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RM.0052/12/09 

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

z dnia 20 listopada 2009 r. 
 

XLV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1050 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych. (Nieobecny p. Marek Ludwiczak). 
 

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(w/z przybyła – p. BoŜena Mazurkiewicz), 
Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego – Waldemar Zbierański. 

W sesji uczestniczyła równieŜ p. Justyna Drzazga – „Co Nowego”..  
 

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 XLIII/09 z dnia 30 września 2009 r.; Nr XLIV/09 z dnia          

28 października 2009 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwał. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Zakończenie obrad. 
 

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

p u n k t  1 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał Przewodniczący Rady Jan 
Bartoszewski witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 14. 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. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad.  
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Radny B.Pawłowski zgłosił wniosek: 
• „O wprowadzenie po punkcie 6. punktu: 7.Sytuacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kamieńsku.” 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania ww. wniosek został odrzucony.  
 
Więcej propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad pozostał jak proponowany 
na wstępie. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XLIII/09 z dnia 30 września 2009 r.; Nr XLIV/09 z dnia               
28 października 2009 r. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujące protokoły: 
 

1. Protokół Nr XLIII z dnia 30 września 2009 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 12 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr  XLIV z dnia 28 października 2009 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych. 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 października do 20 listopada 2009 r. kolejno zdali: 
 

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

2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zdał 
przewodniczący komisji – radny Sławomir Sewerynek. 

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

3. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej zdał 
przewodniczący komisji – radny Franciszek Stępień. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 7 
 
4. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał wiceprzewodniczący 

komisji – radny Wojciech Ziemba. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 8               
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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 XLIII i XLV 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 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady J.Bartoszewski przedstawił informację ze swojej działalności w okresie 
między sesjami XXXVIII i XLV.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 10 
 
(Na sesję przybyła p. Justyna Drzazga – „Co Nowego”) 

 
Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Wojciechowi 
Ziembie. 
 

p u n k t  7 
Podjecie uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy Panią Marię Ozgę o omówienie projektu 
uchwały: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009; 
  
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła ww. projekt uchwały oraz załączniki do uchwały.  
 
Radny B.Pawłowski: „W załączniku nr 2, w planie wydatków, administracja publiczna – 
promocja 55.000 zł – zostaje zmniejszone z promocji, a te 55 tysięcy Pani Skarbnik powiedziała 
wchodzi w kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Czy konkretnie moŜna powiedzieć, o jakie 
to działania gminy chodzi?” 
 
Skarbnik Gminy powiedziała, Ŝe jest tu m.in. obelisk upamiętniający dzieje Kamieńska – kwota 
18.300 zł, jest teŜ wydanie ksiąŜki III Krajowa Konferencja Samorządy dla Jana Pawła II, medal z 
okazji odzyskania praw miejskich. 
 
Radny B.Pawłowski: „18.300 to jest obelisk, no a te kwoty jeszcze inne?” 
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Skarbnik Gminy: „No to mówiłam, Ŝe wydanie ksiąŜki III Krajowa Konferencja i medal. No juŜ 
teraz nie pamiętam. W kaŜdym bądź razie zliczyłam i te, które dotyczą kultury i dziedzictwa 
narodowego zmniejszona jest promocja i tutaj jest na kulturę i dziedzictwo narodowe.” 
 
Radny B.Pawłowski: „A ostatni pomnik jest w promocji teraz czy jest... 
 
Skarbnik Gminy: „Nie, on był i jest w kulturze i dziedzictwie narodowym.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Czyli to znaczy, Ŝe 18 tysięcy z tego mamy sobie odliczyć to zostaje 
około 40 tysięcy na to resztę?”  
 
Skarbnik Gminy: „Nie, nie. To znaczy na początku roku 2009 obelisk był zaplanowany w 
administracji publicznej w promocji. Teraz doszliśmy do wniosku, Ŝe to są takie wartości 
historyczne i bardziej pasowałoby przerzucić na „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stąd 
teŜ tu jest zmniejszone i propozycja zmiany.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To wynika z tego, Ŝe w takiej sytuacji to promocja jednostek samorządu 
i ochrona i kultura dziedzictwa narodowego to w zasadzie moŜna sumować i właściwie to w 
promocje moŜna by podciągnąć. W związku z tym kwota promocji zwiększa się znowu.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa proszę nie ferować kłamliwymi tutaj opiniami, proszę 
słuchać, co Pani Skarbnik mówi. Tu się nic nie zwiększa jest tylko podział budŜetu na bardziej 
przejrzysty. Te elementy, które słuŜą dziedzictwu narodowemu i kulturze są wyodrębnione i tak 
jak to nakazuje regulacja budŜetu wrzucone w ten paragraf. Pozostałe rzeczy, które słuŜą 
promowaniu są jako promocja przedstawione. Nic tu się nie zwiększa absolutnie. A szczegółowo 
mówiąc, co tam było zmniejszone proszę wystąpić z interpelacją pisemnie Państwu na to 
odpowiemy. Trudno kaŜdy szczegółowy drobiazg w tej chwili znać i pamiętać przy tej skali 
zakresu, jaki w tej chwili w gminie przerabiamy.” 
  
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa mówimy o projekcie uchwały, z tych 55 tysięcy ponad 18 
tysięcy to jest juŜ jeden wydatek. Natomiast ja chciałem zapytać, co jeszcze wchodzi w to 55 
tysięcy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „JuŜ przed chwilą odpowiedziałem Panu. Nie jestem w stanie na to Panu w 
tej chwili odpowiedzieć, proszę o złoŜenie interpelacji w formie pisemnej.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2009. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 
radnych. 6 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/346/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009.                             Załącznik Nr 11 

 

� w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 
 

Radny B.Pawłowski zapytał, dlaczego wprowadzamy nowe wzory tych deklaracji, jaki jest 
powód, jakie są zmiany w tej deklaracji?  
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak to ustawodawca określił, a Rada ma to przyjąć. 



 5

Radny J.Ozga zapytał czy kaŜdy z rolników będzie musiał wypełnić tą deklarację z nowym 
rokiem? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/347/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej; 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, jaka jest wartość tej działki? Czy były robione juŜ jakieś szacunki, 
co do wartości tej działki? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe jeŜeli radni przegłosują zbycie tej działki to biegły 
rzeczoznawca będzie oceniał jej wartość. 
 
