobaczyć inne propozycje?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tak, na zasadach informacji publicznej oczywiście zostanie Panu 
wszystko udostępnione.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy to nie przesada, bo wszystko, co w tym Kamieńsku powstaje jest 
zawsze projektu Grzegorza Turlejskiego.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No przesadza Pan ze swoją zazdrością Panie Radny... 
 
Radny B.Pawłowski: „Natomiast tu jest wyjątek, bo tu jest według projektu Bogusławy i 
Grzegorza Turlejskich. Czy te dzieci, które startowały w tym konkursie, a wystartowało ich z tego 
co wiem sporo osób, chciały Ŝeby jakiś ich był wkład w to co w Kamieńsku się dzieje czy nie 
moŜna było skorzystać chociaŜ w części z ich wysiłku z ich zapału ich chęci?” 
 
 Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny proszę zapoznać się z warunkami konkursu i z wynikami i 
przestanie Pan tu brednie opowiadać. Niech Pan zadaje pytania co do uchwały.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Następna rzecz; proszę Państwa Ŝeby znowu nie było tak (tutaj Pana 
Burmistrza przestrzegam, bo to jest śmieszne, bo śmieją się z nas), Ŝe zasady na przykład 
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przydzielenia tego czy odznaczenia tym medalem daje burmistrz i samemu sobie ten medal 
przyznaje - tak jak było z medalem Maszewskiego - to trochę tak nieelegancko.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No znów jest Pan w błędzie proszę Pana, bo powołana była Kapituła 
medalu (kilka osób) nie burmistrz. Niech Pan nie bredzi tutaj Panie Radny, bo to nie czas na 
bredzenie... 
 
Radny B.Pawłowski: „Kapituła teŜ sobie przydzieliła z tego co pamiętam... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „A Pan ma jakieś prawne przeciwwskazania, jakieś prawo było naruszone 
Panie Radny?” 
 
Radny B.Pawłowski: „No są rzeczy oprócz prawa jeszcze wynikające z logiki i przyzwoitości... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, prawo decyduje... 
 
Radny B.Pawłowski:...Pierwszy raz widzę, Ŝe ktoś sam siebie nagradza jakimś tam medalem. Po 
drugie; czy naprawdę 15-lecie odzyskania praw miejskich to jest taka bardzo waŜna rzecz Ŝeby, 
nie wiem, pomnik budować i medal wydać.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny z okazji 15. rocznicy odzyskania praw miejskich to 
wybijamy medal tak jak to robią wszyscy dookoła, upamiętniają swoje waŜne wydarzenia, 
promują się. A pomnik to budujemy nie z okazji praw miejskich tylko w hołdzie Wielkiemu 
Polakowi, który został bestialsko zamordowany przez SB i nawet nie wiadomo gdzie jego mogiła, 
gdzie jego ciało jest. W hołdzie, jakim Naród Polski powinien temu Panu i Ŝołnierzom KWP 
podziękować, ale jeŜeli Pan tutaj kieruje się bolszewicką ideologią to ja nie dziwię się, Ŝe Pan 
takie pytania zadaje.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mówię o drugim pomniku, który ma być, bo w tym roku w Kamieńsku 
mają podobno być dwa pomniki, z okazji odzyskania praw miejskich ma być teŜ pomnik.”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana na razie o tym nie mówimy jak będziemy mówić to będzie 
Pan te pytania zadawał, na razie to nie stoi na wokandzie Rady takŜe proszę nie mówić o tym, 
czego jeszcze nie ma.” 
 
Radny F.Stępień: „Panie Pawłowski ja uwaŜam, Ŝe Pan powinien wziąć tą uchwałę do szkoły i 
przeczytać historię tego człowieka i dzieci uczyć tej historii... 
 
Radny A.Matusiak: „Tu nikt nie podwaŜa historii tego człowieka i czynów jakich dokonał... 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Panowie kończmy tą dyskusję, bo zaczynamy się w pyskówki 
wdawać. Przechodzimy do głosowania.”  
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie promocji Gminy 
Kamieńsk.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 2 radnych 
głosowało „przeciw”. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIV/278/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie promocji Gminy Kamieńsk.                                             Załącznik Nr 18 
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� w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 
listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXI/249/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kamieńsku. 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 XXXIV/279/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.                                                             Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 
2009; 

 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał nazwiska kandydatów do Komitetu Organizacyjnego, 
którego zadaniem będzie zorganizowanie obchodów Dni Kamieńska w 2009 roku, mianowicie: 
Sławomir Sewerynek, Grzegorz Turlejski, Jan Bartoszewski, Jan Jakubczyk, Stanisław Gruchała, 
Franciszek Stępień, Danuta Błachowicz, ElŜbieta Smuga, Renata Kopcik, Beata Klekocińska, 
Anna Gajewska, Halina Witalewska, Ewelina Jakubczyk, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, 
Ewelina Sujata, Aleksandra Turadek, Lidia Piekarska, Katarzyna Tarnowska, Aneta Krupa, 
Magdalena Kowalska, Ewa Strzelecka, Magdalena Madejska, Mirosława Pawlik, ElŜbieta Orlik, 
Mirosława Ziemba, Agnieszka Sikorska, Anna Miszczyk, Barbara Alama, Halina Tazbir, Joanna 
Piekarska, Anna Kowalska, Ewa Urbańska, Ewa Zagaj, Sławomir Fryc, Henryka Fryc, Iwona 
Gloc, Zofia Deresińska, Aleksandra śarska, ks. Marek Woźniak, Tadeusz Pielasa, Emilia Gogacz, 
Barbara Fila, Emilia Czapla, BoŜena Łęgowiak, Barbara Tkacz, ElŜbieta Motyka, Arkadiusz 
Stolarski, Anna Kucharska, Teresa Lorenc, Bogumiła Wojtyła, Joanna Tkacz, Iwona Krawczyk, 
Agata Justyna Rozpończyk, Barbara Zatońska, Małgorzata Rozpończyk, Anna Matyja, Ewa 
Kopcik, Małgorzata Wawrzyńczak, Barbara Jędrzejek, Lena Gaworska, ElŜbieta Dworzyńska, 
Urszula Ościk.  
 
