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 RM.0052/8/10 

P R O T O K Ó Ł  NR LV/10 
 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku  

z dnia 10 września 2010 r. 
 

LV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1230. 
Stan radnych 14. Obecnych na sesji 13 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 – BoŜena Mazurkiewicz, Radny Powiatu Radomszczańskiego – Waldemar 
Zbierański. 
Ponadto obecne były media – NTL Radomsko.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           Załącznik Nr 2 
 

Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                  Załącznik Nr 3 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie sesji 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr LIII/10 z dnia 5 lipca 2010 r. i Nr LIV/10 z dnia 13 sierpnia 

2010 r. 
4. Realizacja inwestycji gminnych – informacja Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku. 
8. Informacja Burmistrza o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
10. Podjęcie uchwał. 
11. Interpelacje i zapytania radnych.   
12. Zakończenie obrad. 
 

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

p u n k t  1 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia LV 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 14 radnych obecnych jest 13 Stanowi to quorum, a więc Rada moŜe 
obradować i podejmować uchwały. 

p u n k t  2 

Przyjęcie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z 
materiałami na sesję. Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad.  
 
Radny B.Pawłowski zgłosił wniosek:  

• „O wniesienie dodatkowego punktu po punkcie 9. jako punkt 10. (przed podjęciem 
uchwał) o brzmieniu: Informacja Burmistrza o sytuacji w ZSP w Kamieńsku.” 

 

Dodał: „Proszę Państwa wielokrotnie zwracałem się do Rady o to Ŝeby przyjrzeć się sytuacji w tej 
szkole. Robiłem to 26 maja 2009 r. (czyli półtora roku temu), 24 czerwca 2009 r., 28 października 
2009r., 20 listopada 2009 r., 10 grudnia 2009 r., 29 stycznia 2010 r., 24 kwietnia 2010 r., i za 
kaŜdym razem Państwo z grupy, Ŝe tak powiem rządzącej ten punkt odrzucali, ewentualnie, jeŜeli 
były to sesje zwoływane w trybie nadzwyczajnym przez Pana Burmistrza to Pan Burmistrz nie 
wyraŜał zgody na taki punkt. Proszę Państwa dzisiaj uwaŜam, Ŝe sytuacja w tej szkole jest bardzo 
zła. MoŜna było to juŜ widzieć 26 maja 2009 roku, kiedy mówiłem, Ŝe trzeba by było się tej 
sytuacji przyjrzeć i podjąć pewne działania... Co bym chciał w tej informacji Pana Burmistrza 
dzisiaj? Chciałbym Ŝeby Pan Burmistrz powiedział jak jest z naborem w tej szkole, czy były 
ostatnio jakieś kontrole, jakie są wyniki tych kontroli (bo wiem, Ŝe kuratorium tą szkołę 
kontroluje). Chciałbym się dowiedzieć, jakie są wyniki egzaminów maturalnych za ostatni rok i 
wyniki egzaminów zawodowych. RównieŜ chciałbym się dowiedzieć, jakie są rozstrzygnięcia w 
kwestii spraw kadrowych, bo jest tutaj szereg spraw sądowych, których cześć się juŜ zakończyła a 
jedna chyba jeszcze trwa. Jak wyglądają sprawy finansowe? Chciałbym się zapytać, jaki jest 
nabór do tych szkół, ile jest dzieci w ogóle? JuŜ nie pytam o klasy, ale jaki jest stan dzieci, bo z 
tym się wiąŜą oczywiście finanse (na kaŜde dziecko dostajemy jakieś pieniądze). I wreszcie moŜe 
ktoś w Gminie Kamieńsk policzyłby czy zapytałby się ile Gmina Kamieńsk na prowadzenie tych 
szkół dostaje z budŜetu państwa, a ile wydajemy? Dla informacji radnych i sołtysów chcę 
powiedzieć, Ŝe w roku 2006/2007, czyli ostatni rok, kiedy szkoła była pod zarządem starostwa 
powiatowego, z moich informacji wynika, Ŝe było 321 uczniów (to był początek roku, później 
mogło się troszkę zwiększyć bądź zmniejszyć) natomiast w roku 2009/10, czyli ten, który się 
skończył, było 260 uczniów. Natomiast obecny rok no warto byłoby się przyjrzeć czy mamy w tej 
chwili 200 czy 210. A moŜe juŜ nie ma 200 uczniów? Co będzie dalej ze szkołami typu liceum, 
bo po raz pierwszy od 47 lat nie zrobiono naboru do tej szkoły? Jak wygląda kwestia uczenia w 
klasach czy procesu dydaktycznego w klasach technikum uzupełniającego, bo w całej szkole z 
tego, co wiem jest 4 uczniów w całej szkole? Powiem więcej, Ŝe dwóch jest elektryków i dwóch 
mechaników i na zajęcia chodzą oddzielnie, czyli klasy są podzielone... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Bogdanie Pawłowski najchętniej bym Panu to przerwał i to 
uczynię. Panie Radny miałem się nic nie odzywać, po prostu poddać ten wniosek pod głosowanie, 
ale nim go poddam pod głosowanie to wyraŜę swoją opinię. Tak bardzo Pan jest w tej chwili 
ojcem i troskliwym człowiekiem o szkołę. A czemu Pan, kiedy była III kadencja i IV padły tu 
akurat zupełnie inne słowa Pana kolegi Marka Ludwiczaka, Ŝe jaki dyrektor taka szkoła? Czemu 
Panie Radny Bogdanie Pawłowski prowadząca Kurier Pani Redaktor powiedziała: w ZSP, którym 
zarządzał Pan Bogdan Pawłowski był bałagan w dokumentach i nieznajomość przepisów? Dziś 
Pan jest akurat tym troskliwym, który wie, zna, jest Pan uzdrowicielem... 
 
Radny A.Matusiak: „Czym Pan to uzasadni, Ŝe bałagan był? Jaki bałagan był? PrzecieŜ wyroku 
nie dostał... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Matusiak to stwierdziła Pani w NTL-u... Dlatego Panie Radny 
Pawłowski kończąc chcę powiedzieć jedną rzecz: będę głosował przeciw Pana wnioskowi.” 
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Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałabym przyłączyć się do wniosku Pana Pawłowskiego i stwierdzić 
Panie Przewodniczący, Ŝe Pani w NTL-u nie jest Ŝadną wyrocznią, którą mielibyśmy się 
kierować... 
 
Radny B.Pawłowski: „Ale ja nie pamiętam takich sformułowań. MoŜe Panu Przewodniczącemu 
się śniło, Ŝe takie sformułowania były, ale... 
 
Przewodniczący Rady: „Przepraszam bardzo... Czy Pani radna stawia konkretny wniosek?” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam zauwaŜyć, Ŝe szkoła to nie tylko wyniki finansowe, ale to 
przede wszystkim uczeń i jego rodzice. W szkole najwaŜniejszy jest uczeń i tak naprawdę to się 
odbija właśnie na uczniach i wynikiem tego, Ŝe szkoła jest sprawowana tak jak jest sprawowana 
jest uczniów tak mało. Liceum zostało rzeczywiście całkowicie zlikwidowane, uczniów jest coraz 
mniej, wyniki są straszne, a co najlepsza kadra nauczycielska musiała odejść. I doskonale o tym 
wiemy, bo te posunięcia zaczęły się od mojej osoby, a skończą się w tym momencie, Ŝe szkoła 
będzie do zamknięcia Panie Przewodniczący.” 
Następnie radna Z.RoŜniatowska zgłosiła, Ŝe nie otrzymała materiałów na dzisiejszą sesję.  
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe nie wie, dlaczego tak się stało, Ŝe Pani Radna nie otrzymała 
materiałów na sesję, poniewaŜ biuro Rady wysłało wszystkie materiały w ustawowym terminie. 
 
Radny R.Kurman zwrócił się do Przewodniczącego Rady i powiedział: „Panie Przewodniczący 
dziwi mnie Pana postawa, Pańska oporność na udzielanie pełnej informacji radnym. My jako 
radni mamy prawo do uzyskiwania pełnej informacji od organu zarządzającego gminą, natomiast 
w tym momencie tutaj Pan torpeduje przekazanie nam informacji. Na dzień dzisiejszy, kiedy 
kończy się kadencja tylko z mediów się moŜna dowiedzieć, Ŝe w tej szkole dzieje się niedobrze, 
Ŝe odchodzą dobrzy nauczyciele, Ŝe nie ma po raz pierwszy pierwszej klasy liceum. Myśmy parę 
miesięcy temu głosowali, Ŝe będzie kolejna szkoła – szkoła policealna – i chwała im na to Ŝeby 
taka szkoła powstała. Nic na ten temat się nie mówi czy ta szkoła istnieje od pierwszego września, 
czy jest nabór. Tam były 4 kierunki z tego, co pamiętam. Teraz chcemy uzyskać tylko informacje, 
co w tej szkole się dzieje. Gmina jako organ prowadzący tę szkołę jest zobowiązany przekazać 
radnym te informacje, dlatego na kaŜdej sesji ta informacja jest torpedowana. I to jest Panie 
Przewodniczący karygodne, jeŜeli chodzi o daną sprawę.” 
 
Przewodniczący Rady: „Myślę, Ŝe moglibyśmy długo na ten temat dyskutować. Natomiast prawo 
pracy i zatrudnienia się ma człowiek gdzie chce pracować i gdzie uzna za stosowne. Dlatego teŜ 
sprawy kadry pomijam i poddaję wniosek Pana Pawłowskiego pod głosowanie. 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie punktu pt.: 
Informacja Burmistrza o sytuacji w ZSP w Kamieńsku. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych. 7 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.  
 
Radny B.Pawłowski poprosił o odnotowanie imienne osób, które głosowały za wprowadzeniem 
tego punktu. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział: „Panie Radny trzeba było sobie zastrzec wotum separatum i 
nie ma sprawy. Trzeba było przed Pana wnioskiem.. Trzeba było sobie po prostu zastrzec.” 
 
(Gwar na sali obrad, przekrzykiwanie się radnych) 

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3 porządku obrad. 
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p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr LIII/10 z dnia 5 lipca 2010 r. i Nr LIV/10 z dnia 13 sierpnia 2010r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujące protokoły: 
 

1. Protokół Nr LIII z dnia 5 lipca 2010 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr  LIV z dnia 13 sierpnia 2010 r. 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
 

Realizacja inwestycji gminnych – informacja Burmistrza. 
 
