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RM.0052/3/10 
 

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

z dnia 29 grudnia 2010r. 
 
III sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1115. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 

Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Skarbnik Gminy 
– Maria Ozga, Radca Prawny – Urszula Kowalska-Smuga, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Radomszczańskiego – Bożena Sewerynek, Stefan Kobylarz – Komu czemu”, Justyna Drzazga – 
„Co Nowego”, TV NTL. 
 

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. Ślubowanie radnego Grzegorza Turlejskiego. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów: Nr I/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. i Nr II/10 z dnia 13 grudnia 

2010r. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

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

 

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

p u n k t  1 
 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia III sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców 
Gminy Kamieńsk. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 
15. stanowi to quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
 

Ślubowanie radnego Grzegorza Turlejskiego. 
 

Przewodniczący Rady Jarosław Kozik poinformował radnego Grzegorza Turlejskiego, że odczyta 
tekst ślubowania, a następnie Pan Radny wypowie wg swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot 
„ ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. Następnie poprosił wszystkich o powstanie i odczytał tekst 
ślubowania: 
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„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”  
 
Po odczytaniu roty radny Grzegorz Turlejski złożył ślubowanie wypowiadając zwrot „ ślubuję tak 
mi dopomóż Bóg.” 
 

p u n k t  3 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4. 
 

p u n k t  4 
 

Przyjęcie protokołów: Nr I/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. i Nr II/10 z dnia 13 grudnia 2010r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujące protokoły: 
 

1. Protokół Nr I z dnia 1 grudnia 2010 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 13 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr  II z dnia 13 grudnia 2010 r. 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 13 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 13 grudnia do 29 grudnia 2010 r. kolejno zdali: 
 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Wiesław Kociniak – ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej i Komisji Planowania; 

 

2. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. 
Marek Ludwiczak – z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej; 

 

3. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury p. Radosław 
Turlejski – ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Gospodarki. 

 

Ad.1) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Radny J.Madej zapytał, czym kierowały się Komisje zgłaszając wniosek o zabraniu środków 
finansowych na chodnik w Gałkowicach Starych oraz na projekty świetlic w Gałkowicach 
Nowych i Podjeziorze? Podkreślił, że jeżeli chodzi o chodnik, było pisanych wiele pism do 
Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz do Urzędu o wybudowanie tego chodnika, bo droga 
tam jest bardzo niebezpieczna, odbywa się  transport kołowy do kopalni i elektrowni gdzie TIR-y 
przewożą różne materiały, natomiast mieszkańcy na przystanek autobusowy (w tym dzieci 
dojeżdżające do szkoły) muszą chodzić po jezdni bo droga nie posiada poboczy. Dodatkowym 
zagrożeniem na tej drodze są TIR-y, które przewożą kruszywo z niedawno otwartej w Pawłowie 
kopalni pisku żwiru i kruszyw. Co się tyczy budowy świetlic – radny J.Madej zaznaczył – że 
zrozumiałby gdyby były zabrane pieniądze tylko z budowy jednej a nie z obu świetlic. Nadmienił, 
że mieszkańcy Gałkowic Nowych składali pisma o wybudowanie świetlicy w ich miejscowości i 
Rada ubiegłej kadencji uznała żeby ta świetlica tam powstała. W związku z powyższym 
proponuje wybudowanie jednaj świetlicy na te dwie wioski, tj. Gałkowice Nowe i Podjezioro, 
natomiast pieniądze, które zostaną ze świetlicy w Podjeziorze przeznaczyć na budowę drogi w 
Napoleonowie i w Siódemce. 
 
Radny W.Kociniak (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) wyjaśnił, że Komisja nie zabrała 
pieniędzy, to jest tylko wniosek, który nie musi być zrealizowany gdyż będą jeszcze dyskusje na 
komisjach, co do budżetu na rok 2011. Natomiast, jeżeli chodzi o budowę chodnika na drodze 
powiatowej - jest nowa kadencja Rady, są nowi radni i nikt do tej pory nie poinformował radnych, 
że były jakieś starania w powiecie o to żeby tam wybudować chodnik. Dlatego jeżeli radni 
poznają szczegóły to przecież ten wniosek wcale nie musi być zrealizowany. 
 