Nie zgłoszono uwag do w/w kandydatów. 

 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 
Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 2009 w ww. składzie.   
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 XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w 
roku 2009.                                                                                                                Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w roku 2009 i jego zastępcy; 

 
Radny J.Ozga: „Czy zastępca, który jest tu proponowany Pan Fryc wyraŜa zgodę?” 
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Wiceprzewodniczący Rady: „Tak, było czytane Jego oświadczenie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy nie ma nikogo z Kamieńska, kto by mógł być Zastępcą 
Przewodniczącego Komitetu?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Niech Pan poda takie nazwisko.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Jest cała plejada osób.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Niech Pan zgłosi propozycję, bo Pan nie zgłasza propozycji.”  
 
Radny B.Pawłowski: „Pan Jan Bartoszewski.” 
 
Przewodniczący Rady: „Dziękuję uprzejmie Panie Radny Bogdanie Pawłowski. To nie jest 
zaufanie, a ze strony Pana to jest zwykła złośliwość Ŝeby komuś przypiąć.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni Kamieńska w roku 2009 i jego 
zastępcy. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 3 
radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu do zorganizowania obchodów Dni 
Kamieńska w roku 2009 i jego zastępcy.                                                                 Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2008 r.; 

 
Radny A.Matusiak: „Dlaczego tak mało Panie Burmistrzu? To tylko tyle?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana finanse regulują ustawy i zarządzenia i to, co Rada 
uchwaliła.” 
 
Radny J.Ozga: „Czy to dodatkowe wynagrodzenie dla Pana Burmistrza to wynika z tego, Ŝe 
gmina z roku na rok jest coraz gorzej zadłuŜona?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Wynika z przepisów Panie Radny.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania 
Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. 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 XXXIV/282/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2008 r.                                                                                                  Załącznik Nr 22 
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� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (odwołanie p. Zofii 
RoŜniatowskiej); 

 
Radna Z.RoŜniatowska: „Jaki jest powód usunięcia mnie z Komisji Rewizyjnej?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Pani Radna z tego, co się orientuję ostatnio między nami nie 
dochodzi do takiej współpracy jak było przedtem. Nie realizuje Pani programu wyborczego... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To znaczy, jakiej współpracy?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „No przedtem było zupełnie inaczej między nami radnymi a Panią... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Jak inaczej? Chciałabym powód uściślić.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Niech sobie to Pani sama wytłumaczy. Sama Pani widzi jak było 
ostatnio a jak było przedtem... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ale ja nie mogę odczuwać tego samego co Pan Panie Radny. Nie mogę 
powiedzieć, jakie subiektywne uczucia Panem kierują, dlatego prosiłabym o jakieś ściślejsze 
wyjaśnienia, co to znaczy ściślejszej współpracy i jak mam to rozumieć, bo być moŜe wyciągnę 
wnioski i nie będę takich błędów na przyszłość popełniała. Ale w takiej sytuacji, gdy nie wiem, o 
co chodzi to prosiłabym Pana Wiceprzewodniczącego o bardziej precyzyjne określenie zarzutów 
w stosunku do mnie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe wystarczy, Ŝe nie realizuje Pani naszego programu 
wyborczego i to jest jeden z głównych powodów.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „A co to znaczy naszego programu wyborczego?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „To znaczy programu wyborczego Grzegorza Turlejskiego i ludzi, 
którzy głosowali na... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To znaczy wie Pan, co to znaczy trójpodział władzy? Trójpodział 
władzy to władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza proszę pana. Władza ustawodawcza 
z wykonawczą owszem współdziała, ale to nie znaczy, Ŝe jedna władza którąś władzę próbuje 
przewyŜszyć albo być lepsza. Te władze się popierają wzajemnie oczywiście, ale mają prawo do 
tego by wypowiadać swoje myśli, a widzę, Ŝe Pan tutaj dąŜy do tego Ŝeby je zrównać. To znaczy 
chciałby Pan teorię państwa zmienić w ogóle czy na innych podstawach oprzeć konstytucję i w 
ogóle wszystko, co w naszym państwie funkcjonuje?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Teorii państwa to ja nie zmienię, a ze składu komisji jesteśmy w 
stanie Panią odwołać.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To ja sobie akurat zdaję sobie sprawę, ale ja się pytam jak to się ma do 
wszelkich teorii i proszę mi powiedzieć, jaki jest powód? To znaczy brak współpracy to jest 
powód, w jakim zakresie, jakiej współpracy, jak mam to rozumieć. Moja współpraca była zła, bo 
co bo nie uśmiechnęłam się do Pana, do któregoś kolegi, nie powiedziałam czegoś. Jak mam to 
rozumieć?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „To jest kwestia Pani interpretacji. My zinterpretowaliśmy to w ten 
sposób, Ŝe chcemy Panią po prostu odwołać ze składu.” 
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Radna Z.RoŜniatowska: „Nie wiem czy w takiej sytuacji to interpretacja jest wolna przecieŜ 
Komisja Rewizyjna zajmuje się bardzo powaŜnymi rzeczami, więc nie wiem czy tu moŜna 
dowolnie interpretować sobie. Tego nie rozumiem Panie Wiceprzewodniczący i proszę mi to 
wyjaśnić. A poza tym, jeŜeli mi Pan wyjaśnia to ja chcę teŜ znać wiceprzewodniczącego zdanie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „PrzecieŜ mówię, co jeszcze mogę dodać dodatkowo choćby 
działanie w ten sposób, Ŝe razem z radnym Matusiakiem próbowaliście poprzez Radę załatwić 
swoje prywatne sprawy.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To znaczy?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Choćby sprawę gazu i ... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To znaczy chce Pan drąŜyć tutaj jakiś temat, który Pan sobie uroił, ale 
proszę Pana ja jestem wybrana przez wyborców z tego terenu, na którym (jeśli Pan zmierza do 
zbierania podpisów od ludzi) jestem z tego terenu i tak samo jak Pan walczy o Ochocice tak samo 
ja mam prawo zająć się sprawami, o które proszą moi wyborcy i nie widzę tutaj Ŝadnych koligacji 
z niczym. Poza tym, przecieŜ kaŜdy ma prawo zgłosić się do radnego o pomoc.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Tak, szczególnie jak to jest radny Matusiak i prosi Panią o poparcie 
Ŝeby prywatne jego sprawy załatwiać. Dziękuję ja skończyłem juŜ dyskusję... 
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola Zarządu (w tym 
przypadku burmistrza) i jednostek podporządkowanych burmistrzowi. I jak moŜna mówić, Ŝe 
kogoś się odwołuje z komisji rewizyjnej, czyli tej, która ma kontrolować, bo nie realizuje 
programu wyborczego. Komisja rewizyjna nie jest do realizacji programów wyborczych. Od tego 
jest pewna grupa radnych, którzy chcą pewną wizję gminy promować i wdraŜać i to jestem w 
stanie zrozumieć, ale co ma do tego kontrola. To znaczy ugrupowanie rządzące ma pełny wpływ 
na to, co ma być w kontroli. Będzie zaraz druga uchwała o odwołanie następnego radnego z tej 
komisji. Chciałem przypomnieć, Ŝe przez dwa lata nikt z osób inaczej myślących czy mających 
chociaŜby cień wątpliwości do zasadności podejmowanych decyzji albo chociaŜ jedno głosowanie 
na dziesięć inaczej głosujący nie był do tej komisji dopuszczony, chociaŜ przepisy mówią 
wyraźnie, Ŝe to jest jedyna komisja gdzie obowiązkowo przedstawiciel opozycji powinien być. A 
w tej chwili ja odczuwam, Ŝe to jest jakaś kolejna czystka.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Wcale tak nigdzie nie pisze jak Pan mówi... 
 