Radny B.Pawłowski dodał: „Pismo, które Pan złoŜył chętny na zakup tej działki, co wcale nie 
oznacza, Ŝe on kupi tą działkę, bo rozumiem, Ŝe będzie przetarg, ale pismo zostało złoŜone 11 
lutego natomiast my tym zajmujemy się dzisiaj w listopadzie po wielu wielu miesiącach. Czemu 
to taki długi czas? Czy taka jest procedura czy to jakieś inne były przyczyny, Ŝe tak długo to 
trwa?” 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe trwał podział. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej. Głosowało 13 radnych (1 radny obecny na sali obrad 
nie wziął udziału w głosowaniu). Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/348/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej.  

Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działki; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na wydzierŜawienie działki. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/349/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działki.                 Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  w Kamieńsku; 

 
Radny A.Wiewióra w imieniu Klubu Radnych NiezaleŜnych zgłosił wniosek: 

• O powołanie do pacy w Radzie Społecznej SPZOZ Pani Radnej Zofii RoŜniatowskiej. 
 

Uzasadnił: „Rada w Kamieńsku to 15-tu radnych. Nie wiem, dlaczego tylko przedstawiciele tych 
8-miu mają brać w pracach komisji udział. Stąd proszę o przegłosowanie takiego wniosku.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania 
ww. wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 6 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/350/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  w Kamieńsku.                                                                          Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień 
przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie gminy Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/351/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Kamieńsk.                                                                                                                 Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości; 

 
Radny R.Kurman zapytał, co jest powodem odwołania Pani Zofii RoŜniatowskiej i Pana Adama 
Matusiaka z tej komisji? 
 
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe nie chodzą na posiedzenia komisji. Jeśli ktoś z 
pozostałych członków zachoruje Komisja nie moŜe się odbyć ze względu na brak quorum. 
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Radny R.Kurman zapytał jak często te komisje się odbywają? 
 
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe dwa, trzy, razy w roku. 
 
Radna Z.RoŜniatowska zapytała: „A skąd wniosek Pana Przewodniczącego, Ŝe pozostali mogą się 
rozchorować a my nie chorowaliśmy?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe nie były dostarczane Ŝadne wyjaśnienia. 
 
Radna Z.RoŜniatowska dodała: „A jak wyjaśnić to, Ŝe ja nie dostałam zawiadomienia na ostatnią 
komisję?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział: „Nie wiem, niech Pani zapyta Poczty Polskiej, 
zawiadomienia zostały wysłane na 7 dni przed komisją.” 
 
Radny B.Pawłowki zapytał ilu osobowa jest ta komisja? 
 
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe pięcioosobowa. 
 
Radny R.Kurman powiedział, Ŝe chciałby, aby osoby, które są proponowane do odwołania z 
Komisji po kolei wypowiedziały się jak oni widzieli się w tej Komisji i czy w dalszym ciągu 
(gdyby Rada zmieniła zdanie) chcieliby pracować w tej komisji. 
 
Radny A.Matusiak: „Ja nie widzę współpracy z tymi ludźmi. Jak sami Państwo wiecie ci ludzie są 
uwikłani i przychodzenie na tą komisję, zasiadanie w tej komisji i wszystko na „tak” lub wszystko 
na „nie” (zresztą jak widzicie) uwaŜam za bezsensowne. Jest to celny pomysł w stosunku do 
mojej osoby. Jestem za tym Ŝeby mnie odwołać, bo to są ludzie, którzy sami powinni juŜ dawno 
stąd poodchodzić. Nie wiem, dlaczego są tylko chyba po to, Ŝe dietę biorą.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Myślę, Ŝe jeśli chodzi o upowszechnianie i ochronę kultury to akurat na 
tym się troszeczkę znam z racji wykonywanego zawodu. Poza tym chciałam zauwaŜyć, Ŝe ta 
komisja zajmuje się tylko i wyłącznie przydzielaniem kwot dla osób grających w orkiestrze. 
Tymczasem uwaŜam, Ŝe nie tylko orkiestra zasługuje na jakieś nagrody za swoje osiągnięcia i 
muszę tu podkreślić, poniewaŜ nie wszyscy chyba jesteście poinformowani, Ŝe mamy takiego 
ucznia, który składał podanie do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie mu pomocy. Jest 
półsierotą, ma wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie tańca, zajmuje miejsca czołowe na konkursach 
ogólnopolskich, nie ma Ŝadnego wsparcia finansowego. W kaŜdym razie kaŜde jego podanie, 
kaŜda jego prośba, jest odrzucana tylko i wyłącznie, poniewaŜ Pan Burmistrz nakazał Komisji do 
spraw przyznawania nagród, Ŝe mają tylko i wyłącznie dostawać z orkiestry i oczywiście osoby 
wyznaczone. I oto tak ta sytuacja wygląda. W związku z tym uwaŜam, Ŝe w ogóle pozbywanie się 
nas z tej komisji to jest kolejny taki moment, który powinien Państwu dać duŜo do myślenia. Po 
co ktokolwiek nie z naszej paki nie z naszej koalicji miałby być wśród nas, prawda, jak my 
moŜemy wtedy rozmawiać o róŜnych sprawach, uzgadniać róŜne decyzje tzn. podejmować te 
decyzje oczywiście po narzuceniu ich przez Pana Burmistrza, bo sami nie jesteśmy w stanie 
podjąć decyzji. No i to by było wszystko, co chciałam w tej dziedzinie dodać.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „W odpowiedzi na Pani Radnej zarzuty odpowiem, Ŝe wpłynęło do 
Komisji pismo jednakŜe wpłynęło ono po terminie 15 dni. Jeśli byśmy to podjęli to byłoby to 
niezgodne z prawem, niezgodne z uchwałą, którą wcześniej podjęliśmy. Natomiast w ubiegłym 
roku miał przyznaną nagrodę, bo pismo było złoŜone w terminie. Ja myślę, Ŝe juŜ skończymy 
dyskusję na ten temat.” 
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Radny A.Matusiak: „Sprawa dotyczy mojej osoby, bo Pan wspomniał gdyby ktoś zachorował, ale 
Panie Przewodniczący no nie czarujmy się przecieŜ tu zwolnienia lekarskie, usprawiedliwienia, 
niejednokrotnie wpływały na ręce Przewodniczącego (nie Pana) i nigdy nasze nieobecności nie są 
usprawiedliwiane, zaś Wasze nieobecności są cały czas usprawiedliwiane i wszystko jest ok., 
więc, po co te usprawiedliwienia czy ja byłem chory czy mnie nie było. No, po co to w ogóle.”  
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa mamy sytuację taką, Ŝe z tych dwóch osób Pan Matusiak 
doszedł do wniosku, Ŝe nie widzi moŜliwości pracy dalej w tej Komisji, ale Pani RoŜniatowska 
chce pracować. My mamy projekt uchwały o odwołanie dwóch osób. No ja w tej chwili po 
wysłuchaniu obydwu Państwa jestem za tym Ŝeby Pan Matusiak, jeŜeli nie widzi moŜliwości 
współpracy to go odwołać. Natomiast Pani RoŜniatowska jak najbardziej chyba w tej Komisji by 
się przydała. Jest osobą, która pracuje jako nauczyciel od wielu lat na tym terenie, jest członkiem 
tej Komisji, angaŜuje się z tego, co wiem w róŜne działania kulturalne oświatowe konkursy itd. I 
nie wykreślajmy od razu wszystkich osób z jednej grupy z wszystkiego, co moŜemy. To jest taka 
moja prośba tutaj do Państwa Ŝeby w tym projekcie uchwały zweryfikować i na razie odwołać 
jedną osobę, a Panią RoŜniatowską w tej Komisji zostawić.” 
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo i znów wszyscy na sali słyszymy głos obciąŜający 
nas, Ŝe my jesteśmy winni za to, Ŝe korespondencja nie dochodzi, Ŝe Pani RoŜniatowska nie 
otrzymała zawiadomień. To jest nieprawda. W biurze są dokumenty, są dokumenty poczty, jeśli 
kogoś listonosz nie zastanie zostawia karteczkę Ŝebyście Panowie zgłosili się po odbiór pism. To 
jest jedna sprawa. Szanowni Państwo chamstwo z kolei znów przez Pana Radnego Matusiaka 
odnośnie zwolnień lekarskich. Proszę uprzejmie, kto z radnych koalicyjnych korzystał nagminnie 
i tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie i usprawiedliwienia?” 
 