Burmistrz G.Turlejski przedstawił informację nt. inwestycji zrealizowanych w 2010 roku. 
Powiedział: „Mimo bardzo cięŜkiego roku budŜetowego polegającego na tym, Ŝe 80% tych dni 
pada deszcz, późno przyszła wiosna, to inwestycje mają się dobrze. I tak zrealizowano 
następujące inwestycje: 
- połoŜenie chodnika na ulicy Głowackiego w Kamieńsku, 
- zbudowano chodnik w Gałkowicach Starych; 
- przeprowadzono budowę drogi w miejscowości Siódemka; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na drodze Ochocice-Aleksandrów; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na drodze Podjezioro-Włodzimierz; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na drodze w Danielowie; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na ulicy Mickiewicza w Barczkowicach; 
- dokonano remontu chodników w ulicy Mickiewicza w Barczkowicach; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na drodze Ozga-Podjezioro; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na drodze w Ochocicach; 
- wykonano równieŜ budowę odcinka drogi między Ochocicami a Jamnicą; 
- ułoŜono krawęŜniki w Ochocicach; 
- przeprowadzono budowę następnego odcinka drogi w Napoleonowie; 
- przeprowadzono budowę następnego odcinka drogi w ulicy Reymonta w Kamieńsku; 
- zakończono budowę drogi w Hucie Porajskiej; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na parkingu przy ulicy Sportowej w Kamieńsku; 
- wymieniono krawęŜniki przy parkingu na ulicy Sportowej w Kamieńsku; 
- połoŜono nawierzchnię asfaltową na drodze Ozga-Góra Kamieńska; 
- budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Gorzędowie – zakończona na etapie uzgodnień; 
- wyłoŜono kostką wiaty na przystanku w Hucie Porajskiej i w Gorzędowie; 
- zakupiono sprzęt z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności; 
- zakupiono klimatyzatory i oprogramowania komputerów; 
- monitoring w Urzędzie Miejskim – dzisiaj ma być montowany 
- budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 
Łódzkiego) – dzisiaj się rozpoczyna; 
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- obecnie w trakcie realizacji jest: budowa chodnika na ulicy Sikorskiego w Kamieńsku, budowa 
chodnika na ulicy Jagiellońskiej w Kamieńsku, budowa drogi Nr 154 w Kamieńsku, zakup 
nieruchomości, remont pomnika T. Kościuszki, kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 
2012”,  
- wymiana pieca CO w szkole podstawowej w Kamieńsku – w trakcie opracowania technicznego; 
- przymierzamy się do rozpoczęcia następnego etapu budowy parkingu koło cmentarza;  
- dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kamieńsku – przekazana; 
- zakup urządzenia selektywnego do wybierania, czyli dla straŜy poŜarnej dla powiadamiania – 
zakupiono; 
- termomodernizacja budynku przedszkola w Kamieńsku – zrealizowana; 
- zakup wyposaŜenia do kuchni w przedszkolu w Kamieńsku – zrealizowana; 
- wymiana ogrodzenia od strony ul. Sportowej przy Publicznym Gimnazjum – zrealizowana; 
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – jeszcze się nie rozpoczęła z uwagi na 
oczekiwanie dotacji z PEFRON-u; 
- wymiana okien w budynku ZSP w Kamieńsku – zrealizowano; 
- modernizacja schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej w ZSP – zrealizowano; 
- zakup wyposaŜenia i sprzętu do gabinetu fizjoterapii w SPZOZ – zrealizowano; 
- dotacja na dostosowanie pomieszczenia sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 
budynku SP ZOZ – przekazana; 
- termomodernizacja budynku SP ZOZ – zakończona; 
- dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup aparatu USG – przekazana; 
- zakup ławek do parku – zrealizowany; 
- budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach – zrealizowano; 
- oświetlenie uliczne w Kamieńsku na ul. Chopina – zrealizowano; 
- oświetlenie uliczne na ulicy Górniczej w Kamieńsku – zrealizowano; 
 - oświetlenie uliczne na ulicy Kościuszki w Kamieńsku – zrealizowano; 
- projekty na oświetlenie ulic: Chopina i Górniczej w Kamieńsku – zrealizowano; 
- dokonano wymiany lamp oświetleniowych w Ochocicach; 
- wymieniono słup oświetlenia ulicznego na Placu Wolności w Kamieńsku; 
- dołoŜono na ulicy Sportowej naświetlacz; 
- wymieniono lampy na ulicy Rajskiej i Słonecznej w Kamieńsku; 
- oświetlono parking od ulicy Konopnickiej (naprzeciw SPZOZ-u) w Kamieńsku; 
- przekazano dotację dla ZGK w Kamieńsku na zakup koszy; 
- kończy się (na ten rok) budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie; 
- budowa oczyszczalni ścieków w Gorzędowie – na etapie uzgodnień dotyczących pozwolenia na 
budowę; 
- trawa ułoŜenie kostki na targowicy w Kamieńsku; 
- trawa inwestycja: budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych; 
- trawa inwestycja: budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza; 
- modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku – mamy juŜ pozwolenie (jest ono na etapie 
uprawomocniania się); 
- zakup pompy do pompowni – zrealizowano; 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Zjednoczenia w Kamieńsku – rozpocznie się na początku 
października; 
- budowa świetlicy w Gałkowicach Starych – na etapie zakończenia; 
- termomodernizacja świetlicy w Ochocicach – zakończona; 
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Barczkowicach – na ukończeniu (na ten etap w tym 
roku); 
- budowa sanitariatów w Ochocicach – zakończona; 
- termomodernizacja wraz z wymianą drzwi w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie – na etapie 
przetargu; 
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- ułoŜenie kostki w Kamieńsku przy ulicy Sportowej – zrealizowano; 
- modernizacja budynku gospodarczego na stadionie w Kamieńsku – zrealizowana; 
- remont trybun – wylewki na stadionie w Kamieńsku – na ten rok zrealizowano; 
- oświetlenie na stadionie w Kamieńsku – zrealizowano; 
- siedziska dla kibiców na stadionie w Gorzędowie – zrealizowano; 
- wiaty dla zawodników na stadionie w Gorzędowie – zrealizowano; 
- montaŜ siedzisk i zakup krzeseł do budynku socjalnego na stadionie w Kamieńsku – 
zrealizowano; 
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku socjalnego na stadionie w 
Gorzędowie – zrealizowano; 
- zakup mebli do budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie – zrealizowano; 
- wyłoŜenie kostką placu przed budynkiem socjalnym na stadionie w Gorzędowie – zrealizowano; 
- wyłoŜenie kostką wiat dla zawodników na stadionie w Kamieńsku – zrealizowano; 
- brama przesuwna na stadionie w Kamieńsku – w trakcie realizacji, bo tam trzeba zmienić 
projekt tej bramy.” 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za szczegółową informację i przeszedł do 
punktu 5. 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 6 lipca do 10 września 2010 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 Planowania BudŜetu i Finansów zdał przewodniczący komisji – 
radny Stanisław Zieliński.  
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 Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zdał 
przewodniczący komisji – radny Sławomir Sewerynek. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 8 
 

5. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdał wiceprzewodniczący 
komisji – radny Wojciech Ziemba. 

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

(Na salę obrad przybyła TV NTL – godz.940) 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami.  
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Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zdał sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami LIII i LV oraz z wykonania uchwał i wniosków. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi i przeszedł do punktu 7. 
 

p u n k t  7 
 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z apelem do radnych Ŝeby nie przeszkadzali podczas 
referowania jakiegoś zagadnienia. Powiedział: „Szanowni Państwo! to bardzo nieładnie, jeŜeli 
ktoś referuje, a ktoś mu przeszkadza, to świadczy albo o nienawiści albo, Ŝe go to nie interesuje. 
Jeśli Was to nie interesuje to nikt tu nikogo nie przygnał, nikt tu nikogo nie trzyma siłą. Chciałem 
powiedzieć, Ŝe kaŜdy z Państwa obecnych tutaj na sali i nie tylko to człowiek, a człowiek to brzmi 
dumnie... 
 
Radny A.Matusiak: „Tylko Ŝeby jeszcze był człowiek z honorem, a nie bez.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny zostaw to dla siebie. Zostaw honor dla siebie.” 
 
Radny A.Matusiak: „Tylko Ŝeby jeszcze człowiek honor jakiś posiadał... Pełnisz funkcję 
przewodniczącego, mimo Ŝe oszukiwałeś człowieka. Wiedziałeś, Ŝe zarzucałeś popełnienie 
przestępstw, których w rzeczywistości nie popełnił, a o czym posiadałeś pełną wiedzę i pełnisz 
funkcję przewodniczącego i nie ustępujesz i męczysz ludzi swoją postawą... 
 
Przewodniczący Rady: „Dlatego Wysoka Rado... 
 
Radny A.Matusiak: „Piastujesz to stanowisko, jesteś prawą ręką Pana Burmistrza i wszyscy to 
tolerują... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Matusiak moŜemy później sobie podyskutować... 
 
Radny A.Matusiak: „Jak moŜna tutaj współpracować w Radzie jak ty nagminnie kłamiesz, 
oszukujesz i później przepraszasz i piastujesz to stanowisko dalej.” 
 
Przewodniczący Rady: „Wysoka Rado Pan Maciej Giertych powiedział słowa: człowiek to brzmi 
dumnie, człowiek to ma godność osobowość toŜsamość... To chyba te wartości to są 
nadrzędnymi. Proszę Państwa sprawozdanie z wykonania budŜetu było omawiane na komisjach. 
Państwo radni ci, którzy byli, interesowali się, zostali zapoznani. Dlatego ja tu dzisiaj nie będę 
prosił Panią Skarbnik o złoŜenie... 
 
(Gwar i przekrzykiwanie się radnych.) 
 
Przewodniczący Rady: „Dlatego Wysoka Rado przejdziemy chyba do dyskusji. Chcę powiedzieć, 
Ŝe budŜet, który jest dzisiaj tematem obrad, został zatwierdzony 10 grudnia 2009 roku,          
został zatwierdzony przy pełnym składzie Rady tzn. 15 radnych. Chcę przypomnieć, Ŝe za 
budŜetem głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciw i 5 radnych wstrzymało się od głosu. BudŜet 
ten był tematem gdzie RIO się nim zajmowała, udzieliła w tej sprawie opinii, którą przed 
dyskusją pozwolę sobie przeczytać.” 
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Następnie Przewodniczący Rady przeczytał uchwałę składu orzekającego RIO w sprawie opinii 
dotyczącej informacji Burmistrza Kamieńska z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 roku 
i dodał: „Szanowni Państwo te dwa dokumenty: informacja burmistrza o wykonaniu budŜetu jak 
równieŜ opinia RIO stanowią w tej chwili podstawę do dyskusji.” 
 

W załączeniu do protokołu: 
1. Informacja Burmistrza Kamieńska z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r. 

Załącznik Nr 11  
 

2. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej informacji Burmistrza 
Kamieńska z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r.                    Załącznik Nr 12 

 

Radna Z.RoŜniatowska: „Panie Przewodniczący - po pierwsze - nie usłyszeliśmy tego 
sprawozdania. Po drugie - ja nie otrzymałam materiałów na sesję, więc, nad czym mam 
dyskutować. Pan nie udzielił głosu Pani Skarbnik Ŝeby przedstawiła sprawozdanie, Pan mi 
odbiera szansę uczestniczenia w sesji.” 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są dyskutanci, co do sprawozdania? 
 
Radny R.Kurman zgłosił wniosek: 

• „aby Pani Skarbnik w zarysie przedstawiła informację ze sprawozdania.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Ryszardzie Kurman, jeśli Pan mówi to w imieniu swoim i 
za siebie to nie ma sprawy, ale jeśli Pan mówi w imieniu Pani Zofii RoŜniatowskiej i chcecie to 
wszystko rozbić to... 
 
Radny R.Kurman: „Panie Przewodniczący mówię to we własnym imieniu i bym prosił o krótką 
informację.” 
 
Przewodniczący Rady: „Ja myślę, Ŝe Panie Radny odstąpię od tego i proszę moŜecie mnie nawet 
ukrzyŜować i kamieniować. W kaŜdym bądź razie ileŜ to moŜna. Nie róbmy sobie wygodnictwa i 
szanujmy po prostu człowieka i szanujmy czas... 
 
(Gwar na sali obrad, przekrzykiwanie się radnych) 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję i oddał głos Panu Pawłowskiemu. 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam wielką prośbę Panie Przewodniczący, był wniosek formalny Pana 
Kurmana, a po drugie naprawdę punkt mówi: sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze. 
No myślę, Ŝe byłoby stosowne Ŝeby Pani Księgowa tak jak kolega Kurman powiedział w zarysie 
o realizacji tegorocznego budŜetu za to I półrocze (to jest bardzo waŜna informacja) Ŝeby w 
zarysie nam powiedziała parę słów. Nie chodzi o cytowanie tych kilkudziesięciu stron tylko o to 
Ŝeby o tych głównych pozycjach powiedzieć, które są dobrze zrealizowane, które źle, co trzeba 
poprawić, itd.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Bogdanie Pawłowski wobec tego, po co są komisje? Po co 
są komisje, które mają zająć się przygotowanym materiałem. Istnieje taka procedura, Ŝe po to są 
komisje Ŝeby dyskutować. Dlatego teŜ stawiając wniosek Pana Ryszarda Kurmana poddaję pod 
głosowanie.” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby Pani Skarbnik w zarysie przedstawiła 
informację ze sprawozdania. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 
radnych. 7 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
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(Gwar na sali i przekrzykiwanie się radnych) 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Chciałem wszystkim radnym przypomnieć, Ŝe budŜet kaŜdy z radnych 
otrzymał, sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze kaŜdy dostał osobiście, łącznie z 
Panią Radną RoŜniatowską. BudŜet był omawiany szczegółowo na kaŜdej komisji. Na tych 
komisjach ani nie było Pana Radnego Pawłowskiego... 
 