Radny F.Stępień podkreślił, że widząc, jaka jest sytuacja na tej drodze w Gałkowicach Starych 
uważa, iż pieniądze na budowę tam chodnika powinny zostać. Dodał, że w ubiegłej kadencji z 
Komisją bezpieczeństwa był kilkanaście razy w starostwie u Pana Broszkowskiego i Pan 
Naczelnik powiedział, że nie ma żadnej możliwości żeby dać pieniądze na budowę chodnika w 
Gałkowicach, dlatego Rada ub. kadencji mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
przeznaczyła na budowę pewnego odcinka tego chodnika, a teraz miała być budowana dalsza jego 
część. 
 
Więcej pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad.2) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.3) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Przewodniczącym za zdanie sprawozdań i udzielenie 
wyjaśnień i przeszedł do punktu 6. 
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
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Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od 
13 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 r. Podkreślił, że jest w specyficznej sytuacji, bo poprzednia 
sesja była dosłownie parę dni temu, dlatego tych spraw nie będzie dużo, ale chciałby przekazać te 
najważniejsze:  

1. Realizacja uchwał podjętych na II sesji; 

Uchwały, które Rada podjęła na poprzedniej sesji dotyczyły przede wszystkim składów komisji, 
zakresów działania komisji, i te uchwały zostały drogą właściwą skierowane do odpowiednich 
organów.  
 

2. Spotkania Burmistrza Kamieńska w okresie międzysesyjnym: 
 

� z mieszkańcami; 

Wiele osób przychodziło z gratulacjami, z życzeniami świątecznymi, ale dużą ilość osób 
stanowiły osoby, które przychodziły prosząc o pracę, o pomoc, gdyż są w trudnej sytuacji 
życiowej, nie mają często środków do życia albo mają bardzo małe. Te osoby były poproszone o 
złożenie podania o pracę z uzasadnieniem sytuacji, żeby ewentualnie to w przyszłości 
wykorzystywać. Na tą chwilę gmina nie jest za bardzo w stanie od razu tym osobom pomóc, 
ponieważ w tej chwili jest sporo osób zatrudnionych z Biura Pracy, którym umowy zaczynają 
powolutku wygasać i Urząd w tym momencie jest zobowiązany przedłużać te umowy 
(przynajmniej część z nich) i to będzie trochę obciążać nasz budżet i będzie powodować, że 
przyjmowanie następnych osób będzie oczywiście tym zablokowane. 
 

� ze Starostą Radomszczańskim; 

Odbyło się spotkanie z Panem Starostą w celu omówienia spraw związanych między starostwem 
a gminą. Szczególnie była poruszana sprawa drogi Gorzędów-Kamieńsk, na którą w poprzednim 
roku (wolą Rady Powiatu i Rady Miejskiej) pieniądze zostały już zaklepane i zawarte w projekcie 
budżety na rok 2011. Ogólnie jest to kwota prawie 4 miliony, z czego 25% daje Gmina Kamieńsk, 
25% daje Powiat i 50 % ma iść z tzw. „schetynówek” z budżetu centralnego. Ta droga znalazła 
się niestety na liście rezerwowej na drugim miejscu. Z tego, co Pan Starosta przekazał informacje 
to jest to lista rezerwowa, z której w ub. r. 14 pierwszych pozycji zostało zrealizowanych, więc 
będąc na drugiej pozycji mamy bardzo duże szanse żeby ta inwestycja była realizowana. 
 

� z Firmą „Amest Kamieńsk”; 

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Amest (zgromadzenie wspólników), na którym 
była mowa o dywidendzie. Obecnie jest to kwota 900.000 złotych, czyli te środki, które były 
planowane w budżecie będą jeszcze wyższe.  
 