Radny A.Matusiak: „Proszę Pana ja przebywałem w szpitalu. Wyszedłem ze szpitala, nie będę się 
chwalił zwolnieniem lekarskim i napisałem do Pana o usprawiedliwienie mojej nieobecności. I 
Pan mi Ŝeś nie usprawiedliwił, mimo Ŝe w szpitalu przebywałem, więc, po co pisać dalej 
usprawiedliwienia? 5 razy pisałem do Pana usprawiedliwienia i ani razu Ŝeś mi Pan nie 
usprawiedliwił. Podczas gdy Pańscy koledzy nie byli i na zakupy sobie pojechali, a Pan im 
usprawiedliwił.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Matusiak ja przytoczę fakty. Przede wszystkim piszesz 
głupoty Ŝeby cię usprawiedliwić jako radny, który nie jest kierowany na wyjazd słuŜbowy. Pani 
Zosia RoŜniatowska przynosi zwolnienie usprawiedliwienie. Panie Radny dałeś sobie odpowiedź 
na pytanie byłeś w szpitalu nie przyniosłeś zwolnienia. Wstydziłeś się, czego się wstydziłeś, 
okazać ksero zwolnienia lekarskiego?.. 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam się odnieść do słów przewodniczącego, poniewaŜ teŜ mówił o 
mnie. Ja powiem jak to wszystko wyglądało jak to było, poniewaŜ ja teŜ czuję się w pewnym 
sensie winna z tego powodu, Ŝe Pan Przewodniczący tak postąpił i ja to muszę powiedzieć głośno. 
Dokładnie w statucie jest napisane, Ŝe radny w ciągu 7 dni od odbycia się sesji lub posiedzenia 
komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienia na ręce 
Przewodniczącego Rady. PoniewaŜ kolega był w szpitalu to przeze mnie podał 
usprawiedliwienie, na którym prosił o usprawiedliwienie. Ale on przebywał jeszcze w szpitalu w 
związku, z czym nie mógł Panu doręczyć zwolnienia ze szpitala, poniewaŜ z niego jeszcze nie 
wyszedł. Poza tym chciałam powiedzieć Panie Przewodniczący, Ŝe Pan od razu to odrzucił, nie 
czekał Pan na to czy on przyniesie to zwolnienie czy nie tylko Pan od razu odciągnął mu od diety. 
A na następny dzień (jest usprawiedliwienie w materiałach Panie Przewodniczący) Pan Zieliński 
prosi o usprawiedliwienie z powodu wyjazdu i jest usprawiedliwiony.” 
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Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, Ŝe przerywa dyskusję o usprawiedliwieniach i przechodzi 
do głosowania uchwały. 
 
Radny R.Kurman zgłosił wniosek formalny: 

• „aby przegłosować oddzielnie odwołanie Pana Radnego Adama Matusiaka i Pani 
Radnej Zofii RoŜniatowskiej.”  

 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o rozdzieleniu na dwie uchwały i 
oddzielne głosowanie nad odwołaniem Pani RoŜniatowskiej i Pana Matusiaka.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie odwołanie ze składu osobowego Komisji do 
przyznawania nagród Pani Zofii RoŜniatowskiej. Głosowało 14 radnych. Za odwołaniem Pani 
Zofii RoŜniatowskiej ze składu ww. Komisji głosowało 8 radnych. 6 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowanie Pani Zofia RoŜniatowska została odwołana ze składu Komisji 
do przyznawania nagród. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/352/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości.                                                                                                                Załącznik Nr 17 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie odwołanie ze składu osobowego Komisji do 
przyznawania nagród Pana Adama Matusiaka. Głosowało 14 radnych. Za odwołaniem Pana 
Adama Matusiaka ze składu ww. Komisji głosowało 9 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 3 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania Pan Adam Matusiak został odwołany ze 
składu Komisji do przyznawania nagród. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/353/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości.                                                                                                                Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości; 

 
Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji do przyznawania 
nagród. 
Radny J.Ozga zgłosił kandydaturę Pani Zofii RoŜniatowskiej. 
Pani Zofia RoŜniatowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Zofii RoŜniatowskiej. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. kandydatury głosowało 6 radnych. 8 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania kandydatura Pani Zofii RoŜniatowskiej została 
odrzucona. 
 

Radny A.Wiewióra zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Pawłowskiego. 
Pan Bogdan Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Bogdana Pawłowskiego. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. kandydatury głosowało 7 radnych. 6 radnych 
głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania kandydatura Pana 
Bogdana Pawłowskiego została przyjęta. 
 