Radny A.Matusiak: „Na tych komisjach są Pańscy ludzie Panie Burmistrzu, bo nas nie ma.... 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę Panu Radnemu Matusiakowi, Ŝe nie udzielił mu głosu. 
 
Burmistrz G.Turlejski dodał: „W łobuzerskich warunkach nie moŜna prowadzić sesji. PrzecieŜ się 
nie moŜna wypowiadać w ogóle... Sprawozdanie zostało przekazane do Rady, kaŜdy z radnych 
otrzymał. Było szczegółowo omówione na komisjach. śaden przepis prawny nie mówi Ŝeby 
jeszcze raz to wszystko na sesji czytać. TakŜe nie ma tu Ŝadnej tajemnicy ani Ŝadnego zamykania. 
Jest tu chęć wzniecenia zwykłego awanturnictwa niczego więcej, bo nie wytrzymuje opozycja, Ŝe 
wszystko w gminnie układa się dobrze to dokonuje antypromocji gminy w tej chwili.... 
 
(Gwar na sali obrad i przekrzykiwanie się p. RoŜniatowskiej i p. Matusiaka z Przewodniczącym Rady) 
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa nie rozumiem tego, dlaczego w zarysie Pani księgowa nie 
moŜe tego powiedzieć. Chciałem tutaj do Pana Burmistrza powiedzieć, Ŝe nie zawsze inne 
obowiązki czy zdrowie pozwalają Ŝeby kaŜdy na kaŜdą komisję przychodził. Po drugie Panie 
Burmistrzu dostaliśmy to sprawozdanie na płytce (przynajmniej ja dostałem nie wiem jak inni 
koledzy). Ja bym prosił Pana Przewodniczącego na przyszłość Ŝeby nie przysyłać mi tego na 
płytce tylko w wersji wydrukowanej, dlatego Ŝe mnie się lepiej z tym pracuje. – No chociaŜby 
dzisiaj tego sprawozdania nie mogę przynieść na sesję nie mogę brać udziału w dyskusji, bo mogę 
to zrobić mając komputer. Tutaj komputerów nie widzę. Nie będę przynosił z sobą komputera 
zawsze. – Proszę Państwa myślę, Ŝe to nie jest jakiś specjalny chwyt Ŝeby radni na ten temat tu 
nie dyskutowali, tym bardziej, Ŝe to sprawozdanie jest całkiem przyzwoite i fajne, jeŜeli chodzi o 
realizację za pierwsze półrocze (ogólnie mówię). Natomiast uniemoŜliwia to dyskusję, kiedy tego 
sprawozdania nie ma w wersji papierowej.”  
 
Radny R.Kurman: „Panie Przewodniczący nie mierzyłem czasu, ale sądzę, Ŝe więcej czasu 
poświęciliśmy na młócenie plew w tym momencie niŜ na informację, jaką by nam Pani Skarbnik 
przekazała. – To jest po pierwsze. Po drugie – zakładając teoretycznie, Ŝe wszyscy radni 
zapoznali się ze sprawozdaniem podczas komisji natomiast mamy na sesji sołtysów. Sołtysi nie 
uczestniczą w pracach komisji a chcieliby pewno wiedzieć, jaki ten budŜet był, co zrobiono, za ile 
zrobiono, jaki jest bilans gminy. A poza tym, jeŜeli mamy sprawozdanie na sesji, więc to 
sprawozdanie na sesji bez względu na to jak ono jest opracowywane na komisjach powinno być. 
To powinien być standard Panie Przewodniczący.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana zgodnie z ustawą sprawozdanie zostało przedstawione do 
biura Rady i kaŜdemu radnemu. Nie ma obowiązku czytać. Nawet ja nie mam obowiązku czytać 
Panu sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków, itd. Robię to grzecznościowo. I dzisiaj to 
czytałem i połowa z Waszych radnych tzw. opozycyjnych sobie brzęczała pod nosem i w ogóle 
nie słuchała. TakŜe proszę zachować honor i subtelność i takt na sesję i nie jątrzyć tu, bo tu nie 
potrzeba tego robić.” 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie sprawozdania? 
 
Radna Z.RoŜniatowska powiedziała, Ŝe przede wszystkim wszyscy chcieliby usłyszeć to 
sprawozdanie. 
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Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wobec braku dyskutantów zamka dyskusję i przechodzi do 
punktu 8. 

p u n k t  8 

Informacja Burmistrza o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Burmistrz G.Turlejski poinformował, Ŝe do złoŜenia oświadczeń majątkowych zobowiązane były 
następujące osoby: Burmistrz Kamieńska, Skarbnik Gminy, Kierownik USC, Kierownik MOPS, 
Dyrektor ZGK, Kierownik MZEA, dyrektor przedszkola, dyrektor gimnazjum, dyrektor PSP w 
Kamieńsku, Dyrektor ZSzP w Gorzędowie, Kierownik Miejskiej Biblioteki w Kamieńsku, 
Kierownik SPZOZ w Kamieńsku, Dyrektor ZSP w Kamieńsku i specjalista pracy socjalnej w 
MOPS. Wszystkie osoby zobowiązane do złoŜenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym 
takie oświadczenia złoŜyły w terminie. 
 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację i przeszedł do punktu 9.  
 

p u n k t  9 

Informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski powiedział, Ŝe wszyscy radni, którzy byli zobowiązani 
do złoŜenia oświadczeń majątkowych za rok 2010 takie oświadczenia złoŜyli. 13 radnych złoŜyło 
oświadczenia w terminie, tj. do 30 kwietnia 2010 roku, natomiast 1 radny złoŜył oświadczenie po 
upływie tego terminu. Dnia 18 sierpnia 2010 r. 1 radny złoŜył korektę do wcześniej złoŜonego 
oświadczenia. Pismem z dnia 6 września 2010 r., przesłanym do Rady Miejskiej, Urząd Skarbowy 
wzywa w terminie pilnym do złoŜenia oświadczeń wyjaśniających 9 radnych, dlatego prosi 
radnych o powaŜne potraktowanie sprawy. Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe 13 
września tj. w poniedziałek mija termin składania oświadczeń majątkowych w związku z 
kończąca się V kadencją Rady. 
Na tym Przewodniczący Rady zakończył informację i przeszedł do punktu 10. porządku obrad. 
 

p u n k t  10 
Podjęcie uchwał. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o omówienie uchwały: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010; 
 

Skarbnik Gminy omówiła ww. projekt uchwały następnie dodała: „Jeszcze złoŜyliśmy wniosek do 
WFOŚ na umorzenie poŜyczek na budowę kanalizacji deszczowej I etap Barczkowice i Ochocice. 
Kwota z umorzenia tj. 120 tysięcy miała być przeznaczona na termomodernizację świetlicy w 
Aleksandrowie. Teraz jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Oferenci podali niŜsze ceny niŜ 
to zakładaliśmy w planie finansowym, bo na to było przewidziane 150 tysięcy, a z kolei musimy 
wywiązać się z umowy z Funduszem i chcielibyśmy przeznaczyć właśnie na inne zadanie. Jedną   
z poŜyczek byśmy zostawili w Aleksandrowie na Ochocice, natomiast na Barczkowice byśmy 
przeznaczyli kwotę z umorzenia na nowe zadanie i to by było na wymianę okien w budynku po 
byłym internacie w ZSP. Dlatego teŜ prosiłabym o przegłosowanie tych zmian, a mianowicie: 
zmniejszone by były wydatki 33.000 na termomodernizację wraz z wymianą drzwi w świetlicy 
wiejskiej w Aleksandrowie, zmniejszone wydatki by były równieŜ na wynagrodzenia w 
administracji o kwotę 37.000. Natomiast zwiększone by były wydatki na wymianę okien w 
budynku ZSP o 70.000 złotych.” 
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Radna Z.RoŜniatowska: „Tutaj jest 10 tysięcy na ksiąŜkę. Chciałam zapytać, na jakie ksiąŜki 
będziemy przeznaczać te 10 tysięcy, kto tą ksiąŜkę będzie pisał? Z jakiego powodu akurat gmina 
bierze udział w wydawaniu ksiąŜki?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Zamysłem naszym jest zrobienie katalogu dziedzictwa kulturowego 
narodowego na terenie naszej gminy. Jest wiele elementów, które trzeba byłoby spisać pokazać 
jak one w tym czasie funkcjonują. To jest naszym obowiązkiem. Do tego równieŜ jesteśmy 
powołani ustawą o samorządzie gminnym. Nie widzę tu powodu do Ŝadnego wytykania i 
ośmieszania tego tematu zwłaszcza przez nauczycielkę historii, która powinna to gorąco popierać, 
a zaczyna zadawać złośliwe pytania. Wsparły nas elektrownie wiatrowe kwotą 10 tysięcy złotych 
i przerzucamy to w budŜecie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Powiedział Pan My wydajemy tą ksiąŜkę. To znaczy, kto jest autorem?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „My, czyli gmina. A kto będzie autorem to jeszcze zobaczymy, jeszcze nie 
podjąłem decyzji w tym temacie. Gdy podejmę decyzję, będę miał ku temu warunki, to się Pani o 
tym na pewno dowie.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ale moje pytanie było bardzo konkretne a Pan... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Moja odpowiedź była jeszcze konkretniejsza niŜ Pani pytanie.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Pan powiedział My i Pan jeszcze nie wie, kto wyda, tak? To Pan jeszcze 
nie wie, kto będzie autorem a juŜ Pan pieniądze przerzuca?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ja wypowiadam się w imieniu gminy, a więc mówię my jako gmina i 
mam do tego pełne prawo Pani Radna.” 
 

(Gwar i hałas na sali obrad) 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję i udzielił głosu Panu Pawłowskiemu. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.337.660 zł (paragraf 4. 
uchwały ust.1 pkt, 2) - z jakiego to byłoby okresu i ile tych środków wolnych jeszcze mamy? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe to jest juŜ całość. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, z jakich lat to są wolne środki? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła: „No z lat ubiegłych to jest wiadomo, Ŝe w 100 % dochody i wydatki 
nie zostaną zrealizowane np.: dochody jest 105% wykonanie a wydatki np. 95 % wykonanie i tu 
się kumulują środki. Poza tym planujemy teŜ wydatki na rozchody (na spłatę wcześniejszych 
zobowiązań) i tutaj teŜ powstają te wolne środki.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Koszty obsługi długu w kwocie 170.000 zł. Jakie to są koszty, co to 
znaczy?” 
 
Skarbnik Gminy: „To są odsetki, prowizje bankowe. No my zakładamy większą kwotę na wszelki 
wypadek, ale tyle nie będzie.” 
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Radny B.Pawłowski: „Pani mówiła o zwiększonych środkach na audyt w poszczególnych 
budynkach gdzie była termomodernizacja. Na czym ten audyt ma polegać?”  
 
Skarbnik Gminy: „To jest audyt taki energetyczny (szczelność pomieszczenia, straty energii, itp.). 
Po prostu Ŝeby rozliczyć środki z umorzenia musimy dostarczyć do Funduszu taki audyt... 
 
