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BRM.0052/15/2006 
 

 P R O T O K Ó Ł NR LXIII/2006 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 18 września 2006r. 
 
LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 17.00 – 17.35. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 10 radnych. Nieobecni to: Z. Górny, J. Kowalski, M. 
Kubacki, K. Lis, M. Ludwiczak. 
 
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych                            -           załącznik Nr 1.  
 
Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Grzegorz Turlejski – Burmistrz Kamieńska, Paweł 
Ziemba – Z-ca Burmistrza Kamieńska, Tomasz Łuczyk – Sekretarz Gminy, Maria Ozga – 
Skarbnik Gminy, Urszula Kowalska – Smuga – Radca prawny,  BoŜena Sewerynek – Radna 
Rady Powiatu Radomszczańskiego.  
 
W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych          -          załącznik Nr 2. 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw                 -         załącznik Nr 3. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 
    • w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 ( projekt I ), 
    • w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 ( projekt II), 
    • w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 ( projekt III), 
4. Zakończenie posiedzenia. 
   
W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad                     -      załącznik Nr 4. 
 
 

p u n k t  1 
 
OTWARCIE POSIEDZENIA.  
 
Otwarcia LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady A. Kułak witając serdecznie radnych, zaproszonych gości, sołtysów. 
 

p u n k t  2 
 
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wpłynął  wniosek od Burmistrza o zwołanie 
nadzwyczajnej sesji. 
Następnie przedstawił porządek obrad. 
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W załączeniu do protokołu wniosek o zwołanie sesji                              -          załącznik Nr 5. 
 
Jednocześnie zapytał, czy są jakieś uwagi, propozycje co do porządku obrad? 
 
Radny W. Wasiński zaproponował, aby do porządku obrad  wprowadzić punkty:  

1. Stan prac remontowo – budowlanych na terenie gminy Kamieńsk w uwzględnieniem 
budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Słowackiego, Zjednoczenia i w 
Ochocicach – stopień zaawansowania. 

2. MoŜliwość zatrudnienia bezrobotnych przy pracach remontowo – budowlanych na 
terenie gminy. 

3. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uwzględnieniem Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska – moŜliwość jego realizacji. 

 
Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz wyraŜa zgodę? 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe nie wyraŜam zgody. 
Ponadto powiedział, wnoszę p. Przewodniczący o podjęcie głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza Kamieńska do samodzielnego zaciągania 
zobowiązania przekraczającego kwotę 25.000 zł. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, my nie mamy takich dokumentów. Nie wpłynęły na sesje 
nadzwyczajną. 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ JuŜ są od kilku ładnych tygodni w Biurze Rady.” 
 
Przewodniczący Rady: „ Doskonale p. Burmistrz wie, Ŝe jest kontrola w tej sprawie i na 
pewno dotyczy to obsługi bankowej. Był specjalny zespół powołany przez Komisję 
Rewizyjną i to co mi wiadomo dzisiaj ten zespół pracował. Jeszcze ta kontrola się nie 
zakończyła.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Proszę poddać wniosek pod głosowanie p. Przewodniczący.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „ Dlaczego właśnie na Komisję Rewizyjną dot. właśnie tych 25 
tys. i analizy tego wszystkiego był poproszony radca prawny i nie przyszedł.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Panie Przewodniczący proszę przegłosować mój wniosek.” 
 
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest z państwa radnych za tym wnioskiem, który Burmistrz 
przedstawił, aby go wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji? 
 
Głosowało 10 radnych. Za przyjęciem wniosku nikt nie głosował. 10 radnych głosowało 
przeciw. W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych 
obecnych jest 10 radnych. Stanowi to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować 
uchwały. Zaznaczył, Ŝe nie ma radcy prawnego ani p. Skarbnik, a są uchwały budŜetowe 
podejmowane. 
Następnie przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. 
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p u n k t  3 
PODJĘCIE UCHWAŁ.  
 