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Pana Sławomira Sewerynka. 
Pan Sławomir Sewerynek wyraził zgodę na kandydowanie 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Sławomira Sewerynka. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. kandydatury głosowało 9 radnych. 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania kandydatura Pana Sławomira Sewerynka została 
przyjęta. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji do przyznawania nagród, a mianowicie powołanie w skład Komisji Pana 
Bogdana Pawłowskiego i Pana Sławomira Sewerynka. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 13 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLV/354/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.11.2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości.                                                                                                                Załącznik Nr 19 
 

Dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczący Rady przekazał Przewodniczącemu Rady p. Janowi 
Bartoszewskiemu. 
W związku z wyczerpaniem punktu 7. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8. 
 

p u n k t  8 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie: 1) dorobku osiągnięć pracy 
Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku; 2) co zostało poczynione, jakie kroki, w sprawie zakupu 
samochodu do odbioru śmieci od mieszkańców; 3) jak się przedstawia sprawa funduszy unijnych. 
 
Burmistrz G.Turlejski oznajmił, Ŝe odpowie po kolei: „Przychodnia Zdrowia w Kamieńsku; 
pracuje prawidłowo, ani przez jeden moment praca tej przychodni nie była nigdy zachwiana. 
Pacjenci są przyjmowani, są leczeni, nie ma tutaj Ŝadnego zagroŜenia. Wręcz przeciwnie w tej 
przychodni jest coraz lepiej, od kiedy kierownikiem została Pani BoŜena Kubacka, dlatego Ŝe nikt 
nie mówi o likwidacji gabinetu fizykoterapii, a przeciwnie go rozbudowuje. Ale Ŝeby nie być 
gołosłownym to kilka faktów na ten temat. Pani Kierownik zakupiła: aparat EKG za kwotę 5.000 
zł; sprzęt do gabinetu fizykoterapii za kwotę 22.000 zł (mianowicie: aparat do laseroterapii 
POLARIS 2, bieŜnię do nauki chodu YORK, stanowisko do ćwiczeń manipulacyjnych kończyn 
górnych wraz z przyrządami dla dorosłych i dla dzieci, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, 
stepper skrętny do ćwiczeń obręczy biodrowej i kończyn dolnych oraz akcesoria dodatkowe do 
tych urządzeń). 
Do Przychodni powróciła opieka ginekologiczna - w kaŜdą środę i w kaŜdy piątek przyjmuje 
lekarz ginekolog. Planuje się na przyszły rok objąć naszych mieszkańców opieką ortopedyczną. 
Być moŜe lekarz ortopeda będzie u nas przyjmował. Pani Kierownik myśli równieŜ Ŝeby naszych 
mieszkańców objąć opieką kardiologiczną (raz w miesiącu czy raz na dwa tygodnie jak pozwolą 
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na to finanse i osoby, które będą chciały pracować). Dokonane zostały remonty budynku SPZOZ 
na kwotę 33000 zł, a mianowicie: dokonano remontu instalacji elektrycznej, remontu gabinetu 
zabiegowego, zamontowano balustradę schodową przy wejściu głównym, wykonano obudowę 
przewodu kominowego w kotłowni, naprawiono rynny i ogrodzenie zewnętrzne. Wszystkie środki 
pochodziły z budŜetu gminy. Bardzo ciekawe są plany na rok przyszły, dlatego Ŝe planowane są 
programy zdrowotne dzięki dotacji, którą mam nadzieję Rada Miejska uchwali w przyszłym 
budŜecie. JuŜ tu Pani Kierownik wystąpiła z trzema programami. Przede wszystkim program 
zapobiegający zakaŜeniom wewnątrz zakładowym, program do wykrywania wrodzonej dysplazji 
stawów biodrowych oraz program zapobiegania zakaŜeniom pneumokokowym i 
emingokokowym. Takie programy zdrowotne mają być w przyszłym roku realizowane w naszej 
Przychodni Zdrowia. 
Jeśli chodzi o sprawę związaną z zakupem samochodu do odbioru odpadów; dotacja i umowa 
zostały przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakład ma ogłosić przetarg i zakupić 
śmieciarkę i kosze. No oczywiście jest to sprawa prosta, bo czynność taka techniczna. Znalazły 
się pieniądze problem jest tylko jeden dotacja musi być wykorzystana w tym roku. Czas jest 
dosyć krótki i zobaczymy czy będzie na stanie gdziekolwiek taka śmieciarka Ŝeby ona bez tego 
czasu na uzbrojenie mogła przyjechać. Jeśli tak się zdarzy śmieciarka przyjedzie w tym roku. Jeśli 
się tak nie zdarzy śmieciarka przyjedzie w przyszłym roku, a nas będą czekały pewne sprawy z tą 
dotacją manewry prawne Ŝeby ona wróciła i z powrotem została przekazana do zakładu.  
Jeśli chodzi o fundusze unijne; MOPS realizuje juŜ program unijny. Ten program wchodzi na 
przyszły rok, to jest kwota chyba 120.000 zł. Niebawem przyjedzie tu duŜa cięŜarówka, która 
przywiezie komputery, skanery i inne oprzyrządowanie. Nasz Urząd wchodzi w nowy etap 
informatyzacji i wszystko będzie przekazywane drogą elektroniczną. Będziemy jednym urzędem 
w Powiecie i jednym z nielicznych w Województwie Łódzkim na ten temat. I to jest drugi 
program unijny, który mamy na pewno, bo to juŜ są umowy podpisane zapewnione. Trzecia miła 
wiadomość – pracowaliśmy usilnie półtora roku nad przygotowaniem programu (praktycznie 
byliśmy gotowi juŜ w zeszłym roku na ten program on nie ruszał od długiego czasu mimo 
naprawdę burzliwych zapewnień ze strony mediów, Ŝe są pieniądze, Ŝe moŜna brać itd.) i chcę 
Państwu powiedzieć, Ŝe znowuŜ na radość dla jednych na smutek dla drugich, Ŝe maksymalna 
kwota została nam przekazana. 3.900.000 złotych mamy potwierdzone na kanalizację i budowę 
oczyszczalni ścieków dla dwóch sołectw: Gałkowice Stare i Włodzimierz. I chcę powiedzieć, Ŝe 
celnie wybraliśmy tenŜe rejon, tenŜe program. Zrobiliśmy specjalną aglomerację, wszystko 
przygotowaliśmy na ten temat. Komisja, która kwalifikowała wniosek nasz wniosek 
zakwalifikowała. Nie było to łatwe było to trudne. Łatwo jest tylko dostać tym gminom, które są 
naprawdę wyjątkowo biedne, ale trudno jest wziąć gminie takiej jak nasza, która jest zasobniejsza. 
I ja tu nic nie mówię na wyrost, bo dochód naszej gminy w przeciągu 7 lat jak tu jestem 
burmistrzem wzrósł dwukrotnie. Kiedyś budŜet był na 10.000.000 a dzisiaj jest 18.700.000. 
Wzrósł dochód na jednego mieszkańca dwukrotnie (był 1.500 zł jest 2.945 zł). To są dane na 
dzień 31 grudnia 2008 r. W tym roku dochód ten będzie jeszcze większy, jeśli chodzi o gminę. 
My jako gmina widziana w całej Polsce mamy o 200 zł większy dochód jak średnia statystycznej 
gminy w Polsce, czyli jesteśmy w tej drugiej połówce, która się pnie do góry. I te rzeczy 
punktowane sa przez komisje, które przyznają te fundusze ujemnie. Dostaje się 0 punktów za to. 
Jednak tak przygotowaliśmy ten wniosek, Ŝe mieliśmy wystarczającą liczbę punktów.  
Co jest w programie na lata następne? JuŜ mówiłem o tym programie w MOPS, który będzie 
realizowany oraz w tym roku szykujemy do złoŜenia wniosek na modernizację świetlicy w 
Barczkowicach. To jest wniosek na dwa lata do realizacji. W przyszłym roku będziemy szykować 
się na wniosek unijny równieŜ na świetlicę w Ochocicach, bo ten program będzie ruszał. W 
dalszym ciągu waŜny nabór będzie kolejnych wniosków. Myślimy równieŜ nad dwoma 
programami: nad programem modernizacji Placu Wolności w Kamieńsku (bo teŜ taki program ma 
ruszyć unijny) i nad programem wymiany rur azbestowych. Zobaczymy jak się to nam powiedzie. 
Wszystko zaleŜy od budŜetu od naszej wewnętrznej sytuacji równieŜ. JeŜeli będziemy zgodnie 
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pracowali dla dobra mieszkańców wszyscy to wszyscy będziemy się z tego cieszyli. JeŜeli 
będziemy się podkopywali, podkładali sobie nogi, no to jedni będą się cieszyć, bo uzyskują efekty 
pracy inni będą się smucić, bo im się nie udało podłoŜyć nogi. Proszę Państwa jeszcze raz po raz 
kolejny wzywam wszystkich jeszcze jest rok do zakończenia kadencji skupiajmy się w pracy 
tylko i wyłącznie dla dobra swojej gminy nigdy nie przeciwko tej gminie. I o to Was wszystkich 
jeszcze raz proszę.” 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za wyczerpujące informacje i zapytał 
radnych czy mają jakieś zapytania? 
 