Radny B.Pawłowski: „Ale rozumiem, Ŝe to jest audyt, który juŜ ocenia sytuację po 
termomodernizacji.” 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak. 
 
Radny B.Pawłowski: „Następne pytanie; dowoŜenie uczniów do szkół - zwiększa się kwotę 
prawie o 64 tysiące. Co spowodowało, Ŝe ta kwota jest wyŜsza?”  
 
Skarbnik Gminy: „No po prostu wyŜsze ceny, wiadomo ceny paliw, wyŜsze są ceny, dlatego ta 
kwota jest większa.” 
 
Radny B.Pawłowski: „W paragrafie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jest kwota 34.500. 
Przedtem było 984.000 zł. Na co zwiększamy te 34 tysiące?” 
 
Skarbnik Gminy: „6.500 zł to są wydatki bieŜące. Natomiast wydatki majątkowe to: zwiększenie 
na montaŜ grzejników w świetlicy w Ochocicach 7.000, na remont schodów w świetlicy w 
Danielowie 11.000 i 10.000 zł na ksiąŜkę.”  
 
Radny B.Pawłowski: „Zwiększamy środki na targowicę o kwotę 154.000 zł (z tego co pamiętam 
było 200.000 zł). Jaki obszar targowicy będzie utwardzony?” 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe około 40%.  
 
Radny B.Pawłowski zapytał ile to jest w metrach tak mniej więcej? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział: „Cały obszar targowicy to jest gdzieś 75 na 75, ale 
chciałbym jeszcze zaznaczyć, Ŝe tam jest 30 centymetrów podbudowy do tego. To nie jest 
ułoŜenie kostki tak jak na ulicy np. Sikorskiego. Tam trzeba wybrać ziemię by spoić to wszystko, 
nawieźć kilkadziesiąt centymetrów Ŝwiru, następnie tłucznia, uwałować, wstawić krawęŜniki. To 
jest pracochłonne. TakŜe proszę nie liczyć, Ŝe za tą kwotę zrobimy całą targowicę, bo tę kwotę 
jeszcze zwielokrotnimy Ŝeby tą targowicę zrobić. Proszę pamiętać, Ŝe to będzie za około milion 
złotych zrobiona na razie docelowo sama tafla. Ale chodzi jeszcze o pobocza, które trzeba zrobić, 
trzeba nawieźć ziemi, trzeba połoŜyć specjalne płyty betonowe. Dodatkowo musimy targowicę 
ogrodzić. TakŜe targowica to jest inwestycja niesamowicie kosztochłonna u nas. No mamy 
pieniądze i moŜemy to zrobić.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Następna rzecz (tutaj bym polemizował z twórcami tej zmiany) mianowicie 
chodzi o świetlice wiejskie, bo tam burmistrz mówił, Ŝe zostały pieniądze z Aleksandrowa. Ja 
bym był bardziej skłonny Ŝeby tutaj te pieniądze zainwestować w te świetlice, wewnątrz tych 
świetlic, bo... 
 
Skarbnik Gminy: „Ale to są te środki z umorzenia na określone cele i my nie moŜemy wewnątrz... 
 
Radny B.Pawłowski: „Dobrze, ja myślę, Ŝe moglibyśmy te środki wrzucić tam gdzie moŜna na 
ochronę środowiska. Natomiast tutaj te pieniądze wolałbym (moim zdaniem) wolałbym te środki 
juŜ zainwestować wewnątrz tych budynków świetlic, no, bo one będą ocieplone, będą 
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wymienione okna, bardzo ładnie to wygląda, natomiast one mają słuŜyć. Natomiast, co do 
budynku internatu to powiem tak: no tu trzeba by było się zapytać, na co ten budynek jest 
wykorzystywany, które to okna byłyby wymieniane? Rzecz jest znowu czy jest celowość tej 
roboty, dlatego Ŝe jest to budynek zgodnie z aktem notarialnym przekazany na nas na 25 lat. Z 
tych 25-ciu 3 lata upłynęły. Natomiast, jeŜeli będzie istniała szkoła ponadgimnazjalna przez 25 lat 
to w 26. roku będziemy tak naprawdę właścicielem tych budynków oświatowych. JeŜeli się 
okaŜe, Ŝe wcześniej ta szkoła nie będzie istniała to jest zapis jednoznaczny my internat i całą tą 
szkołę, całą tą nieruchomość z zabudowaniami, łącznie z wyposaŜeniem przekazujemy z 
powrotem do starostwa. Więc tutaj, jeŜeli są jakieś cele, które przyświecają temu Ŝeby te 
pieniądze włoŜyć i Ŝeby z tego były jakieś korzyści oprócz tego, Ŝe to będzie ładnie wyglądać to 
tak, ale jeŜeli nie, to ja bym się zastanowił czy nie lepiej te okna wymieniać gdzie indziej.”  
 
Burmistrz G.Turlejski: „Środki, które pochodzą z umorzenia w kwocie 153.000 pierwsza transza 
po przetargu jest na termomodernizację i wymianę okien i drzwi w świetlicy w Aleksandrowie. 
ZałoŜyliśmy szacunkowo, Ŝe to będzie 153.000, ale przetarg wyszedł taniej i teraz mamy do 
dyspozycji albo resztę pieniędzy oddać do Funduszu albo wykorzystać. Wykorzystać je moŜna 
tylko zgodnie z ochroną środowiska, czyli w naszym przypadku na następną termomodernizację i 
wymianę okien. Nie moŜe to być na remont wewnętrzny świetlicy w Aleksandrowie - to muszą 
być środki nasze - nie moŜe być na remont wewnętrzny świetlicy w Barczkowicach. A więc 
proszę mi pokazać, na który budynek mamy rzucić taką kwotę Ŝeby go całkowicie zrobić? Idzie 
koniec roku kalendarzowego, deszcze leją na bieŜąco, na Ŝadną termomodernizację nie moŜemy 
się rzucać, bo po przetargu będzie to koniec października i nic nie zrobimy. A więc zostaje tylko 
wymiana okien. Wymiana okien w szkole w internacie; ta wymiana będzie dotyczyła samego 
parteru, czyli korytarza, stołówki, kuchni, łącznie z drzwiami i cała przednia część internatu (ta 
widoczna od strony zachodniej) idzie na wymianę. W tej chwili jesteśmy w opracowywaniu 
kosztorysu i być moŜe na jedno piętro od strony wschodniej jeszcze starczy. PoniewaŜ tam te 
miejsca hotelowe są bardzo dobre są popularne (wiele osób z ekip, które tu pracują się pyta) są 
dochody, chcemy te dochody uzyskiwać jeszcze większe, poniewaŜ one później zostają tam w 
szkole i dyrektor moŜe z tych dochodów duŜo remontów dokonywać. I dlatego wykonawstwo 
tego, czasochłonność i celowość jest taka, Ŝe tak proponujemy. Gdyby moŜna było robić budynek 
w Danielowie to dalibyśmy tam pieniądze, ale ja się obawiam, Ŝe warunki atmosferyczne nie 
pozwolą na to Ŝeby to zrobić. I cóŜ wtedy zrobimy z tematem? Natomiast tam w listopadzie 
moŜna okna we wnętrzu spokojnie wymieniać. Dlatego bardzo proszę o uznanie tego rozwiązania. 
Ja widzę tylko takie rozwiązanie w tej chwili.” 
 
Radny B.Pawłowski: „No tutaj Pan Burmistrz rzucił parę obiektów jak Danielów jak chociaŜby 
ten budynek gdzie jest poczta w Kamieńsku i ja bym tutaj widział bardziej celowość przynajmniej 
wymiany wszystkich okien, które są tam stare.” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe nie moŜna rozbić tej kwoty to musi iść na jedno zadanie. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał o wpływy z usług hotelarskich w ZSP; jakie to są kwoty? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe w tej chwili nie pamięta, jakie to są kwoty. 
 
Skarbnik Gminy podkreśliła, Ŝe to wszystko jest zawarte w sprawozdaniu z wykonania budŜetu. 
 
Burmistrz G.Turlejski dodał: „Panie Radny wszystkie kwoty, jakie są mnie dostępne są w 
sprawozdaniu równieŜ Panu dostępne. Proszę nie oczekiwać, Ŝe ja kaŜdą kwotę znam na pamięć, 
bo to jest niemoŜliwe.” 
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Radny B.Pawłowski: „Mam następne wątpliwości; Proszę Państwa w takim dokumencie jak 
wieloletnie programy inwestycyjne (ja rozumiem, Ŝe my to aktualizujemy) mamy taką pozycję: 
Odnowa i rozwój wsi budowa świetlicy w Ochocicach i w tym roku mamy tu kwotę zerową 
natomiast na 2011 rok jest 300.000 złotych. Czy tutaj nie powinniśmy jakąś kwotę przesunąć, bo 
wiem, Ŝe w Ochocicach ten budynek został ocieplony, jakieś kwoty były wydane? To samo mam 
Aleksandrów 300.000, a w roku 2010 pusto. Ja rozumiem, Ŝe to pewne kwoty z tych 300.000 
powinny się przesunąć na rok 2010, bo zostało to wcześniej wykonane.” 
 
Skarbnik Gminy: „Ale to jest budowa świetlicy w Aleksandrowie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Tak, ale ja rozumiem, Ŝe nie będziemy od podstaw budować tylko to 
chodzi o remont?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „PrzecieŜ do wykonawstwa budŜetu i do jego aktualności to tu nic nie 
wchodzi. Są nasze plany na lata następne i one są wpisane i ewidentnie trzeba zakończyć remont 
w Barczkowicach, w Ochocicach i w Aleksandrowie. Mało tego (bo to będziemy starać się o 
środki unijne) planujemy do projektu budŜetu wpakować jeszcze cały budynek w Danielowie, 
budynek przy SPZOZ-e i budynek przy ulicy Głowackiego. I to są zadania na przyszły rok do 
pozyskiwania środków do Funduszu Ochrony Środowiska. TakŜe projekt budŜetu przyszłego roku 
będzie mocno napięty, ale on taki musi być, bo jest taki czas, bo jest szansa uzyskania środków.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Chodzi mi o to Panie Burmistrzu, Ŝe te kwoty zostały juŜ w roku 2010 w 
części zrealizowane a są na rok 2011. Dlatego ja bym prosił ewentualnie przy jakiś tam zmianach 
Ŝeby juŜ to uwzględniać, bo wtedy mielibyśmy... 
 
Skarbnik Gminy: „Ale tu mamy zadanie budowa a teraz mamy termomodernizację tej świetlicy. 
To jest inne zadanie.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No to jest kwestia nazewnictwa tylko nic więcej.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Dobrze, ale budowa to znaczy, co, od podstaw będziemy budować? Proszę 
mi powiedzieć, no, bo naprawdę... Budowa świetlicy w Ochocicach - no ktoś mnie zapyta to, co 
za 300 tysięcy będziemy budować? No nie, bo przecieŜ jest pięknie zrobiona teraz odnowiona.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny, no nie będziemy budować. Ktoś to pisał na maszynie i 
zamiast przebudowa napisał budowa. No, o co tu kruszyć kopie. Niech Pan to przyjmie, Ŝe jest to 
pomyłka pisarska, którą sprostowaliśmy juŜ.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Następne mam propozycje i prosiłbym Panie Przewodniczący Ŝeby Rada 
przegłosowała taki wniosek formalny: Ŝeby w punkcie budowa i rozwój wsi - zakup wyposaŜenia 
do świetlicy w Barczkowicach - przesunąć na lata wcześniejsze (bo mamy zaplanowane w roku 
2012 - 40.000; 2013 - 40.000 i 2014 - 20.000, co w sumie daje nam 100.000) ja bym proponował 
Ŝeby część chociaŜby to 40.000 z 2012 roku przesunąć juŜ na rok 2010. Dlatego Ŝe znowu 
świetlica jest w tej chwili kończona, jest termomodernizacja, natomiast wewnątrz tam zmian w 
sensie wyposaŜenia nie ma. I takie przesunięcie tych środków powodowałoby, Ŝe tą świetlicę 
moŜna byłoby lepiej wykorzystywać.” 
 