Radny B.Pawłowski: „W ustawie o samorządzie gminnym, Ŝe przedstawiciel klubów... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To nie opozycji Panie Radny.” 
 
Radny B.Pawłowski: „TakŜe ja nie wiem jak się ma program wyborczy, Ŝe realizacja czyjegoś 
programu wyborczego, do kontroli. To co w tym programie wyborczym, to moŜe Państwo 
oświećcie mnie, bo moŜe ja bym ten program teŜ popierał, to jest tam, Ŝe nikt nie moŜe 
kontrolować czy ma kontrolować tak jak jest z góry ustalone? PrzecieŜ to prowadzi do jakiś 
paranoi do sytuacji bardzo dziwnych. Zastanówcie się Panowie co robicie, bo komisja rewizyjna 
jest od kontroli a nie od realizacji programów wyborczych. Ja chciałbym usłyszeć argumenty, 
które tutaj by wskazywały, Ŝe te osoby źle w tej komisji pracowały, nie pracowały, nie wiedziały, 
na czym ta praca polega. Pod tym jest podpisana grupa radnych natomiast ja kieruję pytanie do 
Pana Jana Bartoszewskiego, który jest Przewodniczącym Rady i powinien czuwać nad całością 
pracy Rady. Panie Przewodniczący, jakie jest Pana zdanie?” 
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Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo wniosek ten był wnioskiem, który był szeroko 
rozwaŜany, wniosek, który wpłynął po prostu z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kamieńska, gdzie 
po prostu te sprawy zostały tak czy inaczej zinterpretowane i po prostu wniosek ten nie uzyskał 
dalszej akceptacji. Panie Radny Bogdanie Pawłowski ja wiem, Ŝe Pan moŜe w tej chwili jest 
rozgoryczony, ale z drugiej strony moŜe i usatysfakcjonowany tym, bo Pan jest jednym z tych 
ojców, którzy chcieli i chcą dalej kontynuować to Ŝeby tą Radę przestawić Ŝeby ta Rada po prostu 
się odwróciła, Ŝeby obecny burmistrz, który sprawuje ten urząd był sam a wielu przeciwko i Ŝeby 
temu wszystkiemu dokuczyć Ŝebyście Państwo się tak pastwili jak pastwiliście się w ubiegłej 
kadencji zarówno nad burmistrzem jak i Paniami, które pracowały w biurze Rady. Szanowni 
Państwo ja podtrzymuję to, co jest. Ja nie mam do Pani Radnej Zosi RoŜniatowskiej osobistych 
jakiś uwag. Po prostu ta wartość radnej, wartość, którą mamy ja to po prostu podtrzymuję.” 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Ziemba odnoście tego cepeeniku gazowego to Panu powiem, Ŝe lista, z 
którą chodziła Zosia po ludziach pytając czy moŜe jeszcze jeden cepeenik gazowy powstać to są 
podpisy 25 osób, Ŝe nie Ŝyczą sobie tego cepeeniku i dziś ten facet jest w sądzie, czyli w dobrej 
wierze to było robione. A tak na marginesie Panu powiem, poniewaŜ śmiał Pan tą sprawę 
poruszyć, Ŝe myśmy chodzili to władza tutaj, czyli Pan Burmistrz i zastępca burmistrza byli za 
tym Ŝeby ten człowiek nie postawił tutaj jeszcze jednego CPN-u gazowego i rok juŜ miał 
zawieszone (facet miał odmownie dane). TakŜe nie igraj sobie z tym, Ŝe my moŜe coś złego 
robili, bo władza ta, władza tej gminy, równieŜ była za tym Ŝeby ten człowiek nie stawiał tam 
tego CPN-u, co chciał i nadal chce postawić. A w tej chwili jest w sądzie, ludzie sobie nadal nie 
Ŝyczą, takŜe proszę się zastanowić, co Pan mówi. Zastanów się.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący Bartoszewski ja nie rozumiem, co ma wspólnego 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kamieńsku.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No nic nie ma Panie Radny.” 
 
Radny B.Pawłowski: „No nic nie ma, a Pan Bartoszewski mówi, Ŝe tak wnioskowało 
Stowarzyszenie, no to .... Stowarzyszenia i tam sobie proszę rozstrzygać sprawy. Aczkolwiek 
przypomnę, Ŝe wyrzucanie tam teŜ nie ma dobrych, Ŝe tak powiem tradycji, bo sąd przywracał 
niektórych członków.” 
 
Przewodniczący Rady: „Jedną. Ale Panie Radny do tematu.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; jak w Komisji 
Rewizyjnej pracowała Pani Zofia RoŜniatowska?” 
 