Radny R.Kurman zwrócił się do Pana Burmistrza i zapytał czy nie było by moŜliwe wstawienie 
tabliczki: „oprócz dni świątecznych” pod znakiem „zakazu zatrzymywania się i postoju” 
znajdującego się przy Placu Wolności (jadąc od ulicy Wieluńskiej po prawej stronie).  
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział: „Proszę o taki wniosek. Nie odpowiem czy to będzie 
moŜliwe do wykonania czy nie. Ja tego znaku nie wstawiałem, taki znak stoi od bardzo wielu lat. 
I chcę powiedzieć jeszcze jedno, tam jeŜdŜą MZK-i i tam samochody parkujące przeszkadzają i 
być moŜe on tam z tego powodu stoi. Jeśli policja nie będzie miała nic na uwadze to taką 
tabliczkę przykręcimy. Ale o opinię zwrócimy się do Pana Komendanta Komisariatu.” 
 
Radny R.Kurman zaznaczył, Ŝe ma jeszcze dwie sprawy; pierwsza – to chciałby usłyszeć kilka 
słów na temat połączeń komunikacyjnych, o których Pan Burmistrz mówił w swoim 
sprawozdawaniu. Co to jest, na czym polega, czy to budŜet finansuje te przejazdy czy dotuje w 
jakiś sposób? I druga sprawa – zimowe utrzymanie dróg. Kto będzie odpowiadał za zimowe 
utrzymanie dróg? 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Generalnie emzetki jeŜdŜą między Kamieńskiem a Radomskiem od kilku 
lat. Jakaś tam suma z budŜetu jest wydatkowana (ja nie będę mówił o finansach, bo nie pamiętam 
w tej chwili moŜe na piśmie to Pani Skarbnik przygotuje). Od roku jeŜdŜą do Gorzędowa i od 
dwóch miesięcy bodajŜe jeŜdŜą trasą taką, jaką sobie emzetki wybrały, czyli Politki, 
Aleksandrów, Danielów, Podjezioro, Gałkowice Stare i wracają przez Kalisko drogą z 
Bełchatowa. Tam jeszcze mogą zabrać mieszkańców Szpinalowa i Gałkowic Nowych i jadą do 
Radomska. Taka emzetka jeździ w środy i w piątki rano i w południe. Pan Prezes MZK będzie u 
mnie w poniedziałek (pewnie ma jakieś informacje na temat organizacyjny, finansowy). Wiem z 
moich nasłuchiwań i obserwacji, Ŝe ta emzetka została bardzo Ŝyczliwie przyjęta, Ŝe mieszkańcy 
jeŜdŜą tą emzetką. I nawet słyszałem głosy Ŝeby jeździła w poniedziałki. I tą emzetkę będziemy 
starali się utrzymać Ŝeby ona juŜ w Ŝycie naszej gminy się wrosła. Pan zgłaszał niedawno wniosek 
Ŝeby emzetka jeździła do Pytowic i Koźniewic. Ja nie widzę Ŝadnych przeszkód. Taki wniosek juŜ 
został wysłany do Pana Prezesa MZK i będzie się do niego ustosunkowywał. Tylko proszę o 
cierpliwość, bo to nie jest takie proste do zrealizowania, oni muszą się teŜ organizacyjnie do tego 
przygotować. A jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg to realizuje Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Kamieńsku (dróg gminnych i dróg powiatowych). Chcę powiedzieć, Ŝe jeśli 
chodzi o sprawy powiatowe Powiat w ogóle nie interesuje się drogami powiatowymi na terenie 
naszej gminy. Państwo widzą jak te drogi wyglądają. To gmina musi wielokrotnie tą drogę 
zamiatać, wykaszać rowy i pobocza, bo gminie jest wstyd, bo ta droga leŜy na naszym terenie i 
robimy te rzeczy. Wszystkiego nie moŜemy zrobić. Jeśli chodzi o odśnieŜanie, jeŜeli tylko będzie 
jakaś ostra zima nieprzyjemna proszę o telefony do dyrektora zakładu. Pracownicy będą 
porozstawiani jak kaŜdego roku. Te drogi muszą być przejezdne.” 
 