Skarbnik Gminy zaznaczyła, Ŝe trzeba by było zaplanować to równieŜ w wydatkach, dlatego tego 
przesunięcia nie da wcześniej zrobić jak na następną sesję. 
 
Radny B.Pawłowski dodał: „Ale ja nie mówię, Ŝe dzisiaj, no, bo przecieŜ fizycznie trzeba skądś te 
pieniądze wziąć... 



 15

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Skarbnik i zapytał czy jest realne takie przesunięcie? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała: „Jak będziemy projekt przygotowywać to zobaczymy czy będą 
pieniąŜki.” 
 
Radny F.Stępień: „Panie Pawłowski ja uwaŜam, Ŝe pieniąŜki, które są przeznaczone na inne 
świetlice to proszę bardzo niech idą. W Barczkowicach, co moŜna podziękować i Panu 
Burmistrzowi i Radzie i podatnikom, robi się dobrze. Na razie tam wyposaŜenie jest niepotrzebne, 
bo tam jest jeszcze duŜo pracy. Będzie świetlica wyremontowana to pieniąŜki się znajdą, obiecuję 
to Panu. PrzecieŜ teraz jest tam remont, tam nie ma nic w środku. Po co zakup wyposaŜenia teraz 
robić jak kompletnie nie ma gdzie tego trzymać?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa kolej rzeczy nie polega na demagogii Ŝeby przypodobać 
się ludziom tylko jest taka jak mówi sztuka budowlana. Kolej rzeczy jest: w przyszłym roku 
remontujemy we wnętrzu świetlicę i będzie tam bałagan duŜy. Tam trzeba załoŜyć ogrzewanie, 
grzejniki, posadzkę skuć. Świetlica zbudowana niezgodnie ze sztuką budowlaną (projekty swoją 
drogą i pozwolenie na budowę a realizacja swoją drogą) trzeba było wydać pieniądze na 
inwentaryzację tej świetlicy. I teraz zakupimy meble do tej świetlicy, którą będziemy za pół roku 
remontować, a później będziemy z tymi meblami po gminie po magazynach chodzić. Ja 
rozumiem ten wniosek gdyby był zrobiony, Ŝe z roku 2012 przesuwamy na 2011. Logiczny 
popieram wniosek. Ale Ŝeby na ten rok i z tymi meblami biegać po gminie i magazynować to... 
Po co to.” 
 
Radny B.Pawłowski „Proszę Państwa tutaj ja bym zmodyfikował ten wniosek i przychylił się do 
tego, co Pan Burmistrz powiedział, Ŝe z prośbą o przesunięcie tego moŜe nie na rok, 2010 bo 
rzeczywiście, jeŜeli to będzie remont długotrwały to jest to kwestia moŜe dyskusyjna, natomiast: 
o przesunięcie z tego roku 2012 i 2013 na 2011 - 50.000, czyli tą kwotę która jest 40, 40 i 20 
proponowałbym Ŝeby zmienić na rok 2011 - 50.000 i na rok 2012 – 50.000.”   
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby kwotę, która jest zaplanowana w 
wieloletnim programie inwestycyjnym na zakup wyposaŜenia do świetlicy w Barczkowicach na 
lata 2012 - 40.000; 2013 - 40.000 i 2014 - 20.000 zmienić w następujący sposób: na rok 2011 - 
50.000 zł i na rok 2012 - 50.000 zł. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 
radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.  
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2010 (z poprawkami). Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LV/428/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
10.09.2010 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010.                             Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 
lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu 
Unii Europejskiej; 

 
Radny B.Pawłowski zapytał, jaką kwotę dostaniemy fizycznie z Unii Europejskiej na te zadania? 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe w załączniku nr 4 do uchwały wyszczególnione są programy dla 
rozwoju obszarów wiejskich na poszczególne lata i ogółem wydatki na te zadania i przedstawiają 
się one następująco: 1) Budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza – 
ogólna kwota 1.493.989,83 zł z czego środki z budŜetu krajowego to jest kwota 619.139,34 zł 
natomiast środki z UE – 874.850,49; 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych – 
na całość zadania będzie potrzebne 2.072.501,79 z czego wydatki krajowe to jest 847.603,14 zł, 
natomiast budŜet UE – 1.224.898,65; 3) Budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu – 
ogółem 833.382,42 z czego budŜet krajowy tj. 364.251,91, natomiast budŜet UE tj. 469.130,51 zł. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy ta kwota z Unii to jest 75% tych zadań? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe 75% wartości netto zadania (bo WAT jest kosztem 
niekwalifikowanym). 
 
Radny B.Pawłowski zapytał ile procent jest WAT?” 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe 22%. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały          
Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LV/429/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
10.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
22 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej.                                                                                                             Załącznik Nr 14 
 

(Skarbnik Gminy opuściła salę obrad – godz.1110) 
 
Radna Z.RoŜniatowska zgłosiła wniosek formalny o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe proponuje pozostanie na swoich miejscach.            
Następnie przeszedł do kolejnego projektu uchwały. 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem lokalu uŜytkowego Nr 2, w budynku Nr 1, 
połoŜonego w Kamieńsku ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, na 
okres do 20 lat; 

 
Radny B.Pawłowski zapytał, dlaczego zmieniła się koncepcja, co do tego budynku, bo była 
propozycja sprzedaŜy, a teraz chce się wydzierŜawić? Dodał: „Była wycena jakieś tam koszty 
zostały poniesione, budynek został podzielony (podział teŜ kosztował), w tej chwili się z tego 
gmina wycofuje. Ja się z tego cieszę, bo mówiłem, Ŝe nie ma niczego chyba gorszego jak kilku 
gospodarzy w jednym budynku gdzie jeden będzie miał dół drugi górę. Tylko, dlaczego akurat 
taka zmiana nastąpiła? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie (czy prośba do radnych), 
Ŝe dla mnie to byłoby dobre, jeŜeli wyraŜa się zgodę na wydzierŜawienie do 20 lat, bo jeŜeli ktoś 
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będzie chciał wejść będzie chciał w tym prowadzić jakąś działalność to nie moŜe z roku na rok 
czy nawet na 10 lat, bo to się w Kamieńsku źle kończy i nikt na taką rzecz nie pójdzie. Natomiast 
ja jestem przeciwny zapisowi, Ŝe to będzie osobom lub podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie sprzedaŜy leków (apteka), bo prawnicy znajda sposób Ŝeby to ominąć i 
ktoś będzie handlował i lekami i rowerami albo damską bielizną. A po drugie ja bym dopisał (po 
wykreśleniu tego punktu, na jaką działalność) dopisałbym, Ŝe w drodze przetargu.          
ZawęŜenie osób tutaj, co do tego, jaka tam będzie działalność ja uwaŜam, Ŝe jest niekorzystna dla 
gminy, bo zmniejszy ilość chętnych do tej byłej apteki. JuŜ widzimy, Ŝe to nie jest chyba aŜ tak 
bardzo atrakcyjne, bo nikt nie chciał kupić tego. Tak rozumiem... Bo przetarg chyba był?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Niech Pan dokończy pytanie a ja Panu odpowiem, bo Pan się plącze w 
15-tu wątkach.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Pytanie pierwsze; dlaczego się zmieniło, Ŝe nie sprzedajemy a chcemy 
wydzierŜawić? 2) Czy był przetarg i jaki jest jego wynik? 3) Proponuję Ŝeby § 1 brzmiał: WyraŜa 
się zgodę na wynajem lokalu uŜytkowego Nr 2, w Kamieńsku ul. Wieluńska 25 wraz z 
pomieszczeniami przynaleŜnymi na okres do 20 lat w drodze przetargu nieograniczonego.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Po pierwsze to, co Pan powiedział na wstępie o tym budynku, w którym 
jest wielu gospodarzy, Ŝe się nie pogodzą to jest ewidentna bzdura(...). Sprawa następna; był 
zrobiony przetarg na sprzedaŜ tego lokalu. Suma, która została przez biegłego wyceniona po 
prostu nie została zaaprobowana przez nikogo, kto by chciałby to kupić. - Być moŜe była za 
wysoka. - Dlatego teŜ widząc to, Ŝe pierwszy przetarg nie doszedł do skutku nie ma ochotników w 
ogóle do kupienia (nawet się nikt nie zapytał za taką cenę) to trzeba lokal wydzierŜawić. Dlatego 
zwracam się do Rady o wydzierŜawienie na działalność sprzedaŜy leków, bo na taką działalność 
ten lokal był pobudowany i nie wydaje mi się Ŝeby ktoś tam mógł handlować rowerami - tak jak 
Pan mówi - absolutnie, bo jasno jest napisane, Ŝe w zakresie sprzedaŜy leków. A gdyby naprawdę 
moŜna było ten lokal sprzedać to byłoby najlepszą rzeczą, dlatego Ŝe miałby on gospodarza 
właściciela, który by o niego zawsze na bieŜąco dbał. Dlatego teŜ wniosek Pana jest wnioskiem 
niedobrym i powinien zostać przez Radę odrzucony.” 
 
Radny A.Matusiak: „Szanowni Państwo myśmy juŜ przy tej uchwale pół roku temu proponowali 
tą dzierŜawę ewentualnie sprzedaŜ nie aptekarzom tylko wszystkim przedsiębiorcom. 
Przedsiębiorcy by juŜ dawno kupili te pomieszczenia. Nie, wtedy nie wyraziliście zgody. W tej 
chwili dochodzicie do konsensusu, Ŝe jednak ta dzierŜawa by się opłaciła, dzierŜawca płaciłby 
jakieś pieniądze i apteka by była. Nie chciał Pan Burmistrz zejść na cenie, gdy Pani prosiła Ŝeby 
troszeczkę zejść z czynszu. W tej chwili przez tyle lat apteka jest opuszczona i proponuje się 
dopiero w tej chwili to. UwaŜam, Ŝe to jest dobre, ale dla wszystkich przedsiębiorców Ŝeby było a 
nie tylko pod aptekę, gdy juŜ są dwie apteki w Kamieńsku.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Podobnie jak koledzy chciałam podkreślić, Ŝe temat ten rzeczywiście 
juŜ kiedyś był i wówczas zwracaliśmy uwagę na to, Ŝe moŜe najlepiej byłoby wydzierŜawić Ŝeby 
gmina nie traciła pieniędzy. Tymczasem Pan Burmistrz oczywiście uparcie wyśmiewał nas swym 
zgryźliwym językiem, Ŝe to jest w ogóle bez sensu pomysł. W ogóle takie były obwarowania w 
tej uchwale z tego, co pamiętam, Ŝe aŜ na kolejnej sesji Ŝeśmy tą uchwałę przegłosowywali po raz 
kolejny, bo tam niby były jakieś błędy, Ŝe nie nadawało się. I teraz znów wracamy z tym samym i 
okazuje się, Ŝe nasz pomysł jest dobry a nie Pana Burmistrza, pomimo Ŝe Pan Burmistrz się 
zawsze upiera, Ŝe jego pomysły są super i najlepsze... 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, Ŝe prosi o konkretne wnioski dotyczące omawianej 
uchwały. 
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Radny R.Kurman podkreślił, Ŝe dobrze się dzieje, Ŝe ten budynek będzie miał wreszcie jakiegoś 
gospodarza, Ŝe będzie zagospodarowany, bo przykro patrzeć jak to niszczeje i przez wiele lat 
Ŝadnych dochodów gminie nie przynosi. Dodał: „JeŜeli chodzi o zapis w paragrafie 1. uchwały to 
nie upierałbym się Ŝeby tam była jakaś inna działalność prowadzona oprócz tej działalności 
aptecznej oczywiście ze sprzedaŜą leków dla ludzi bo moŜe być tam... weterynaryjny i teŜ będzie 
sprzedaŜ leków. Natomiast w mojej ocenie jest jedna taka wątpliwość, Ŝe wydzierŜawianie tego 
budynku... Czy przepisy prawa przewidują, Ŝe wydzierŜawianie wszelkich nieruchomości 
gruntowych tudzieŜ innych odbywa się w drodze przetargu czy w innej formie, bo uwaŜam, Ŝe 
dzierŜawa tego budynku powinna odbyć się w drodze przetargu?” 
 