Radny J.Jakubczyk: „Tak jak wszyscy pracowała.” 
 
Radny B.Pawłowski: „W niczym ani na plus ani na minus się nie wyróŜniała, mam to tak 
zrozumieć.” 
 
Radny J.Jakubczyk: „No nie wyróŜniała się niczym i tak jak wszyscy pracowaliśmy razem. A 
później zaczęła swoje pokazywać i... 
 
Radny B.Pawłowski: „No, ale w komisji rewizyjnej czy poza komisją? Czy coś w pracy komisji... 
 
Radny J.Jakubczyk: „Jeśli się pracuje razem to się pracuje razem, jeśli razem jesteśmy to 
powinniśmy razem współpracować. A na sesjach widać przecieŜ.” 
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Radny B.Pawłowski: „Ale Panie Przewodniczący to jest komisja rewizyjna, to naprawdę jest 
komisja od kontroli. To, w jaki sposób ma odbywać się kontrola tej komisji.” 
 
Radny J.Jakubczyk: „Panie Radny Pawłowski Pan będzie mi zadawał pytania a ja nie muszę Panu 
odpowiadać.” 
 
Radna Z.RoŜnitowska: „Co to znaczy, Ŝe na sesjach nie pracuje tak jak pracowałam. Widzę, Ŝe 
moi koledzy zmierzają do tego Ŝeby powiedzieć, Ŝe nie współpracowałam, nie realizowałam 
jakiegoś programu itd. Gdyby tak było to zawaliłabym coś, do czego zmierzaliście, któraś z 
Waszych uchwał przeze mnie by upadła, a przecieŜ tak nigdy się nie stało. W związku z tym, do 
czego tak konkretnie macie zarzuty, bo nie bardzo rozumiem. To znaczy do tego, Ŝe moŜe raz 
wstrzymałam głos, bo nie byłam pewna zawahałam się? Czy brak pewności jest oznaką słabości i 
z tego względu trzeba od razu człowieka ukarać, usuwać, zdeptać? Czy na tym polega rządzenie, 
na tym polega współpraca, drodzy koledzy? To jak któryś z Was stanie się słaby jutro to, co 
będzie z Wami, zastanawialiście się nad tym kiedyś. Chciałam powiedzieć jeszcze takie słowa 
Lejmana, bo wiem, do czego zmierzacie poprzez to, Ŝe z komisji rewizyjnej a później z oświaty 
chcecie mnie odwołać, Lejman powiedział takie bardzo mądre słowa: Nie moŜna rządów opierać 
jedynie na postawach ekonomicznych, co Wy robicie moi drodzy Panowie, muszą teŜ być ludzkie i 
mieć serce. Dziękuje bardzo.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej tj. o odwołanie ze składu komisji radnej Zofii RoŜniatowskiej. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 4 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 XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.              Załącznik Nr 23 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (odwołanie p. Adama 
Matusiaka); 

 
Radny M.Ludwiczak: „Pytania te same czekamy na odpowiedź, czy Pan Matusiak teŜ załatwia 
tylko swoje sprawy czy teŜ moŜe inny powód?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Myślę, Ŝe poprzednio było powiedziane wystarczająco.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „A to było do Pani Zofii RoŜniatowskiej.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „To samo się tyczy radnego Matusiaka.” 
 
Radny A.Matusiak: „Ja moŜe chciałbym dwa słowa tutaj zamienić. Szanowni Państwo chyba sami 
zauwaŜyliście, Ŝe w tej gminie, kto prawdę mówi ten niepokój sieje od dłuŜszego czasu. Tak 
Panie Burmistrzu, kto prawdę mówi ten niepokój sieje. To, Ŝe Panowie, którzy zasiadają po 
Pańskiej prawej stronie (większość tych Panów) jest uwikłanych z brudnymi ręcami, 
powprowadzali swoje rodziny do pracy do gminy. Wprowadził Pan rządy takie jak za starych 
burmistrzów, co byli dawniej całe rodziny całe organizacje pracowały. W tej chwili Pan bierze z 
nich przykład, dlatego teŜ bardzo mi się to nie podoba i nie tylko mi, bo i społeczeństwo na całym 
Kamieńsku i w gminie o tym mówi. Mam prawo jako radny w wielu sytuacjach się wstrzymać 
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czy być przeciwny. Ja nie będę miał rąk związanych tak jak tutaj radni, którzy są uwikłani, Ŝe 
muszą głosować tak, bo mają rodziny tutaj zatrudnione, bo muszą pieniądz do domu przynieść. Ja 
proszę Pana nie mam tych rąk związanych i nie będę głosował tak jakby sobie Pan tego Ŝyczył, 
czy akurat Przewodniczący czy ta piątka radnych, o której tutaj. Oczywiście nie mówię o Panu 
Madeju, o Panu Gruchale Stasiu i o Zielińskim, bo jak najbardziej tutaj z ich zdaniem się liczę. I 
jeszcze jedno; mam do ciebie Madej sprawę i Ŝal. Myśmy się wychowali bracie razem, nasi 
rodzice od wojny mieszkali... 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Ale to nie jest sprawa tej uchwały. Porozmawiacie sobie po sesji... 
 
Radny A.Matusiak:...zastanów się chłopie, co robisz, po co ty się podpisujesz pod tymi 
bredniami! Widzisz, Ŝe gdy się wstrzymuję z głosem to doprowadzają do tego, do czego 
doprowadzają. Nie daj się sobą manipulować chłopie, bo widzisz jak prawdę mówisz to tak jak 
powiedziałem niepokój się sieje, nie daj się sobą manipulować. Po to jesteśmy radnymi, po to 
przyrzeczenie składaliśmy, Ŝe mamy wolny wybór wolne ręce. Z jakich przyczyn, z jakiego 
powodu mnie odwołujecie zarówno z przewodniczącego budŜetówki jak i komisji rewizyjnej. 
Panowie tu nie tędy droga. To jest zły, bardzo zły ruch, który prowadzi właściwie nie tylko tą 
Radę, ale i Pana Burmistrza do zatracenia. To jest droga do zatracenia Panowie.”  
 