Radny A.Matusiak zwrócił się o wywiezienie tłuczniem kawałka drogi w Koźniewicach na 
odcinku około 50 metrów od Pana Tkacza jak był nowy asfalt w górkę oraz o zbudowanie 
barierek po obu stronach wyremontowanego mostka między Podjeziorem a Danielowem. 
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Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o drogę w Koźniewicach to Rada przegłosowała 
10 tysięcy złotych na remont dróg i właśnie w ramach tych środków ta droga równieŜ zostanie 
zrobiona. Natomiast, co się tyczy mostka to wyjaśnił, Ŝe musi zobaczyć jak z budŜetem będzie, ile 
to moŜe kosztować i nie widzi przeszkód Ŝeby barierka została zbudowana. 
 
Radny A.Matusiak dodał: „Panie Burmistrzu no ja tu jestem trochę zaskoczony, bo widzę, Ŝe Pan 
zapomniał o naszej sali w Gałkowicach Starych. Szkoła stara została sprzedana, sala nie została 
dokończona. Pan proponuje tutaj w Barczkowicach polepszenie (nie jestem, przeciw) ale ja bym 
prosił Ŝeby Pan tam u nas dokończył, bo tam nie jest ogrodzone, Ŝeby to jak najszybciej zrobić 
Ŝeby społeczeństwo mogło z tego skorzystać.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa świetlica w Gałkowicach Starych buduje się od trzech lat 
sukcesywnie rok po roku. W projekcie jest na zakończenie tej budowy suma 150 tysięcy złotych. 
Ona będzie w przyszłym roku wykończona, będzie otwarcie tej świetlicy, przekazanie jej 
mieszkańcom. Docelowo później będzie ogrodzona i tam będzie zrobiony odpowiedni taki 
sportowo-rekreacyjny teren równieŜ. Nie mogła ona wejść w fundusze unijne, dlatego Ŝe juŜ się 
buduje. Ona jest w fazie budowy.” 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Burmistrzu, a odnośnie tej drogi na Siódemce będzie coś tam 
przedłuŜane?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tak, w Siódemce, w Napoleonowie, w Hucie Porajskiej, druga warstwa 
asfaltu między Podjeziorem a Włodzimierzem, druga warstwa Ozga – Gałkowice Nowe, druga 
warstwa remontowa w Danielowie. No i takich szereg następnych elementów jest tam w budŜecie 
szykowanych.” 
 
Radny A.Matusiak: „Mam jeszcze jedną sprawę Panowie (to juŜ do wszystkich radnych tutaj 
mam prośbę), poniewaŜ chciałbym Wam tutaj przedstawić taką wersję. Moja koleŜanka Zosia 
RoŜniatowska ostatnio przygotowywała uczniów do konkursu historycznego. Gdy przyszedł finał 
tego to Pan Dyrektor odsunął ją od uczestnictwa w tym, podczas gdy przygotowywała uczniów 
przez 3 lata. Kazał jej iść do klasy i zająć się nauczaniem dzieci, podczas gdy to ona powinna 
zasiadać w komisji i być przy tym na ile tych uczniów nauczyła. To takie upokorzenie jest z Pana 
Dyrektora strony. I chciałbym prosić Komisję Oświaty o rozmowę z Panem Dyrektorem, co 
wpływa na takie decyzje Ŝeby tak upokarzać nauczyciela. To miałbym taką tylko prośbę Ŝeby się 
tym zająć moŜe bliŜej zainteresować, bo to są takie nagminne upokorzenia.” 
 
Radny A.Wiewióra zapytał czy Powiat deklarował juŜ jakieś pieniądze na zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak, Ŝe umowy są juŜ podpisane. 
 
Radny A.Wiewióra zwrócił się o uporządkowanie drogi gminnej biegnącej do Bud Porajskich na 
odcinku około 200 metrów, gdzie są ciągle wywoŜone nieczystości. Wyjaśnił, Ŝe jest to droga 
gminy Kamieńsk, to jest tuŜ za krzyŜówką w prawo jadąc od starej drogi na Piotrków do trasy 
szybkiego ruchu.  
 
Burmistrz G.Turlejski przyznał rację, Ŝe rzeczywiście mimo kilkakrotnego sprzątania rzuca się 
tam butelki i inne rzeczy. Dodał: „Pójdzie ekipa ludzi w poniedziałek i jeszcze raz tą drogę 
wysprzątamy. No, ale ja nie mogę tam straŜnika postawić. Wyślę pracowników i ją oczyścimy.” 
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Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam w nawiązaniu do tego, co tu kolega wcześniej powiedział, Ŝe 
w związku z tym, Ŝe nie jestem juŜ w koalicji (chciałam powiedzieć głośno i podkreślić Ŝeby 
wszyscy wiedzieli), Ŝe rzeczywiście moja sytuacja w szkole się zmieniła i to nie tylko w ten 
sposób, Ŝe pozabierano mi wszystkie godziny, Ŝe przerwano moją umowę z klasami maturalnymi 
– natomiast, co niektórych bez przygotowania pedagogicznego przyjęli do prowadzenie 
warsztatów – to nie tylko w ten sposób. Chciałam zauwaŜyć teŜ, Ŝe sytuacja moja zmieniła się w 
szkole z jednej przyczyny. Dlatego właśnie, Ŝe Pana Burmistrza nie popieram tak bez Ŝadnych 
wątpliwości jak robiłam to kiedyś, co uwaŜam teŜ za swój błąd, poniewaŜ jednak patrząc na 
człowieka trzeba go oceniać ze wszystkich stron i za wszystkie posunięcia. Chcę podkreślić i 
powiedzieć, Ŝe dokładnie takie słowa usłyszałam od wicedyrektora, który jest moim kolegą, Ŝe nie 
jestem chroniona i Ŝe pewne rzeczy wykonuje na polecenie burmistrza. To jest jedna rzecz, takie 
moje odniesienie. Moje pytanie natomiast brzmi; ostatnio pojawił się artykuł w gazecie – ale to 
nie tylko ten artykuł, poniewaŜ ja akurat pracuje w szkole, więc o tym teŜ doskonale wiem i 
Państwo teŜ powinni usłyszeć – oddano toaletę dla dziecka niepełnosprawnego dla Wojtka i 
toaleta oczywiście jest tak oddana, Ŝe nie spełnia wymogów. To znaczy teoretycznie została 
oddana. Ja mam pytanie, kto odbierał tą toaletę skoro tak naprawdę to została tylko wbudowana 
dla tego ucznia muszla klozetowa i uczeń niepełnosprawny musi się załatwiać w obecności 
innych dzieci? Oczywiście wszyscy nabrali wody w usta w tej sprawie. Pani Dyrektor nawet nie 
chciała pokazać redaktorom toalety, bo, po co. Pani Dyrektor stwierdziła tylko, Ŝe chłopiec nie 
powinien czuć się skrępowany cyt.: nauczyciele dyŜurujący na korytarzach mają zadanie 
kierować ruchem w toalecie w pobliŜu. Naprawdę to jest karygodne Ŝeby dać 20 tysięcy i 
zmodernizować ją w ten sposób, Ŝe upokarza to jeszcze bardziej to niepełnosprawne dziecko. A 
moŜe chodziło o coś innego, moŜe chodziło o jakąś karę za podjazd? Nie wiem ja tylko snuję 
takie wątpliwości. Jeszcze trzecia sprawa; chciałam zapytać jak to jest, Ŝe z ZSP niedawno zostały 
zwolnione dwie osoby, bo było za duŜo (z tego, co wiem to mieliśmy przekazane, Ŝe za duŜo tam 
osób pracuje) a obecnie córka jednego z radnych przyszła od razu do pracy znalazła tam pracę po 
niedługim okresie. Nawet pospolicie nazywają ją, Ŝe słuŜy do krojenia kiełbasy Panu 
Dyrektorowi. Jak to jest, Ŝe od razu na nią się znalazły pieniądze, a wcześniej nie było?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jeśli chodzi o pierwszą część Pani wypowiedzi to ona się ma nijak do 
interpelacji i zapytań. To Pani kwestia osobista, w której Pani jeszcze dokonała przekłamań. 
Druga sprawa, jeśli Pani ma uwagi do toalety to jest taka instytucja jak nadzór budowlany proszę 
do Inspektoratu zwrócić swoje uwagi. Toaleta mieści się na terenie szkoły podstawowej, którą 
suwerennie zarządza Pani Dyrektor i wszystkie te uwagi równieŜ do niej. Sprawy zatrudniania w 
ZSP to do Pana Dyrektora Fryca nie do Burmistrza.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „I ma Pan umyte ręce oczywiście.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, ja mówię Pani prawdę tak jak to jest proszę Panią. Bo Pani chce 
Ŝebym ja wywierał naciski na dyrektora być moŜe po to Ŝeby Pani do Prokuratora mogła napisać, 
Ŝe Burmistrz naciski wywiera... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Bo Pan wywiera. Przykłady podać?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę bardzo, co Pani sobie Ŝyczy.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Podać przykłady jak Pan wywiera?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Słucham Panią, proszę bardzo tylko niech Pani prawdę mówi... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Mogę dać prawdę; Pani Mroczkowska Marlena otrzymała nagrodę w 
dwóch szkołach i najwyŜszy motywacyjny... 
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Przewodniczący Rady: „Pani Radna przepraszam bardzo to nie jest temat sesji... 
 