Przewodniczący Rady poprosił Panią radcę prawną o zabranie głosu i udzielenie wyjaśnień. 
 
Radca prawny p. B.Mazurkiewicz: „Proszę Państwa, jeŜeli chodzi o wpisywanie do uchwał 
kwestii, w jakim trybie ma być zawarta dana umowa niewaŜne czy to sprzedaŜy czy wynajęcia 
czy wydzierŜawienia, jeŜeli dotyczy to oczywiście nieruchomości, to zasadą jest, Ŝe jest to zawsze 
przetarg nieograniczony. Czyli jeŜeli nie wpisujemy nic w uchwalę to znaczy, Ŝe zawsze będzie to 
przetarg tylko inne tryby (i mówi to teŜ ustawa o samorządzie gminnym) muszą być wyraźnie 
zaznaczone w uchwale. Czyli zasada, jeŜeli jest to przetarg nieograniczony nie wpisujemy go, bo 
to się rozumie samo przez sie. Tylko wtedy właśnie, kiedy czynimy odstępstwo od zasady i 
będzie to w trybie bezprzetargowym ewentualnie będzie to przetarg ograniczony w jakiś sposób 
musimy to wówczas zaznaczyć. Natomiast przetarg nieograniczony nie wymaga zaznaczania w 
uchwale, bo to wynika z ustawy. Natomiast generalna zasada, która wynika z przepisów prawa 
mówi o tym, i to wielokrotnie kwestionował Wojewoda, Ŝe przepisów ustaw nie przepisuje się do 
uchwał jako przepisów niŜszego rzędu, bo one po prostu są i mamy obowiązek je znać. I nie 
moŜemy w aktach niŜszego rzędu zamieszczać przepisów aktów rzędu wyŜszego.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa Pani mecenas powiedziała, Ŝe takie to proste i wynika, a ja 
jak pamiętam myśmy róŜne rzeczy juŜ sprzedawali i się wpisywało, Ŝe w drodze przetargu, mimo 
Ŝe ustawa wyŜszego rzędu mówi, co innego. Jakoś wtedy to nie przeszkadzało. Natomiast my tu 
teŜ robimy ograniczenie, bo jeŜeli wskazujemy, Ŝe to ma być osoba podmiot prowadząca 
działalność gospodarczą w zakresie sprzedaŜy leków to jest to ograniczenie... 
 
Radny A.Matusiak: „Panowie ja tylko chciałem jeszcze raz do Was zaapelować nie wiąŜcie rąk 
innym przedsiębiorcom, dopuśćcie ich. Wtedy pójdzie to za wyŜszą cenę, będzie więcej 
zainteresowanych tym, bo przecieŜ mamy dwie apteki i nikt nie był zainteresowany na trzecią.” 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe zamyka dyskusję.  
 
(Gwar, hałas i przekrzykiwanie się radnych.) 
 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zachowanie powagi sesji. Następnie poddał pod 
głosowanie wniosek radnego B.Pawłowskiego: „aby § 1 uchwały otrzymał brzmienie: WyraŜa się 
zgodę na wynajem lokalu uŜytkowego Nr 2, połoŜonego w Kamieńsku ul. Wieluńska 25 wraz z 
pomieszczeniami przynaleŜnymi na okres do 20 lat w drodze przetargu nieograniczonego.” 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych. 7 radnych głosowało 
„przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosowania. W wyniku głosowania wniosek został 
odrzucony.  
 
Więcej uwag do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wynajem lokalu uŜytkowego Nr 2, w budynku Nr 1, połoŜonego w Kamieńsku ul. Wieluńska 25 
wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, na okres do 20 lat. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LV/430/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
10.09.2010 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem lokalu uŜytkowego Nr 2, w budynku Nr 1, 
połoŜonego w Kamieńsku ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, na okres do 
20 lat.                                                                                                                        Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działek; 
 
Radny B.Pawłowski podkreślił, Ŝe widziałby, aby ktoś powiedział coś więcej na temat tych 
działek przeznaczonych do wydzierŜawienia. Dodał: „Mamy 9 działek w róŜnych miejscach 
gminy rozrzucone. Jak nieraz mamy jedną działkę to jest do tego mapka jest do tego pismo, kto 
chce to wydzierŜawić. Natomiast tutaj no prosiłoby się aŜ Ŝeby powiedzieć chociaŜby, co tam 
dzieje się na tych działkach, w jakim to miejscu, gdzie to jest połoŜone, czy to są jakieś bardziej 
czy mniej atrakcyjne.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Bogdanie Pawłowski, jeśli chodzi o wykaz, o mapkę, to 
urząd jest zobowiązany wówczas, kiedy sprzedaje. Natomiast, co do zaszłości, jaką urząd 
prowadzi, jeśli chodzi o wydzierŜawienie gruntów to proszę Pana robimy grzeczność i robimy 
ciąg tego, co juŜ ktoś ma. Po prostu wyraŜamy. Jeśli Pan w tej chwili wnioskuje o to Ŝeby ten 
projekt uchwały odrzucić Ŝeby pozbawić tych ludzi tego to proszę Pana pozbawimy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Państwo Radni, uchwała jest sporządzona prawidłowo zgodnie z prawem 
proszę nie wydziwiać nie wykpiwać, tymi kpinami nie zasłaniać swojej indolencji umysłowej, 
tylko głosować nad uchwałą. A jak są pytania to proszę rzeczowe pytanie zadać. Nie bawić się tu 
w kabaret proszę.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja bym prosił Panie Przewodniczący Ŝeby mnie poinformować, kto w tej 
chwili te działki dzierŜawi i gdzie te działki się znajdują. To, Ŝe to jest działka, obręb, numer, o 
takiej powierzchni, to jeszcze mi nic mówi. Proszę mi powiedzieć, kto to dalej dzierŜawi, czy to 
jest działka rolna?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Co to Panu mówi to jest Pana sprawa. Pan tu nie musi terroryzować całej 
Rady, Ŝe Panu się nie podoba i Pan musi dostać. Jeszcze raz Panu powtarzam projekt uchwały 
przygotowany jest prawidłowo zgodnie z prawem. JeŜeli Pan uwaŜa, Ŝe jest mało wiadomości dla 
Pana to będzie Pan głosował przeciw uchwale. Jest Pan tu tylko jednym z 15-tu radnych tu na tej 
sali.” 
 
Przewodniczący Rady dodał „I w tym urzędzie jest pracownik, który prowadzi sprawy gospodarki 
ziemią.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam powiedzieć, Ŝe Pan Pawłowski nie jest jednym, bo ja teŜ 
chciałam się dowiedzieć, do kogo naleŜało. A skoro jest pracownik w urzędzie, który się tym 
zajmuje to moŜe byśmy zrobili przerwę i poprosili... 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działek. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
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projektu uchwały głosowało 8 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
10.09.2010 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie działek.                Załącznik Nr 16  
 

� w sprawie nadania imienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku; 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Panie Przewodniczący ja chciałam tylko Panu zwrócić uwagę, bo Pan 
zna wszystkie kanony kultury i wychowania, Ŝe jeŜeli się tytułuje jedną osobę tytułem np. mgr 
inŜyniera to ja teŜ mam tytuł magistra i bardzo proszę Ŝeby, jeŜeli Pan juŜ tak tytułuje Pana 
Burmistrza to ja teŜ jestem magistrem. Tu tylko takie moje odniesienie.” 
 
Przewodniczący Rady: „Pani Zofio RoŜniatowska Pani jest radną, dlatego teŜ Ustawa o 
samorządzie proszę Pani mówi, Ŝe skoro jest Pani radną, więc nie tytuł tylko zwrot „Pani Radna”. 
Natomiast burmistrz jest...  
 
Radna Z.RoŜniatowska: „A ustawa przewiduje, Ŝe jak ktoś jest burmistrzem a ma tytuł to trzeba 
czytać, tak?.. 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Niech Pani juŜ da spokój... burmistrz, burmistrz i burmistrz, co Pani na 
głowę upadła... 
 
(Gwar i hałas na sali obrad) 
 
Przewodniczący Rady: „Przepraszam bardzo dyskutujemy nad projektem uchwały... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „MoŜe Panu Panie Przewodniczący teŜ tytułować np. starszy konny albo 
nie wiem... 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy nie ma dyskutantów, co do uchwały? 
 

(Ponownie gwar i hałas na sali obrad) 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, Ŝe zamknie dyskusję jak nie będzie spokoju i dyskusji na 
temat omawianej uchwały. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, z czym będzie się wiązało to nadanie imienia? Czy to będzie jakaś 
uroczystość nadania imienia, tablica, czy to będzie przed wyborami, jak to w praktyce będzie 
wyglądało? Dodał: „Pani Kierownik napisała takie krótkie pismo bez większego uzasadnienia, 
powiem szczerze, a teraz ja mogę domniemywać proszę Państwa, Ŝe to nie chodzi wcale o 
nadanie imienia tylko o to Ŝeby kolejna impreza przed wyborami była z kręgów uwikłań 
polityki.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To ja odpowiem na domniemania Pana Radnego Bogdana Pawłowskiego, 
bo on tak lubi domniemywać tak dotknąć i nie dotykać to jest jego domena - taki mały 
prestidigitator. Jest taki Panie Radny czas, Ŝe są rocznice związane z Marią Konopnicką i Pani 
kierownik biblioteki zwróciła się z prośbą Ŝeby tej bibliotece nadać imię Marii Konopnickiej. Jak 
Państwo nadacie to imię, ja dostanę projekt uchwały, to się Pan dowie jak to będzie 
przeprowadzone. Na razie to nie moŜna snuć planów, bo nie ma jeszcze uchwały.” 
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Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa ja będę głosował za tym projektem uchwały, niech będzie 
to imię, jeŜeli to jest takie waŜne. - Po drugie - ja bym sugerował Ŝeby zrobić tą imprezę jak 
najszybciej albo przed wyborami jeszcze z wielką pompą. Parę złotych się w gminie zawsze 
znajdzie w promocji Ŝeby to właściwie uczcić. A przypomniałbym, Ŝe jeŜeli Pan Burmistrz będzie 
rozsyłał zaproszenia to moŜe by tak do wszystkich 14-tu radnych wysłać, a nie tylko do grupy, ale 
to juŜ jak Pan Burmistrz... 
  
Burmistrz G.Turlejski: „No otrzymał Pan... tam w Radzie są wszystkie zaproszenia.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam powiedzieć, Ŝe Pani kierownik wystąpiła z taką propozycją 
tymczasem ja ze swojego punktu widzenia jako nauczyciel historii i w ogóle nauczyciel szkoły 
chciałam zwrócić uwagę, Ŝe moŜna by było nadać jakieś inne imię, np. jakiejś rodziny pisarzy 
lokalnych obecnych, którzy duŜo ksiąŜek obecnie wydają, np. Pan Turlejski albo Bogumiła... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie wyraŜam zgody. Dziękuję za uznanie, ale nie wyraŜam zgody.” 
 
Przewodniczący Rady: „Przepraszam Pani Radna, ale ośmieszasz się... 
 