Radny F.Stępień: „MoŜe ja teraz teŜ, bo jestem wywołany do tablicy w tym momencie. Słuchaj 
Panie Adamie na pierwszym spotkaniu u Pana Burmistrza ja Pana zgłosiłem na przewodniczącego 
komisji i byłem z tego dumny, Ŝe Pan do nas przyszedł. I cóŜ się stało z Panem, czemu Pan 
głosuje inaczej jak my. Niech Pan powie jeden jedyny powód niech Pan powie, dlaczego Pan 
inaczej głosuje. Za to, Ŝe burmistrz nie chce usunąć Jabłeckiego ze Wspólnoty Leśnej, bo chciał 
Pan kupić a oni nie chcieli Panu sprzedać? Jeszcze coś innego Panu powiem tylko powiem 
później, co Pan do mnie mówił osobiście w samochodzie na niektórych ludzi. Teraz nie będę tego 
wyciągał, a po drugie; wszedł Pan teraz z kolegami takimi, przez których media i prasa z Pana 
zrobili kryminalistę w gminie i w powiecie. Pamięta Pan to? śeśmy Pana bronili, Ŝeśmy stali 
murem za Panem, a Pan z tymi ludźmi teraz się zadaje. Nawet niektórzy nie zdąŜyli jechać na 
poprawiny, bo musieli wywiadu udzielać. Rozumie Pan? A Pan teraz z tymi ludźmi gra. Proszę 
Pana nie tędy droga, tak jak Pan mówi.” 
 
Radny A.Matusiak: „Franek ja wiem o tym ja pamiętam o tym, ale ja jestem radnym. Ja nie mam 
rąk związanych... 
 
Radny F.Stępień: „Ale my coś złego podejmujemy? Powiedz mi.” 
 
Radny A.Matusiak: „Słuchaj, niektóre rzeczy mi się nie podobają z tego teŜ... 
 
Radny F.Stępień: „No, które?” 
 
Radny A.Matusiak: „No, chociaŜ mi się to nie podoba, Ŝe przez naszą kadencję i minioną 
kadencję Ŝadna firma do gminy do Kamieńska się nie wprowadziła. Była jedna, co chciała 
opony... 
 
Radny F.Stępień: „No, ale ty się sprowadziłeś do gminy jako firma i chcesz być jednym tylko 
dystrybutorem gazu w Kamieńsku... 
 
Radny A.Matusiak: „A ludzie mają Ŝyczenie takie, powtórzyłem juŜ, i ta Rada teŜ była za tym.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Proszę kończyć tą dyskusję.” 
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Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak 
pracował Pan Matusiak w Komisji Rewizyjnej?” 
 
Radny J.Jakubczyk: „Panie Pawłowski ja juŜ z Panem skończyłem dyskusję i nie będę dalej 
odpowiadał.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. Poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej tj. o odwołanie ze 
składu komisji radnego Adama Matusiaka.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 4 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 XXXIV/284/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.              Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów 
(odwołanie p. Adama Matusiaka); 

 
Radny A.Matusiak: „Panowie ta piątka radnych jest uwikłanych. Oni nie powinni w ogóle 
siedzieć tu za tym stołem i zabierać głosu, bo oni są krytykowani na terenie tej gminy i uwikłani, 
tak jak juŜ wcześniej powiedziałem, więc nie wiem, dlaczego ci ludzie nie podają się do dymisji, 
nie rzucają mandatów. To są w sumie tacy ignoranci.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałbym się zapytać, jakie są powody odwołania Pana Matusiaka z 
Komisji Planowania BudŜetu i Finansów, tym bardziej, Ŝe przypomnę, Ŝe jest przewodniczącym 
tej komisji.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Takie same, jakie poprzednio.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A jakie poprzednio, ja naprawdę... 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Nie realizowanie programu wyborczego między innymi.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Radny nie jest od realizowania programów wyborczych tylko od 
reprezentowania tych, którzy go wybrali. No przecieŜ konkretni ludzie na te dwie osoby 
głosowały.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale ludzie teŜ wybrali program wyborczy Panie Radny i ten program 
trzeba realizować, kto go nie realizuje to odchodzi. A Rada do tego ma prawo Ŝeby stanowić o 
składach osobowych komisji, suwerenne zupełne prawo, i Ŝaden radny przed innym radnym nie 
ma obowiązku się tłumaczyć. Pan nie jest tu prokuratorem a radni tu, którzy zarządzają gminą nie 
są oskarŜonymi. Pan się zapędził za bardzo.” 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Burmistrzu program wyborczy to powinien Pan przestrzegać, co radni 
uchwalą to Pan powinien wykonać.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „I jest to wykonywane. Pan ma prawo do swojej oceny radni mają prawo 
do swojej oceny. Nie wiem, dlaczego Pan tu zarzuty stawia i uwaŜa, Ŝe jest najwyŜszy i 
najbielszy.” 
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Radna Z.RoŜniatowska: „Ja myślę, Ŝe nawet niezbyt tak ciekawie wygląda na zewnątrz no, bo 
jeŜeli odwołuje się przewodniczącego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów to znaczy, Ŝe coś 
z finansami było nie tak. Ale on zarządzał dwa lata i wszystko jest dalej tak jak naleŜy no to... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Przewodniczący komisji planowania nie zarządza finansami, chcę Pani 
wyjaśnić. Pani pojęcia nie rozróŜnia... 
 
Radny A.Matusiak: „Ale opiniuje.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Opiniowanie to nie jest zarządzanie... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Tak, ale tam jest władza ustawodawcza jednak... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, niczego komisja nie ustanawia chciałem Pani powiedzieć. Pani nie 
zna statutu gminy i ustawy o samorządzie.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Znam statut.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To niech Pani bredni nie opowiada.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać, których to punktów Państwo, (bo to o dwóch trzeba 
mówić, bo to wypowiedzi są te same) z programu wyborczego Pana Turlejskiego nie realizują.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Bogdanie Pawłowski to był program Komitetu Wyborczego 
Grzegorza Turlejskiego, a nie był to program, w którym się mówi o odpowiedzialności i 
współpracy, dlatego proszę pana uszanujmy to co jest i odnośmy się do tego jak Ŝeśmy powinni... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Większość ma prawo do stanowienia i to robi.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam zapytać Pana Przewodniczącego Pana Bartoszewskiego, na 
który z tych punktów (no ja akurat znam program Pan teŜ) wpłynęłam tak, Ŝe spowodowałam 
niepotrzebne jakieś kolizje albo spowodowałam, Ŝe niektóry z tych punktów nie jest 
wykonywany. Bardzo proszę Panie Przewodniczący jestem troszkę młodsza od Pana moŜe bym 
się czegoś nauczyła... 
 