-  w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 – PROJEKT I 
 
Wiceprzewodniczący Rady przeczytał w/w projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały? 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „ Ja bym chciał Ŝeby Burmistrz wyjaśnił poszczególne działy, 
rozdziały, co to są i czego dotyczą.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Ta uchwała p. radni była juŜ referowana przez p. Skarbnik na 
poprzedniej sesji te same rozdziały i paragrafy i na komisjach, które do tej pory się zbierały i 
z mojej informacji to wiem, Ŝe p. Wiceprzewodniczący Kopcik był na tych komisjach. TakŜe 
dziwne, Ŝe jeszcze nie zna paragrafów, ale jeśli o to chodzi to jeszcze raz p. to powtórzę. 
Zdejmujemy z urzędu gmin z rozdziału 75023 kwoty 538,-zł., 1.190,-zł., 7.000,-zł. to są 
trzynastki i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Przerzucamy to wszystko na dział 90095 
na interwencję, jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.728,-zł.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „ Panie Burmistrzu, czy ja byłem, czy nie byłem, to niech Pan 
mnie tak nie poucza, czy ja o tym mam wiedzieć, czy nie wiedzieć. Byłem na komisjach, ale 
do końca nie byłem i to co referował Skarbnik na tych właśnie nie byłem i dlatego się Pana 
pytam. Pana obowiązkiem jest i grzecznością Ŝeby Pan powiedział nie tylko mnie, ale są i 
sołtysi, są goście zaproszeni i kaŜdy chce wiedzieć na co te pieniądze idą na zwiększenie.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Panie radny, chyba Panu wyjaśniłem i nie będę Panu pięć razy to 
samo powtarzać.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „ Proszę Pana jeŜeli jest taka potrzeba, to nawet 10 razy trzeba 
mi powtarzać Ŝebym wiedział. Jest Pana obowiązkiem, Ŝeby Pan powiedział.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Nie 10 razy proszę Pana.” 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? 
Pytań nie było. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Głosowało 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 9 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się. Podczas głosowania 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli 
nieobecni. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LXIII/420/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18 września 2006 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006         -     załącznik Nr 6. 
 
 
-  w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 – PROJEKT II 
 
Wiceprzewodniczący Rady przeczytał w/w projekt uchwały wraz z załącznikiem Nr 1. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały? 
 
Radny W. Wasiński: „ Analizując poprzednią uchwałę co p. Burmistrz odwołał  30 sierpnia i 
np. leksykon był 5.000,- zł. a tutaj jest 6.450,-zł.”  
W związku z tym zapytał, dlaczego jest taka róŜnica? 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Są zmiany klasyfikacyjne, jeŜeli chodzi o doŜynki. Pani Skarbnik 
tak to przeklasyfikowała, Ŝeby moŜna było dokonać umowy o dzieło w sprawie doŜynek -  
honorarium za wydanie leksykonu miasta i gminy Kamieńsk 5.000,- zł. i 1.450,-zł. umowa o  
dzieło na doŜynki. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, a suma 8.000,-zł. czego dotyczy? 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe to jest na materiały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, to znaczy jakie materiały? 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe materiały to są materiały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady: „ Wpłynęła kwota z Kopalni Węgla Brunatnego i co z tą kwotą 
się stało, na doŜynki w Kamieńsku.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Po pierwsze jest to pytanie nie związane z porządkiem … 
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, ale myślałem, Ŝe gdzieś tutaj są. 
 
Burmistrz G. Turlejski: … śadna kwota z Kopalni nie wpłynęła.” 
 
Przewodniczący Rady uzupełnił, Ŝe wpłynęła umowa i Kopalnia chciała przeznaczyć 3 tys. na 
doŜynki, ale Burmistrz podwaŜył paragraf 5 tej umowy sporządzony przez Kopalnię i odesłał. 
 
Burmistrz G. Turlejski dodał, Ŝe paragraf 5 mówił, Ŝe Burmistrz zawrze umowę między 
Kopalnią a gminą na przekazanie kwoty 3 tys. zł. dla OSP w Gorzędowie. Takiego kuriozu ja 
nie mogę podpisać, bo równieŜ dobrze moŜna było wskazać prywatne konto i zaproponować 
im podpisanie takiej umowy. Dlatego umowa została odrzucona i nie moŜe być podpisana. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, dział 754, rozdział 75412, § 4300 – 5.000,-zł co to jest? 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Na opomiarowanie Domu StraŜaka i zrobienie porządnego 
przyłącza na zalecenia Zakładu Energetycznego. JeŜeli tego nie zrobimy Dom zostanie 
odcięty od energii elektrycznej.” 
 
Radny J. Kuliberda zaproponował, aby p. Burmistrz od początku wytłumaczył. 
 