(Gwar i przekrzykiwanie się radnych) 
 
Przewodniczący Rady: „Pani Radna nadanie imienia to jest dla osób, które zasłuŜyły sobie... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „To śmie Pan sugerować, Ŝe Pan Turlejski sobie nie zasłuŜył?.. 
 
Przewodniczący Rady: „Proszę Pani niech Pani mnie zrozumie dalej... Pan Burmistrz i Ŝona Pana 
Burmistrza są osobami, które Ŝyją. Natomiast ta Pani, świetna nasza poetka, nie zasługuje na to 
Ŝeby Pani sobie tak flogała nią... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Rozumiem, Ŝe Pan ma sentyment do tej Pani Konopnickiej, Ŝe napisała 
Naszą szkapę, tak?” 
 
Przewodniczący Rady: „Nie, właśnie, Ŝe nie... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „To jest karygodne Ŝeby nauczycielka szargała imię Marii Konopnickiej 
wybitnej poetki. To jest karygodne... 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Ale ja nie szargam imienia Pani Konopnickiej tylko daję inne 
propozycje... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pani Radna niech się Pani ze wstydu pod ziemię zapadnie, bo nie jest 
Pani godna być nauczycielem ani radną tutaj tak sobie szydząc i Ŝarty robiąc.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Pan jest tak pyszny, Ŝe do Pana Ŝadne argumenty nie docierają!.. 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pani się zapomniała proszę Panią!.. 
 
Radna Z.RoŜniatowska:...A do mojego bycia nauczycielem i to nauczycielem historii to Panu jest 
bardzo daleko. Pan nigdy takim nauczycielem jak ja nie był i juŜ nie będzie... 
 
Przewodniczący Rady odebrał głos Pani Z.RoŜniatowskiej i zamknął dyskusję.                     
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
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głosowało 11 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
  

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LV/432/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
10.09.2010 r. w sprawie nadania imienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 17 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 10. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11. 
 

p u n k t  11 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Burmistrzu udzielam Panu głosu o wprowadzenie do interpelacji 
dla Państwa Radnych.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jak juŜ zaznaczyłem przy sprawozdaniu z wykonania budŜetu mamy za 
sobą duŜą część roku nieprzyjaznego inwestycyjnie. W tym roku inwestycyjnym budŜet 
przewidywał naprawdę duŜy nawał inwestycji i to inwestycji bardzo powaŜnych, inwestycji, na 
które trzeba było się naprawdę wytęŜyć i wszelkie umiejętności organizacyjne połoŜyć na 
pierwszy plan. I ja tutaj w tym budŜecie uwaŜałem, Ŝe będę miał pomoc całej Rady, Ŝe będę 
przychodził na sesje i będę mógł rozmawiać w sprawach merytorycznych, Ŝe nie będę tu obraŜany 
od pierwszych słów sesji, Pan Burmistrz to Pan Burmistrz tamto, aŜ do ostatniego słowa, kiedy 
Przewodniczący zamknie tą sesję. Ja proszę Państwa mam ten mandat piastowania burmistrza od 
ośmiu lat z woli mieszkańców. Mnie tu nie wybrała grupka radnych zaprzyjaźnionych tylko 
wybrali mieszkańcy i oni utwierdzili mnie w tym przez te osiem lat, Ŝe kierunek, jaki proponuję 
jest kierunkiem dobrym. Proszę zobaczyć, Ŝe w tej gminie pojawiły się pierwsze pieniądze unijne, 
zaczęła się w współpraca z funduszem ochrony środowiska, zaczęła się współpraca z wieloma 
innymi instytucjami, Ŝe nie tylko buduje się kilometry dróg, kilometry chodników, kanalizacji, ale 
jest równieŜ działalność kulturalna i oświatowa, Ŝe szkoły wypiękniały, Ŝe straŜ poŜarna wygląda 
bardzo dobrze, Ŝe Dom Ludowy jest odreperowany, Ŝe w sporcie ponad 150 młodych ludzi w 
doskonałych warunkach moŜe uprawiać róŜne dyscypliny sportu, Ŝe jest tych klubów nie tylko 
piłkarskich, ale i lekkoatletycznych i siatkarskich coraz więcej, Ŝe ludzie są zadowoleni z tego. 
Tylko niezadowoleni są niektórzy radni z tego, Ŝe w gminie naprawdę dobrze się dzieje a więc 
trzeba wyszydzać burmistrza i grupę radnych. To moi drodzy Państwo Radni nie jest kierunek 
rozwoju to jest kierunek destabilizacji gminy, ośmieszania tej gminy w mediach, wytykania 
fikcyjnych problemów i innych rzeczy, wyskakiwania z ZSP, kiedy się było dyrektorem tej szkoły 
i uciekało się z sali obrad, kiedy Rada głosowała uchwałę o uratowaniu tej szkoły. Dzisiaj się 
promuje męŜem opatrznościowym. Za późno. To trzeba było robić wcześniej... 
 
Radny B.Pawłowski: „Tak za późno, bo ta szkoła pada Panie Burmistrzu... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale niech Pan nie przeszkadza... Przez Pana pada, bo ją Pan zadłuŜył, 
podatków Pan nie płacił, egzaminy maturalne były uniewaŜniane u Pana, zagubił Pan nabór do 
szkoły zawodowej, pół naboru zagubił Pan w tej szkole, i dzisiaj śmie Pan twierdzić tutaj, Ŝe Pan 
szkołę ratuje. Tylko, przed kim? Dobrze, Ŝe Pan odszedł, bo ją Pan skończyłby do zera juŜ nie 
byłoby co ratować. Mamy do zakończenia inwestycje bardzo waŜne: kanalizacyjne, oczyszczanie 
ścieków, budowy orlika, budowy chodników. Dzisiaj dołoŜyliśmy jeszcze (na mój wniosek 
Państwo dołoŜyliście) szereg dobrych inwestycji. Ja bardzo proszę skupić się z pomocą dla mnie 
Ŝebym mógł dla dobra gminy to wszystko wykonywać, a nie rzucajcie mi kłód, kalumnii na mnie 
i innych rzeczy, bo to naprawdę jest niepotrzebne. Tylko dajecie świadectwo, jakimi jesteście 
małymi ludźmi. Ja witam z zadowoleniem głosy niektórych tu radnych, którzy głosowali za 
wydzierŜawieniem działki, za przyjęciem uchwały budŜetowej, bo to jest ten kierunek rozwoju. 
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My się musimy rozwijać nie cofać niewaŜne czy to się Panu Radnemu Pawłowskiemu podoba czy 
nie. Bo on uczynił z tej sesji to, Ŝe wszystko ma się wokół niego kierować, a jest jednym tylko z 
kilkunastu radnych, jednym malutkim trybikiem w tej gminie nic więcej... 
 
Radny B.Pawłowski: „Za duŜo mi Pan czasu poświęca Panie Burmistrzu.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, Pan mi więcej poświęca... TakŜe bardzo proszę skupić się na 
sprawach merytorycznych, a nie na sprawach zupełnie fikcyjnych.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Przepraszam czy to był podpunkt gorzkie Ŝale?”  
 
Radny B.Pawłowski: „Nie, kampania wyborcza.” 
 
Przewodniczący Rady: „Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w interpelacjach? 
Powtarzam interpelacje i zapytania radnych.” 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Burmistrzu póki co to tylko słyszę Pańskie przechwałki, co to nie 
robimy: chodniki, boiska... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale do rzeczy... Jakie ma Pan pytanie, interpelacje.” 
 
Radny A.Matusiak: „Mam zatem pytanie do Pana krótkie; w przeciągu Pańskich ośmiu lat, jaką 
firmę Pan sprowadził do naszej gminy, niech Pan się pochwali, a ile firm Pan zniszczył w naszej 
gminie poczynając od kiosku, apteki. Niech Pan się pochwali, jaką firmę Pan sprowadził? Bo 
chodniki chodniczki uliczki to robią wszystkie gminy.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny to jest pytanie w ogóle niezasadne do budŜetu gminy, ale na 
nie odpowiem. Tam Pan sobie otworzy te Ŝaluzje i zobaczy, jakie tam wiatraki się kręcą. 
Sprowadziłem... 
 
Radny A.Matusiak: „Za Pana kadencji czy za Pana Gaworskiego?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Za mojej. Sprowadziłem elektrownie wiatrowe... 
 
Radny A.Matusiak „Nie, Pan tylko dokończył.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „JeŜeli będzie dalszy taki ton rozmowy za chwilę opuszczam sesję. Ja 
przyszedłem tu merytorycznie rozmawiać, a nie Ŝeby na mnie tu podkrzykiwać i fikcyjne 
kalumnie rzucać.” 
 
Radny A.Matusiak: „To Pan szantaŜ stosuje, Ŝe opuści Pan salę, podczas gdy pytań jest 
mnóstwo?” 
  
Burmistrz G.Turlejski: „Oczywiście, Ŝe tak, za chwilę.” 
 
Radny A.Matusiak: „Zadaję Panu pytanie następne; proszę Pana w Ochocicach kanalizacja 
deszczowa odpływy w ulicy są zrobione co najmniej pół metra od krawęŜnika. Czy Pan to 
dostrzegł, Ŝe te odpływy są za daleko woda spływa przy krawęŜniku nie idzie do studzienek? Czy 
Pan to dostrzegł i czy to jest dobrze zrobione według Pana?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Inwestycja miała kierownika budowy i inspektora nadzoru i osoby, które 
odebrały tą inwestycję w sposób fachowy.” 
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Radny A.Matusiak: „Panie Burmistrzu wie Pan o tym, Ŝe Pan szkołę za marne grosze sprzedał we 
Włodzimierzu. Słyszał Pan, Ŝe inwestor wchodzi prywatny i właśnie te zamierzenia, o których 
mówiliśmy, o domu starców, realizuje prywatny przedsiębiorca teraz. Pan oczywiście nie mógł 
zrobić tego, bo Pan jest bezradny, niezaradny, Pan tylko się chwali... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jeszcze raz Pan mnie obrazi i wychodzę z sesji. Proszę Pana 
Przewodniczącego o zamknięcie tego cyrku... 
 
Radny A.Matusiak:...Ŝadnej firmy nie sprowadził Pan do gminy, a teraz widzi Pan, co ludzie 
robią... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale juŜ to było Panie Radny niech Pan nie powtarza się.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie Radny Adamie Matusiak urząd nie jest tworzeniem dla przytułku. 
Weź sobie poczytaj... I widzisz rzucasz się tu w tej chwili niepotrzebnie. Kadencja się kończy a 
widzisz jednak czas zmarnowałeś... 
 
Radny A.Matusiak: „Panie Burmistrzu zaczął Pan udroŜnienie rowu w Gałkowicach. Kiedy 
zostanie dokończona druga część tego rowu, bo kilkunastu gospodarzy zalewa tam woda? Ta 
kwestia była juŜ niejednokrotnie przez mieszkańców podnoszona.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie Radny rów gminny, który jest w tym terenie jest udroŜniony. Rowy 
prywatne są niedroŜne. Zamierzam w przyszłym tygodniu wydać decyzję zobowiązującą 
właścicieli prywatnych do udroŜnienia rowów.” 
 
Radny A.Matusiak: „Czy to jest rów gminny nie starostwa?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Powiedziałem Panu rów gminny jest droŜny. Pozostałe nie są gminne.” 
 
Radny A.Matusiak: „Jeszcze jedno Panie Burmistrzu, Pan tutaj na wstępie się chwalił, Ŝe 
oświetlenie zrealizowano tu, tu. Niech jeszcze się świeci to oświetlenie, bo wieczór się zbliŜa 
coraz wcześniej i ulice z wieczora są tak ciemne, Ŝe trudno jest... 
 