Przewodniczący Rady: „Pani Radna przepraszam najmocniej, ale podnosimy tu zarzuty, które są 
akurat wynikiem czegoś, kto coś kiedyś wywołał i proszę Państwa nie mówmy tu akurat o tym, Ŝe 
chcemy się przekrzyczeć, chcemy wnieść tu i wprowadzić jakiś chaos i bałagan. Pani Radna 
Zosiu RoŜniatowska ja mam szacunek dla Pani, o czym Pani wie i ja pozostanę przy tym i ja nie 
chcę mówić tu i nie chcę wynosić na światło dzienne akurat tego, co nie powinienem, bo kogoś by 
to bardzo zabolało i myślę, Ŝe dla wielu to by się skończyło sprawami wszczęcia postępowania 
prokuratorskiego i karnego. Dlatego zostawmy to, bo ja uszanuję to.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja Pani RoŜniatowskiej to bym nie radził, nie powinna się niczego uczyć 
od Pana Przewodniczącego. Jedynie lichego powoŜenia koniem moŜe Panią nauczyć.” 
 
Przewodniczący Rady: „Dziękuję ci Panie Radny Ŝeś mnie chociaŜ w tym temacie docenił jako 
rolnika.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ja chciałam się odnieść do słów przewodniczącego; dziękuję za 
poszanowanie Panie Przewodniczący, chociaŜ ja szacunek troszeczkę inaczej rozumuję, szanuję 
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teŜ pańską tajemniczość, którą Pan tutaj zastosował, ale myślę, Ŝe Pan nie za bardzo wie, co z 
tego wynikło z tej tajemniczości, którą Pan tu zastosował w stosunku do mnie. To znaczy ta 
tajemniczość rzuciła na mnie cień, który moŜe prowadzić do róŜnych wniosków. Jeśli Pan mnie 
szanuje to proszę to wyjaśnić.” 
 
Przewodniczący Rady: „Nie uczynię tego Pani Zosiu, ale bardzo chętnie się z Panią spotkam i 
myślę, Ŝe do tej dyskusji byśmy wprowadzili.” 
 
Radny A.Matusiak: „Na ostatnich komisjach jak Ŝeśmy dyskutowali nad tymi uchwałami to 
koledzy mi zarzucili: a bo wyście się zmienili, Adam ty wchodzisz nie witasz się z nami, a ty 
przychodzisz teraz o równej 9-tej nie przychodzisz za piętnaście dziewiąta. No, więc Panowie wy 
chcecie Ŝeby człowiek był ubezwłasnowolniony Ŝeby tylko głosował to, co sobie Ŝyczycie, więc, 
po jaką cholerę ja jestem radnym. Po co ja jestem radnym. Mnie wybrało 100 ludzi... 
 
Radny S.Gruchała: „Przepraszam bardzo, ale mów za siebie... 
 
Radny A.Matusiak: „Właśnie mówię za siebie.” 
 
Radny S.Gruchała: „No to mów, a nie mówisz Panowie jesteście tacy czy tacy. Ja sobie 
wypraszam. Jeśli byś miał trochę ambicji to byś siedział i nie walczył. Jeśli byś był honorowy 
facet... 
 
Wiceprzewodniczący Rady przerwał dyskusję. Zamknął dyskusję nad projektem uchwały i 
przeszedł do głosowania. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów tj. o odwołanie ze składu komisji radnego 
Adama Matusiaka.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów.                                               

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIV/285/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów.  

Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych (odwołanie p. Zofii RoŜniatowskiej); 

 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ja chciałabym Wam podziękować drodzy koledzy za odwołanie mnie z 
tej komisji, za współpracę. Rzeczywiście być moŜe nie byłam zbyt kompetentna w tym zakresie, 
nie znam się tak bardzo na oświacie. Na pewno znajdziecie kogoś lepszego, kto bardziej jest z 
tymi sprawami związany, lepiej się zna, lepiej się wczuwa w te sprawy oświaty. Tak czy inaczej 
chciałam Wam tylko powiedzieć moi drodzy koledzy, Ŝe Ŝycie biegnie dalej nauczycielem 
zostanę całe Ŝycie radną nie, a Wy pamiętajcie, co powiedział Canetti: Postępuj zawsze tak jakby 
to, co czynisz miałoby być twoim ostatnim uczynkiem.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam pytanie do Pana Przewodniczącego Bartoszewskiego jak ocenia 
pracę Pani Przewodniczącej RoŜniatowskiej jako przewodniczącej komisji.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Bogdanie Pawłowski mógł Pan zgłosić do porządku obrad 
punkt dotyczący oceny kaŜdego radnego, którzy są tu dzisiaj odwoływani.”  
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Radna Z.RoŜniatowska: „To w takim razie to nie chodzi o ocenę to chodzi o jakieś konkretne 
uchybienia zarzuty.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „JuŜ były podane.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: Jak to juŜ były podane? To są jakieś ogólniki, Ŝe we wszystkich 
komisjach jak nie będzie współpracy to wszyscy wylecicie, nie wiem. Panie Przewodniczący 
proszę mi to wyjaśnić, bo ja nie rozumiem. Współpraca twoja była nie taka, bo nie tak podałaś 
rękę, bo nie tak się uśmiechnęłaś, nie w tym momencie przyszłaś, źle byłaś ubrana, nie podobałaś 
mi się, itd.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Sprawa interpretacji jest wyłącznie do Pani dyspozycji.” 
 
Radny J.Jakubczyk: „Pani Zosiu pół roku Ŝeśmy się nie witali nie wiem, co Pani czuła do mnie... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Jakie pół roku Ŝeśmy się nie witali... 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe kończymy tą dyskusję, jeszcze radny Ludwiczak proszę 
bardzo.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja tylko powiem jedno zdanie; radnym się bywa a człowiekiem się jest, ale 
Wy to ani radni ani ludzie.” 
 