Radna Z.RoŜniatowska:... mimo to, Ŝe nie jest nauczycielem dyplomowanym.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Niech mówi będzie sprawa w sądzie. Proszę pomawiać mnie dalej... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ale Pan Burmistrz mnie nie musi straszyć ja niczego nie.... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ja Pani nie straszę tylko będzie mnie Pani pomawiać wyląduje Pani w 
sądzie za zniesławienie i za kłamstwa...  
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ma Pan wpływ ogromny. Pan steruje wszystkimi. Pan powołał tych 
dyrektorów, przywiózł w kieszeni jak to się nazywa, Ŝeby nimi sterować. Tak to wygląda Panie 
Burmistrzu.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Panią, jeŜeli będzie Pani nadal kłamliwie mnie oczerniała 
wyląduje Pani w sądzie za zniesławienie mojej osoby.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja mam kilka spraw (tu juŜ niektóre są trochę nieaktualne, bo uprzedziła 
mnie Pani RoŜniatowska, ale moŜe z punktu mojego widzenia te prośby jakoś do Pana Burmistrza 
czy do Rady, Komisji Oświaty dotrą) chciałem zapytać, bo ostatnio wydano ksiąŜkę Prawo 
miejskie dla Kamieńska, o koszty tej ksiąŜki i czy ona jest płacona z promocji czy z 
dziedzictwa?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Koszt to około 11 tysięcy i chyba z dziedzictwa i kultury.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Następna sprawa; chciałem tutaj zaapelować do Pana Burmistrza i Komisji 
Oświaty o interwencje czy doprowadzenie do właściwego finału tej ubikacji dla 
niepełnosprawnych w szkole. Proszę Państwa zróbmy to w miarę szybko, doprowadźmy do 
sytuacji takiej Ŝeby w miarę szybko ten błąd, który tam powstał naprawić Ŝeby nie było jakiś 
domniemań, Ŝe nie potrafimy sobie poradzić z jedną łazienką. Następna rzecz; od dwóch sesji (od 
sesji, która była poprzednia w październiku i dzisiaj) próbowałem zainteresować Radę Miejską 
informacjami o ZSP. Proszę Państwa to jest czas Ŝeby się przyjrzeć niektórym działaniom. To, co 
Pani Radna RoŜniatowska powiedziała to jest część tylko sytuacji. Proszę Państwa zatrudnienie w 
administracji ... Ŝe tam Pani Alama i Pani Szulc zostały zwolnione. Są obydwie w trudnej sytuacji. 
Są to kobiety, które przepracowały nie wiem jedna chyba ponad 20 lat w tej szkole druga 
kilkanaście lat w tej szkole, były dobrymi pracownicami. Ja rozumiem, Ŝe była sytuacja, Ŝe nie 
ma środków trzeba było redukować itd. Natomiast, jeŜeli pojawiają się jakiekolwiek moŜliwości 
zatrudnienia czy w szkole czy w innej szkole czy w MZEA tutaj Ŝeby tym Paniom próbować 
pomóc, bo to naprawdę robi bardzo nieciekawe sytuacje. I druga rzecz zatrudnienie nauczycieli; 
tutaj nie mam do końca takich informacji jakiś pełnych natomiast z tego, co wiem od kolegów z 
Zespołu Szkół, no jest cała masa osób, która poodchodziła z tej szkoły. Nauczycieli naprawdę 
bardzo dobrych przejęły ich inne szkoły. Jest cała masa osób zatrudnionych nowych świeŜo po 
studiach albo niemających, Ŝe tak powiem większego doświadczenia z oświatą. To nie jest dobre 
dla szkoły. MoŜna, oczywiście trzeba ludzi po studiach zatrudniać, wymieniać kadrę, itd., ale to 
trzeba zrobić stopniowo. I jeszcze jedno pytanie do Pana Burmistrza; czy mógłbym uzyskać 
informacje na temat subwencji, jakie są dawane na ZSP na rok 2009? Nie wiem czy to jest 
moŜliwe Ŝebym takie informacje uzyskał.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana proszę złoŜyć pisemną informację, bo to jest na zasadach 
informacji publicznej.” 
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Radny B.Pawłowski: „Ale ja taki wniosek złoŜyłem o taką informację i nie otrzymałem 
odpowiedzi.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Kiedy Pan złoŜył?” 
 