� inne spotkania: 

Burmistrz Kamieńska uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej; w spotkaniach 
opłatkowych w różnych instytucjach i placówkach gminnych; w spotkaniach z dyrektorami szkół 
czy przedszkola, którzy bieżące sprawy przedstawiali; w spotkaniach z dyrektorem ZGK; w 
spotkaniu z przedstawicielami klubu sportowego ŚWIT Kamieńsk. 
 

3. Problemy, które w tym okresie się pojawiły:  
 

� Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku; 

Na tę chwilę dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest na zwolnieniu lekarskim, trzeba 
było powołać osobę, która w zastępstwie będzie pełnić obowiązki dyrektora na czas zwolnienia 
lekarskiego. Był dzień gdzie było bezkrólewie w tej szkole, bo nikt nie zgłosił, że dyrektora nie 
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ma i szkoła cały dzień funkcjonowała bez dyrektora. W tym dniu przyjechała inspekcja pracy – 
zapowiedziana zresztą – i Pan Inspektor pojechał z powrotem, ponieważ nikt w szkole nie był w 
stanie powiedzieć, z kim ma się kontaktować. Dla burmistrza informacja dotarła znacznie później, 
sekretariat szkoły nawet nie zawiadomił, że nie ma dyrektora. Dlatego następnego dnia trzeba 
było powołać kogoś, kto na czas zwolnienia lekarskiego będzie tą funkcję pełnił. A co gorsza 
okazuje się, że na dzień dzisiejszy, na 29 grudnia, są zaplanowane awanse nauczycielskie dla 
sześciu osób. Komisja na dzisiaj była powołana i ona dzisiaj się zbiera, bo już nie można tego 
przełożyć na później, bo koniec roku niejako zamyka drogę tym osobom.  
Te sześć osób właściwie powinno skończyć awans do końca czerwca tamtego roku. Z tych 
sześciu osób okazuje się, że trzy ze względów formalno-prawnych nie mogą być dopuszczone do 
tego awansu. Trzy osoby po prostu tego awansu nie będą miały, mogą być roszczenia w sądzie. 
Co z tego wyniknie nie wiadomo. tej W tej chwili spłynęły  protokoły z kontroli 
przeprowadzonych przez kuratorium w czerwcu i na początku września i w sprawozdaniu są tam 
spore uchybienia. W związku z tym do tematu tej szkoły jeszcze trzeba będzie wrócić, ale to już  
jak będzie dyrektor. 
  

� Zakład Gospodarki Komunalnej; 

Sytuacja ZGK jest trudna. Zakład pracuje niejako sezonowo i lepszy okres to są miesiące letnie, 
kiedy zakład ma inwestycje i te pieniądze łatwiej do nich płyną. Gorszy okres to jest jesień, 
wiosna, kiedy inwestycji nie ma a zakład ma stałe wydatki chociażby płace (miesięcznie na same 
płace jest potrzebne około 100.000 złotych). I tutaj zakład nie zrobił jakiś oszczędności w okresie 
letnim na ten okres zimowy i teraz są trochę problemy ze środkami na bieżącą działalność. Ja 
myślę, że uda się z tego wybrnąć niemniej jednak na przyszłe lata trzeba by było się zastanowić 
jak to zorganizować żeby nie wszystkie środki, które wypracowuje w większej ilości w okresie 
letnim zakład skonsumował, żeby odkładał na zimę. Dodatkowo dochodzą jeszcze problemy teraz 
z odśnieżaniem, ponieważ sprzęt jest stary wysłużony często psujący się i to, że czasami 
piaskarka nie wyjeżdża to nie jest to wina tego, że im się nie chce tylko po prostu jest popsute. 
 

� Oczyszczalnia ścieków w Gałkowicach Starych; 

Środki, które mamy na tą inwestycję to są środki częściowo ze środków unijnych, więc tutaj nie 
mamy pełnej swobody w działaniu, musimy pewnym rygorom podlegać. Tam jest problem z 
wykonawcą,  jest to jakieś drobne zagrożenie dla gmin.  
 