Przewodniczący Rady: „Ale znalazł się człowiek z dwoma wyrokami, znalazł się człowiek.” 
 
Radny J.Ozga: „Panie Przewodniczący ja mam takie pytanie; Pan tu popiera program Pana 
Grzegorza Turlejskiego a niech se Pan przypomni w ostatnich wyborach ile Pan popierał 
programów wyborczych zaczym Pan doszedł do Grzegorza Turlejskiego (i Gaworskiego i 
Kuliberdy programy Pan popierał i wydzwaniał ja będę z Panem ja będę z Panem) a teraz jakby 
Pan mógł to by Pan... 
 
Przewodniczący Rady: „Jesteś Panie Radny największym łgarzem, który mnie po prostu oczernia 
w duŜym stopniu i jesteś akurat tym, który przyczynił się do tego, Ŝe mnie najbardziej 
kompromitował pracując w Demeterze i powiem dzisiaj szczerze... 
 
Radny J.Ozga: „To nie temat jest Demeter.” 
 
Przewodniczący Rady:...Jestem dzisiaj szczęśliwy jestem dzisiaj spokojny, Ŝe cię dzisiaj nie 
widzę i nie słyszę akurat twojego głosu tego kpiarstwa i poniŜania nie tylko mojej osoby, ale i 
burmistrza.” 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Bartoszewski, byłby największym łgarzem tutaj kolega Ozga gdyby 
Pana tu nie było proszę pana, gdyby Pana tu nie było to byłby ten człowiek, ale poniewaŜ Pan jest 
to Pan zajmuje pierwsze miejsce.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.” 
  
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych tj. o odwołanie ze 
składu komisji radnej. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 
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radnych. 4 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 XXXIV/286/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 26 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów 
(powołanie p. Stanisława Zielińskiego); 

 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ja mam tylko jedno pytanie, bo przecieŜ do kolegi Zielińskiego nic nie 
mam jak najbardziej jestem za (tak samo jak za Panem Matusiakiem tak samo i za Panem 
Zielińskim jestem za) tylko te uchwały wpłynęły wcześniej do wszystkich radnych i zapoznali się 
wszyscy radni chyba 7 dni przed a mnie akurat dzisiaj umknęło, bo tak oświatą jestem bardzo 
zajęta i tak tylko chciałam zapytać Pana Przewodniczącego Zielińskiego, który z pewnością 
przygotował się do przejęcia swojej funkcji, jaki jest budŜet gminy?” 
 
Radny S.Zieliński: „Jeszcze nie jestem przewodniczącym.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe to jest pytanie do Pani Skarbnik. Myślę, Ŝe kończymy 
tą dyskusję.” 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i przeszedł do głosowania. 
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 
Planowania BudŜetu i Finansów tj. o powołanie w skład komisji radnego Stanisława Zielińskiego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych. 2 radnych 
głosowało „przeciw”. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.                                                                 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIV/287/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania BudŜetu i Finansów. 

 Załącznik Nr 27 
 

� w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gminy Kamieńsk jako terenu górniczego; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kamieńsk jako terenu 
górniczego. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 
3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów.                                                                 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIV/288/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.01.2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gminy Kamieńsk jako terenu górniczego.                                                               Załącznik Nr 28 
 

Dalsze prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski. 

W związku z wyczerpaniem punktu 6 Przewodniczącego Rady przeszedł do punktu 7. 
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p u n k t  7 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, z jakich środków i w jakiej kwocie zostało sfinansowane wydanie 
dwóch ksiąŜek wydanych przez gminę w ostatnim czasie (jedna poświęcona Konspiracyjnemu 
Wojsku Polskiemu a druga Antoniemu Maszewskiemu)? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe z budŜetu gminy. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, w jakiej kwocie? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe nie pamięta dokładnie, ale jedna 10 tysięcy a druga chyba 12 
tysięcy. 
 
Radny B.Pawłowski dodał: „Chciałem zapytać, bo ksiąŜka o Maszewskim jest autorstwa Pana 
Burmistrza tylko mam taką wątpliwość, bo w tej ksiąŜce częściej występuje zdjęcie (chyba i 
osoba nie przeliczałem ile razy to jest, bo inne rzeczy mam na głowie, ale zdjęcia 
przekartkowałem) częściej występuje zdjęcie Grzegorza Turlejskiego niŜ Maszewskiego. Czy to 
nie jest czasami trochę nie w porządku czy to nie jest materiał promujący gminę w bardzo dziwny 
sposób?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny przez Pana przemawia podłość i zazdrość. Pan juŜ nie moŜe 
znieść tego, Ŝe w tej gminie dobrze się dzieje, Ŝe są budowane ulice chodniki kanalizacje i 
sanitarne i deszczowe, Ŝe wiatraki się kręcą, Ŝe bardzo dobrze rozwija się nartostrada i tor 
saneczkowy, Ŝe o gminie dobrze się mówi, Ŝe kultura się rozwija. Pan juŜ tego znieść nie moŜe. 
Pana to boli i Pan juŜ nie wie, co Pan mówi nawet Panie Radny. Niech Pan się dalej nie 
kompromituje juŜ. To juŜ jest Ŝenujące, nikogo to juŜ nie bawi.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zapytać to jest ksiąŜka historyczna, postaci historyczne, czy jest 
jakaś recenzja historyczna, czy ktoś to przeglądał stwierdził, Ŝe to jest dobrze napisane?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „A gdzie tak prawo mówi Panie Radny, gdzie taki przepis jest, Ŝe musi 
być recenzja?” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czyli nie było rozumiem.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Słyszał Pan o takim przepisie? Nie musi być.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czyli 12 tysięcy złotych, które zostały wydane na ksiąŜkę to były koszty 
gdzieś kalkulowane w kilku wydawnictwach czy po prostu do pierwszego lepszego się poszło i 
wydało ksiąŜkę, która ma niewiele stron, bo nie ma stu stron nawet.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie musi być kalkulacji ani zbierania ofert w tym momencie.” 
 