Burmistrz G. Turlejski dodał, Ŝe to wszystko było omawiane. Tu nie ma Ŝadnych  taktycznych 
zmian w stosunku do tego co było juŜ omawiane na sesji przez p. Skarbnik. Ale jeŜeli p. sobie 
Ŝyczy, dla Pana to zrobię i jeszcze raz powtórzę dlatego tylko, Ŝe potrafił Pan zapytać się na 
odpowiednim poziomie. 
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Radny J. Kuliberda powiedział, Panie Burmistrzu, ale ja Panu powiem taką sprawę, Ŝe dzisiaj 
jest następna sesja, któraś z kolei i następna sesja wymaga tego Ŝebyśmy wiedzieli co to jest, 
czy to było juŜ wcześniej, czy nie było, to nie ma znaczenia. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, Ŝe nie zgadzam się z Panem w zupełności, ale Panu 
odpowiem i tak:  
- zwiększamy 2.000,- zł. na przyłącze wodociągowe na ul. Łączyńskiego, 
- zwiększamy 220,- zł. na sztandar dla Koła Pszczelarskiego, 
- zdejmujemy 6.000,- zł. z kanalizacji deszczowej z ul. Słowackiego, 
- przekazujemy 2.000,-zł. na mieszankę asfaltową, na załatanie dziur, 
- przekazujemy 40.000,-zł na dokończenie ul. Reymonta i Secomskiego, 
- zdejmujemy 55.920,- zł.  z planu zagospodarowania przestrzennego, 
- przekazujemy 6.450,- zł. na promocje, 
- przekazujemy 8.000,- zł. na materiały, 
- zdejmujemy 9.890,- zł. z usług – przeklasyfikowanie w budŜecie, 
- zwiększamy 440,- zł. na ubezpieczenie doŜynek, 
- przekazujemy 5.000,- zł. na opomiarowanie Domu StraŜaka, 
- zdejmujemy 3.000,-zł.  z kredytów od odsetek, 
- przekazujemy 2.500,- zł.  na interwencję, 
- przekazujemy 500,- zł.  na interwencję, 
- przekazujemy 1.000,-zł. na uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci w Koźniewicach, 
- przekazujemy 6.000,- zł. na odszkodowanie -  kanalizacji w Ochocicach, 
- przekazujemy 700,- zł. na paliwo do kosiarki. 
 
Radny J. Kuliberda zaznaczył, Ŝe na dzikie wysypiska śmieci  naleŜałoby znaleźć środki i te 
dzikie wysypiska zlikwidować, bo ich jest duŜo na terenie gminy. 
 
Burmistrz G. Turlejski powiedział, zgadzam się  z p. radnym, Ŝe dzikie wysypiska trzeba 
polikwidować, ale p. radny wie, Ŝe jedne  wysypiska likwidujemy a drugie powstają. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania? 
 
Radny W. Kociniak zapytał, te 5 tys. dla straŜy, to jest na obmiar i przyłącze? 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Tam jest po prostu złe przyłącze, źle funkcjonująca instalacja, są 
zalecenia z Zakładu Energetycznego. NaleŜy dokonać zmiany, a nie moŜna tego samego 
podłatać, tylko potrzeba zrobić nowe, prawidłowe, zewnętrzne przyłącza.  
 
Radny P. Secomski: „ Z tego co wiemy była przenoszona kwota pieniędzy na remont garaŜy 
w straŜnicy. Ja tego nie rozumiem w ogóle o co tutaj Panu chodzi w tym projekcie 
budŜetowym, te 5 tys. zł. na co to ma iść?” Dodał, Ŝe Pan Strzelecki wykonał swoje dzieło w 
garaŜach, w budynku socjalnym dla OSP. Zapytał, czego te 5 tys. dotyczy? 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Panie radny odpowiadam Panu na pańskie pytanie. Ja juŜ 
powtarzałem dwa razy czego to dotyczy. Trzeci raz nie będę powtarzał, a to, Ŝe ma Pan 
problem, to jest pański problem.” 
 
Radny J. Kuliberda powiedział, Ŝe 40 tys. jest na dokończenie inwestycji ulic Reymonta i 
Secomskiego. Zapytał, czy te 40 tys. na tą inwestycję to juŜ w tym roku wystarczy, czy 
jeszcze nie? 
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Burmistrz G. Turlejski: „ Tak, zakończymy ulice Reymonta, Secomskiego. OkrawęŜnikujemy 
i wysypiemy tłuczniem.” 
 
Radny J. Kuliberda zapytał, a na masę bitumiczną? 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ To nie wystarczy, na masę nie.” 
 
Radny J. Kuliberda zapytał, Ŝe na te dwie ulice masy bitumicznej nie ma i na to trzeba będzie 
środki znaleźć? 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe w przyszłym budŜecie. 
 
Radny J. Kuliberda zapytał, a w tym roku nie znajdzie się nic? 
 