Radny B.Pawłowski” „Parę miesięcy temu.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Sprawdzimy, co Pan złoŜył i jak to wygląda.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam następne pytanie jeszcze Panie Przewodniczący; podatki na rok 2010, 
bo jest taki moment, kiedy te podatki są uchwalane. Ja rozumiem, Ŝe podatki zostają na poziomie 
roku 2009, nie ma Ŝadnych ruchów w tej kwestii... 
 
Przewodniczący Rady: „Nie ma uchwały, która by podnosiła te podatki albo obniŜała, Ŝadnego 
ruchu nie robimy.” 
 
Radny A.Matusiak: „Szanowni Państwo właściwie ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa do Pana Franciszka Stępnia. Panie Przewodniczący chodzi plotka nie 
wiem czy to jest prawda i ja, zatem mam takie pytanie do Pana czy to prawda, Ŝe Pan bezpiecznie 
ulokował swoją córkę w szkole ponadgimnazjalnej w liceum dokładnie? Czy ona juŜ bezpieczna 
tam w tej szkole jest czy Pan będzie ją dalej zamiarował przenosić?”  
 
Przewodniczący Rady: „Ale to nie jest interpelacja.” 
 
Radny F.Stępień: „Panie Matusiak Pan teŜ...Pan dostał wyrok za terroryzm w Koźniewicach. 
Chodzi plotka... 
 
Przewodniczący Rady: „Przepraszam Panie Radny Stępień, to nie jest interpelacja i ja Panu głosu 
nie udzieliłem.” 
 
Radny A.Matusiak: „To jest plotka, bo wyroku nie dostałem. MoŜe dostanę dopiero... 
 
Radny F.Stępień: „Dostaniesz za terroryzm i się uspokój nie szarp mojej rodziny... 
 
Radny A.Matusiak: „Ale ja się pytam ciebie czy bezpiecznie ulokowałeś córkę... 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję i oddał głos Panu Radnemu J.Ozdze. 
 
Radny J.Ozga: „Ja mam dwa takie krótkie pytania; czy nie warto zastanowić się nad zakupem 
samochodu w formie jakieś karetki na przyszłość do Ośrodka Zdrowia? Bo robimy prezenty 
policji wszystkim a nie myślimy o ludziach chorych. I druga sprawa; załoŜenie wody na ulicy 
Kasprzyka. Panie Burmistrzu tam są działki podzielone na jednym terytorium jest tam 7 działek i 
z ulicy Kasprzyka (teraz tam kopią dzisiaj tą wodę) ludzie się podłączą, a ci ludzie, co przy 
Sikorskiego mieszkają to, w jaki sposób Pan przewiduje to podłączenie?”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana ja realizuję uchwałę Rady – budowa wodociągu w ulicy 
Kasprzyka – i ona jest robiona. A dalsze rzeczy to ja nie wiem, nie znam tego terenu, być moŜe 
tam wodociąg jest z innej strony.” 
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Radny J.Ozga dodał: „I jeszcze konkretne pytanie, co Pan myśli o karetce dla Ośrodka Zdrowia?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Co ja myślę to jest moja sprawa, nie muszę Panu ujawniać tego co ja 
myślę. Proszę Pana przedmiotem pracy Rady nie jest, co myśli burmistrz.” 
 
Radny J.Ozga: Panie Burmistrzu Panu w głowie to tylko jedno pomniki i policja, a Pan nie myśli 
o ludziach chorych, co karetka by mogła dojechać za 5 minut do chorego.” 
 
Burmistrz G.Turlejski „Proszę Pana w funkcjonowaniu SPZOZ-u nie mieści się pojęcie karetki. 
Niech Pan się zapozna z prawem z kompetencjami Ŝeby Pan głupot nie gadał i się nie ośmieszał, 
bo Pan nawet nie wie, Ŝe Pan się ośmiesza swoją niekompetencją w ogóle... 
 
Przewodniczący Rady przerwał polemikę i oddał głos Sołtysowi Panu Sławomirowi Fili. 
 
Pan Sławomir Fila zapytał czy jest szansa zrobienia czegoś z oświetleniem w Danielowie? 
Podkreślił, Ŝe jeŜeli chodzi o oświetlenie to ta miejscowość jest chyba najgorsza, bo odcinek drogi 
tak około 700 metrów od szkoły w kierunku trasy tam są lampy jeszcze od nowości i nawet jak się 
wkręci Ŝarówkę to ona nie świeci.  
 
Burmistrz G.Turlejski oznajmił, Ŝe jeŜeli starczy środków w budŜecie to jeszcze w tym roku 
będzie wykonane. 
 
Radny R.Kurman powiedział, Ŝe popiera tutaj swojego przedmówcę. W tej sprawie złoŜył 
wnioski do budŜetu, potem pismo odrębne wysłał, bo rzeczywiście przejeŜdŜał tam kilka razy 
przez tą miejscowość i tam na tym odcinku, o którym Pan Sołtys mówi od szkoły w kierunku 
trasy szybkiego ruchu są stare lampy i naprawdę szkoda tych Ŝarówek, bo wkręci się Ŝarówkę i 
dosłownie parę dni jak są opady deszczu Ŝarówka pęka i nie ma światła. Dlatego uwaŜa, Ŝe tam na 
tym odcinku naleŜałoby dokonać wymiany lamp na nowe. 
 
Burmistrz G.Turlejski zapytał ile jest tych lamp? 
 
Pan Sławomir Fila powiedział, Ŝe na odcinku 700 metrów chyba są 4 lampy nowe, a reszta to są 
stare lampy (moŜe ich będzie 10 szt.). 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił: „Proszę Państwa 10 lamp to jest kwota jakieś 12 tysięcy złotych. 
Jeśli się taka kwota w budŜecie znajdzie to nie widzę przeszkód Ŝebyście Państwo nie głosowali 
na początku grudnia tutaj na sali obrad i jeszcze zdąŜymy to zrobić. Jak oczywiście warunki 
pogodowe będą dobre.” 
 
Pan Sławomir Fila zapytał czy byłaby moŜliwość jeszcze wstawienia jednego słupa 
oświetleniowego przy starym cmentarzu w Danielowie, bo tam jest odcinek drogi po łuku i nie ma 
w ogóle lamp.  
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe to juŜ nie w tym roku. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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p u n k t  9 
Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XLV sesję Rady Miejskiej 
w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 