Przewodniczący Rady: „Za wcześnie jeszcze, za wcześnie się palą lampy przynajmniej o pół 
godziny.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Wyregulowane jest oświetlenie uliczne sam je kontroluję, co kilka dni. 
Nie ma takiej moŜliwości Ŝeby było naprawdę ciemno. Są awarie, które są usuwane w ciągu 
dwóch dni, bo nieraz nie moŜna tego raptownie usunąć. Gmina jest bardzo dobrze oświetlona nie 
ma problemu. Oświetleniem zajmuje się ZGK. JeŜeli tylko do mnie jakiś sygnał dociera 
natychmiast jest pracownik uskuteczniony do usuwania awarii oświetleniowej. Wiem, Ŝe są 
zaległości w starych lampach, Ŝe te stare lampy się często psują tam są one remontowane. Jeszcze 
w tym roku mam tu dwie prośby mieszkańców: w Ochocicach jedna i Koźniewicach druga i będę 
chciał te prośby zrealizować załoŜyć te dwie nowe lampy. Jest teŜ prośba Gałkowic Starych o 
montaŜ oświetlenia, prośba na Cmentarnej oświetlenie. To Państwo przegłosowali, te rzeczy będą 
zrobione.” 
 
Radny J.Ozga: „Naprawa dróg po kanalizacji w Gorzędowie - miało to być we wrześniu, a to jest 
nic nieruszone. Panie Burmistrzu na 3. Maja nie moŜna juŜ przejechać.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „3. Maja? Jechałem tamtędy kilka razy i zawsze przejechałem. Nie 
podzielam Pańskiego poglądu.” 
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Radny J.Ozga: „Tablice ogłoszeń - obiecał Pan około pół roku temu, Ŝe miały być i nie widzę ani 
jednej.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Obiecałem i będą. Jutro się ta kadencja nie kończy ona jeszcze trwa trzy 
miesiące chyba.” 
 
Radny J.Ozga: „Rów, który Pan zaczął czyścić w Gorzędowie od ulicy Mickiewicza do 3.Maja 
czy będzie dalej czyszczony czy teraz te szamba wszystkie będą pozostawać i będą ludziom 
śmierdzieć na 3. Maja?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Pana, jeśli uwaŜa Pan, Ŝe ktoś jest podłączony do rowu i tam są 
zrzuty sanitarnych ścieków proszę mnie o tym pisemnie poinformować, rozpocznę procedurę 
naprawczą tego tematu. Ja na razie nie wiem i nie znam tematu Ŝeby tam ludzie szamba zrzucali.” 
 
Radny J.Ozga: „Bardzo dobrze Pan to zrobił, oczyścił tam od mieszkańców Mickiewicza, Ŝe ta 
woda odpływa, ale ona na 3. Maja juŜ się hamuje, ona nie ma odpływu w kierunku Barczkowic.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Sprawdzimy, obejrzymy i postanowimy coś.” 
 
Radny J.Ozga: „A czy ten samochód nowy dla straŜy w Kamieńsku będzie jeszcze w tym roku 
czy nie?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „.. w przyszłym roku.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Od trzech tygodni pojawiają się wieści z Kamieńska w gazecie Co 
Nowego. Chciałem się zapytać jak to długo będzie kontynuowane, czy będzie to kontynuowane i 
ile gminę kosztują takie wieści z Kamieńska?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „No przynajmniej będzie jeszcze kilka czy kilkanaście odcinków Panie 
Radny.” 
 
Radny B.Pawłowski: „I ile to kosztuje?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie pamiętam w tej chwili. Nie rzucę Panu sumy, bo nie pamiętam takich 
drobiazgów.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Nie obawia się Pan, Ŝe to trochę wygląda na kampanię wyborczą za 
pieniądze gminy?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, nie obawiam się. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć ile się dla nich 
zrobiło i to jest nasz obowiązek informować o wykonanych działaniach mieszkańców. TakŜe 
proszę mnie tu nie podejrzewać o jakieś niecne czyny. A jeŜeli Pan uwaŜa, Ŝe naruszam prawo 
proszę wystosować wniosek do organów kontrolnych niech skontrolują czy to jest dobrze czy 
źle.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Jak ocenia Pan sytuację na chwilę obecną w ZSP, jeŜeli chodzi o kadry, 
finanse, organizacje, nabór?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie mam Ŝadnych wiadomości Ŝebym mógł ocenić to negatywnie.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czyli ocenia Pan pozytywnie?” 
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Burmistrz G.Turlejski: „Nie, ja Panu odpowiadam nie mam Ŝadnych informacji Ŝebym mógł to 
ocenić negatywnie.”  
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu sugeruję Panu nad zastanowieniem się nad takim ruchem 
kadrowym: odwołanie Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Kamieńsku i ewentualnie powołanie 
innego na to stanowisko (nie wiem moŜe Pani Sowińska czy tam kogoś innego). Ale czy w tej 
sytuacji nie byłoby dobrym ruchem dla szkoły odwołanie Pana Dyrektora? Niech się Pan nad tym 
zastanowi.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Odpowiem Panu następująco - po pierwsze - jest to punkt zapytania i 
interpelacje naleŜało wystosować po męsku interpelacje, Ŝe wnosi Pan o odwołanie tego Pana 
(wziąć na siebie odpowiedzialność, której Pan nie potrafił wziąć). A po drugie - chcę Panu 
przypomnieć, Ŝe dopiero kilka miesięcy temu była kontrola kuratoryjna w tej szkole i niczego nie 
wykazała, Ŝadnych zarzutów dyrektorowi nie postawiono. Trwa druga kontrola i pozwoli Pan, Ŝe 
ona się zakończy. Jak się zakończy będziemy formować wnioski róŜnego rodzaju. Dobrze? 
Wychodzi Pan przedwcześnie dzisiaj z meblami, z odwołaniem dyrektora, z przenoszeniem 
pieniędzy i z innymi sprawami. Spokojnie Panie Radny.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Czy wyniki tej pierwszej kontroli kuratorium to moŜna byłoby zobaczyć?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę do Pana Dyrektora.” 
 
Radny R.Kurman: „Mam kilka pytań i uwagę natury takiej ogólnej. Proszę Państwa na tych 
sesjach (na tej i na poprzedniej to są mniej więcej stosunkowo podobne sesje Ŝywiołowe) na 
pewno nie byłoby tyle Ŝywiołu tyle niepotrzebnych słów rzuconych... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale zapytania i interpelacje Panie Radny. Niech Pan kieruje pytanie.” 
 
Radny R.Kurman: „Czy Pan prowadzi sesję? Proszę się nie wtrącać, bo Pan sesji nie prowadzi... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie no, to są do burmistrza to mam prawo Pana tutaj skrócić...     
Słucham Pana.”  
 
Radny R.Kurman: „Gdyby na tych sesjach wszyscy radni otrzymywali rzeczową wyczerpującą 
informację nie byłoby kłótni nie byłoby swarów. Są takie punkty na dzisiejszej sesji... 
debatowaliśmy na temat zmian w budŜecie i była rzeczowa konkretna dyskusja. A teraz pierwsze 
pytanie; jeŜeli chodzi, bo tutaj w budŜecie wymieniane są kwoty na naprawę oświetlenia 
ulicznego w poszczególnych miejscowościach. Ja swego czasu składałem wniosek do projektu 
budŜetu na rok 2010, pamiętacie Państwo to było w grudniu, ten wniosek oczywiście wycofałem 
Ŝeby tego budŜetu nie przewracać, zresztą burmistrz powiedział, Ŝe i tak ten wniosek nie przejdzie 
Ŝeby go wycofać a on to zrealizuje burmistrzowi trzeba wierzyć. - Uwierzyłem. - Dzisiaj mamy 
juŜ początek września i chciałem Pana zapytać czy stare lampy oświetlenia ulicznego w 
Danielowie na odcinku od świetlicy wiejskiej do sołtysa czy one będą wymienione? Kolejna 
sprawa to jest droga, z której mieszkańcy Szpinalowa często korzystają szczególnie przy 
wykonywaniu prac polowych (głównie zbiórka siana), jest tam odcinek drogi (równieŜ 
zwracaliśmy się z kolegą Pawłowskim w tej sprawie) 50 moŜe 100 metrów o załatanie tych 
dziur... 
 
Burmistrz G.Turlejski zapytał gdzie to jest? 
 
Radny R.Kurman wyjaśnił: „Miejscowość Szpinalów – zjazd narciarski (przy samej Górze). 
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Burmistrz G.Turlejski odpowiedział: „Tam nie ma drogi Panie Radny juŜ Panu to mówiłem, tam 
nie ma drogi nie ma co reperować. Tam są prywatne tereny proszę Pana.” 
 
Radny R.Kurman: „Trzecie pytanie; zwracałem się równieŜ do Pana z prośbą o zabezpieczenie 
budynku świetlicy w Pytowicach przez zrobienie opaski odwadniającej Ŝeby woda nie wchodziła, 
zabezpieczenie dachu, wymianę rynien oraz o naprawę drogi gminnej tzw. obwodnicy Pytowic. 
Kolejna rzecz; w Koźniewicach przy budynku straŜy OSP jest działka gminna po byłej szkole 
podstawowej. Jakie są plany gminy odnośnie zagospodarowania tej działki? Kolejna rzecz; 
budowana jest nawierzchnia tutaj na targowicy i chciałem zapytać, w jaki sposób będzie 
odwodniona, bo ten teren wymaga odwodnienia. Chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób 
planujecie Państwo odwodnić ten teren?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Tam o tej drodze to juŜ Panu odpowiedziałem. Następna sprawa; lampy 
w Danielowie – na razie nie ma pieniędzy w budŜecie. Temat jest wart do przeanalizowania, być 
moŜe jakaś zmiana w następnym budŜecie i parę lamp wymienimy. Dalej; odcinek drogi w 
Pytowicach (obwodnica Pytowic) – ja myślę Panie Radny, Ŝe Pan przesadza z tym natęŜeniem 
ruchu w Pytowicach. Tam nie ma Ŝadnego natęŜenia ruchu absolutnie. Nic tam się nie stanie jak 
ktoś się dookoła przejedzie, a druga sprawa - ta droga była remontowana. Pamięta Pan? 
Wydaliśmy parę tysięcy złotych, bo się Pan upierał Ŝeby to zrobić. Zrobiłem to i z powrotem są 
dziury. śeby ten temat zrobić naleŜy wszystko zerwać, wykorytować, zbudować nową drogę. Jeśli 
takie pieniądze znajdą się w budŜecie z przyjemnością to zrobię. Sprawa następna; działka koło 
OSP w Koźniewicach – nie mam Ŝadnych zamiarów odnośnie tej działki na razie. Jeśli ma Pan 
pomysły proszę przekazać. Odwodnienie targowicy – no nie zauwaŜył Pan, Ŝe juŜ jest dawno 
zrobione odwodnienie targowicy Panie Radny. Jakoś Panu taka inwestycja uciekła z oczu, no, 
takiemu inteligentnemu człowiekowi.” 
 
Radny R. Kurman zwrócił uwagę, Ŝe prosił o odpowiedź a nie o interpretację.  
 
Przewodniczący Rady: „Szanowni Państwo Wysoka Rado ja mam naprawdę bardzo gorącą 
prośbę zostawmy tę drogę nad zwałami, bo ta droga jest nie nasza. My nie chodźmy, nie plączmy 
akurat tam, bo to jest droga okalająca zwałowisko zewnętrzne i tylko Kopalnia zrobiła gest i 
pozwoliła, Ŝe tam się jeździ. Nie róbmy to, co w tej chwili z Hub Ruszczyńskich robi jeden 
uŜytkownik Pan Szewczyk. Szanowni Państwo dziś stawiacie sprawę rowu... Co Ŝeście robili 
wówczas, kiedy Ŝeście Wy byli przy władzy? Czy tej drogi nie było?” 
Następnie Przewodniczący Rady zamknął punkt 11 i przeszedł do punktu 12. 
 

p u n k t  12 

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