Burmistrz G. Turlejski odpowiedział, Ŝe w aktualnej sytuacji budŜetowej, moŜe za miesiąc, za 
półtora jak pogoda pozwoliłaby,  zobaczymy, ale to jest na 10 procent. 
 
Radny P. Secomski: „ Panie Burmistrzu wszystko jest piękne, ładne na papierku. 40 tys. na ul. 
Reymonta i Secomskiego. Kto to projektował, kosztorysował całą budowę, Ŝe nagle brakuje 
40 tys. Dziwne mi jest. To są tutaj włodarze, czy nie ma ich w ogóle, czy są ludzie, którzy są 
kompetentni odnośnie projektowania, odnośnie kalkulacji budowy, czy w ogóle ich nie ma i 
za co podatnicy płacą tym ludziom.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Panie radny, na temat na co to wszystko jest i kto to projektował, to 
było juŜ wyjaśniane na poprzedniej sesji dokładnie i podejrzewam, Ŝe na komisjach. A na 
pytanie czy są włodarze, to niech Pan sobie sam odpowie.” 
 
Radny P. Secomski: „ To znaczy, nie ma.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ To jest Pana odpowiedź i Pana spojrzenie.” 
 
Radny P. Secomski: „ Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji dostałem odpowiedź od Pana 
Zastępcy Burmistrza P. Ziemby odnośnie połoŜenia kolektora sanitarnego na ul. Reymonta. 
Tam dwóch mieszkańców, którzy się juŜ podpięli, wcześniej pobudowali budynki za nim była 
projektowana kanalizacja sanitarna i okazuje się, Ŝe Pan …, w kaŜdym bądź razie padła 
odpowiedź, Ŝeby kupili sobie pompkę. Co Pan na to moŜe odpowiedzieć Wysokiej Radzi.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Odpowiedź jest prosta Panie radny Secomski, nie jestem 
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady. Proszę pilnować porządku obrad.” 
 
Radny P. Secomski: „ Ja” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ Tak, a pompkę moŜe Pan sobie kupić jaką Pan chce, do rowera, do 
ciągnika, do czego Pan chce.” 
 
Radny P. Secomski: „ Panie Burmistrzu na poprzedniej sesji Zastępca Pana powiedział, Ŝe 
mogą sobie mieszkańcy kupować pompki, Ŝeby sobie pompować ścieki do kolektora.” 
 
Radny W. Wasiński: „ Panie Burmistrzu, ja bym się z Panem nie zgodził, Ŝe to nie jest 
przedmiotem dzisiejszej sesji, poniewaŜ te 40 tys. zł. dajemy na tą ulicę i teraz my ją zrobimy, 
damy Panu ją skończyć i okaŜe się, Ŝe na wiosnę albo w zimie będzie się kopać i znowu 
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dokładać pieniądze, to trzeba będzie zrobić kanalizację. UwaŜam, Ŝe jest jednak tematem 
dzisiejszej sesji i jest to godne rozwaŜanie tego tematu.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ I nie sądzę Ŝeby Pan radny musiał tam coś zimą kopać.” 
 
Radny W. Wasiński: „ JeŜeli Pan nam nie odpowie, czy Pan zrobi tą kanalizację, czy nie, to 
na pewno okaŜe się, Ŝe będziemy kopać.” 
 
Burmistrz G. Turlejski: „ JuŜ odpowiedziałem, kanalizacja nie jest tematem w projekcje 
uchwały.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. 
 
Głosowało 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych. 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 7 głosami „za” przy 3 głosach 
wstrzymujących się. Podczas głosowania 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli 
nieobecni. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LXIII/421/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18 września 2006 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006        -      załącznik Nr 7. 
 
 
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 – PROJEKT III. 
 
Wiceprzewodniczący Rady przeczytał w/w projekt uchwały. 
 
W załączeniu do protokołu w/w projekt uchwały                                        -      załącznik Nr 8. 
 
Radny B. Pawłowski zgłosił formalny wniosek, Ŝeby załącznika Nr 1 nie czytać, bo na 
komisjach było to omawiane. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały? 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Głosowało 10 radnych. Za przyjęciem uchwały nikt nie głosował. 9 radnych głosowało 
przeciw. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała  została odrzucona. 
Podczas głosowania 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Byli nieobecni. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do punktu 4 porządku obrad. 
 

p u n k t  4 
 
ZAKO ŃCZENIE POSIEDZENIA.  
 
Przewodniczący Rady A. Kułak podziękował radnym, zaproszonym gościom, sołtysom za 
przybycie i udział w nadzwyczajnej sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułkę  
„ zamykam LXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku.” 
 
Protokołowała: 
 
Barbara Alama 