Radny J.Ozga: „Panie Burmistrzu Pan tu mówi wiatraki i tor saneczkowy. PrzecieŜ te wiatraki i 
tor saneczkowy to trzeba zawdzięczać Pana poprzednikowi i tamtej Radzie, to było za nich, a Pan 
się tutaj chwali wiatrakami.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana zarówno elektrownie wiatrowe jak i nartostrada powstały za 
mojej kadencji przy mojej walce usilnej z tamtą Radą Ŝeby to było. A jak mi przeszkadzano to jak 
Pana tu nie było to niech Pan nie mówi. Poprzednika to będzie sobie Pan gloryfikował w OSP w 
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Gorzędowie tutaj nie trzeba go gloryfikować. Pana poprzednik wylądował z oskarŜeniem proszę 
Pana i z wyrokiem.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chciałem zwrócić Panie Przewodniczący uwagę, Ŝe wydano 12 tysięcy na 
ksiąŜkę autorstwa Pana Burmistrza bez Ŝadnej recenzji historycznej i bez zapoznania się gdzie tą 
ksiąŜkę moŜna wydać taniej. Chciałem na to zwrócić uwagę. BudŜet gminy ma nie słuŜyć 
budowaniu pomników wydawaniu ksiąŜek, bo tak się komuś chce, bo ktoś ma wizje... 
 
Radny F.Stępień: „To jest Polska i historię trzeba pamiętać. Chwała burmistrzowi za to, Ŝe 
wyszukał te dokumenty w Polsce i za granicą o Maszewskim, chwała. Mógł Pan to robić by Pan 
był pod tym podpisany i cały czas - jak Pan mówi - fotografowany.” 
 
Przewodniczący Rady: „Ma Pan pretensje Panie Radny Pawłowski, dlatego Ŝe Pan nie jest 
promotorem tej ksiąŜki?” 
 
Radny B.Pawłowski: „To są pewne zasady wydawania ksiąŜek historycznych i trzeba by było się 
tego trzymać.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Bogdanie Pawłowski Pan Burmistrz powiedział, jeśli Pan 
ma istnieją organy, które będą do tego dochodzić.” 
 
Radny J.Ozga: „Proszę Państwa chciałem się odnieść do ostatniej komisji bezpieczeństwa, która 
odbyła się przedwczoraj, na której przewodniczący tej komisji radny Stępień zarzucił mnie, Ŝe w 
sierpniu, gdy była trąba powietrzna na naszym terenie OSP z Gorzędowa nie wyjechało do akcji. 
MoŜe ja przypomnę, bo sołtysi nie byli nie widzieli to ja tu przypomnę jak to było. To zdarzenie 
się stało 15 sierpnia. Ja osobiście i prezes Ŝeśmy dzwonili do Radomska do punktu kierowania czy 
moŜemy wyjechać na sąsiednią miejscowość tzn. Chrzanowice czy Kolonie Gorzędów czy 
Gorzkowice. DyŜurny, który tam prowadził tą akcją nie zezwolił Ŝeby w tym dniu OSP Gorzędów 
wyjechał do akcji. Było takie ostatnie słowo przed północą dzwonione proszę poczekać jak 
będziecie potrzebni będziecie wzywani proszę czekać na telefon. To idzie sprawdzić w Radomsku 
w straŜy państwowej na stanowisku kierowania tam jest wszystko zapisane czyje były telefony. 
Teraz chciałem powiedzieć, Ŝe w dniu 16 sierpnia osobiście dzwoniłem do Radomska, dzwoniłem 
do Pana Burmistrza, to była godzina 1630 i wyjechaliśmy do Gorzkowic. Wyjechało ośmiu 
druhów. 17 sierpnia - to była niedziela - było 10 druhów cały dzień od godziny 8 do 17-tej i tutaj 
w niedzielę przenosili wszyscy ci, co byli ileś tam ton moŜe 15 ton zboŜa. MoŜna się spytać Pana 
Kaczmarka. Później następnego dnia (18.08.) 9 druhów brało udział, 22.08 brało 8-miu druhów 
udział. Mało tego, nie tylko sołtys, radny, ale i straŜ zaangaŜowała się w zbiórkę dla tych ludzi 
poszkodowanych pieniędzy, zboŜa, słomy. Teraz następna sprawa; na ostatniej sesji Pan 
Przewodniczący zarzucił mi, Ŝe ja nie złoŜyłem propozycji do budŜetu, więc Panie 
Przewodniczący tu jest pismo niech Pan przeczyta Ŝeby sołtysi wiedzieli czy ja złoŜyłem, w 
którym dniu, czy nie złoŜyłem.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Ozga ja juŜ nie będę wracał do tego, ten czas minął.” 
 
Radny A.Matusiak: „Ja mam jeszcze jedno pytanie; Panie Burmistrzu czy rozmawiał Pan z 
historykami odnośnie tej ksiąŜki czy to jest tylko program Pana i wydanie tylko osobiste 
Pańskie?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny to nie jest Pańska sprawa z kim ja rozmawiałem i jak ... 
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Radny A.Matusiak: „Proszę Pana, bo wśród mieszkańców idzie taka plotka, Ŝe Pan się nie 
sprawdził jako nauczyciel w szkole, nie sprawdza się Pan jako burmistrz teraz się Pan za historię 
wziął... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Niech Pan się nie ośmiesza... 
 
Radny A.Matusiak: „Nie będę się ośmieszał... 
 
Przewodniczący Rady: „Przepraszam bardzo, ale Panie Radny Matusiak kończymy tą dyskusję. 
Szanowni państwo w ogóle zamykam tą dyskusje... 
 
Radny J.Ozga: „Jeszcze jedno pytanie mam.” 
 
Przewodniczący Rady: „Zamykam tą dyskusję Panie Radny Ozga, kończymy to... 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący jeszcze inne sprawy róŜne ja mam.” 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Panowie ta dyskusja naprawdę nie prowadzi do niczego. 
Przepraszam bardzo, ale w tej chwili zakańczam tą dyskusję.”  
 

p u n k t  8 

Zakończenie posiedzenia. 
                                                                     
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam 
XXXIV sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
 
 
 
 