� Oczyszczalnia ścieków w Gorzędowie; 

Jeżeli chcemy realizować oczyszczalnię ścieków w Gorzędowie, a w projekcie budżetu było to 
zapisane około 1.400.000 zł, to musimy jeszcze pamiętać, że trzeba będzie te środki zwiększyć, 
ponieważ jeszcze trzeba wybudować drogę do tej oczyszczalni, a to jest około 500 metrów od 
drogi powiatowej. W tej chwili jest tylko projekt drogi natomiast środków na ta drogę w 
złożonym budżecie na rok 2011 nie ma. Dlatego jeśli Rada zadecyduje o wybudowaniu 
oczyszczalni w Gorzędowie (a wypadałoby tą inwestycję wreszcie zamknąć) to trzeba tę drogę 
wybudować.  
Burmistrz B,Pawłowski dodał: „Jeszcze chciałbym jedną sprawę przedstawić – sprawę 
bezpieczeństwa. Proszę Państwa przez przypadek dowiedziałem się (podobno było wysyłane do 
gminy pismo z PKP 7-go czy 8-go grudnia, ale do mnie takie pismo nie dotarło), że na wiadukcie 
w Kamieńsku (tym głównym) zebrała się komisja w sprawie zmiany organizacji tego wiaduktu, 
jak ten wiadukt ma funkcjonować w przyszłości. Tam „kolej” ma propozycje, co do zmiany jego 
zabezpieczenia. Problem polega na tym, że „kolej” chce zlikwidować dróżnika, który tam jest 
przez dzień i chciała wprowadzić wariant zabezpieczenia C, który jest taki, że jak jedzie pociąg to 
czerwone światła się zapalają i gong sygnalizuje, że jest niebezpieczeństwo. Nie ma żadnych 
barier po prostu można sobie śmiało przejechać. Oczywiście na taki wariant zgody nie było. 
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Zarówno przedstawiciele policji jak i przedstawiciele starostwa powiatowego, którzy na tym 
spotkaniu byli stwierdzili, że takiego wariantu być nie może. Wariantem B jest wariant taki, który 
mówi, że są półszlabany, czyli na połowę drogi się zamyka i jak pociąg jedzie to odpowiednio 
wcześniej zamyka się ten półszlaban zapalają się też czerwone światła i trzeba poczekać. 
Natomiast niektórzy twierdzą, że te półszlabany można fizycznie ominąć i to może stwarzać 
zagrożenie. – Powiem więcej – tor jest tam tak usytuowany, że jest cały czas na łuku, więc 
widoczność jest bardzo mała, zwłaszcza od strony Radomska. Proszę Państwa moje zdanie jest 
takie, że ten wariant, który w jest tej chwili: z pełnymi szlabanami, z dróżnikiem, z sygnalizacją 
dźwiękową, jest chyba najlepszy i ja bym przy tym wariancie pozostał. Pytanie do Państwa, co 
Państwo o tym sądzicie? Nie wiem czy teraz czy w wolnych wnioskach jak dojdziemy do tego 
punktu. Tu bym Państwu taki temat zasygnalizował.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi za udzielenie informacji i 
zamknął punkt 6. porządku obrad. Przed przystąpieniem do punktu 7. zarządził 10 minut przerwy 
i poprosił Komisję oświaty o zebranie się w Biurze Rady. 
Po przerwie (w godz. 935 – 950) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 7. 
 

p u n k t  7 
Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010; 
 
Skarbnik Gminy omówiła załączniki do ww. projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania czy uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że załączniki nie są podpisane przez Panią Skarbnik, a 
powinny być podpisane, dlatego uważa, że uchwała jest przygotowana w sposób niekompletny. 
 
Radny W.Kociniak zapytał, dlaczego zwiększamy o kwotę 20.000 zł na płace w urzędzie? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że została wypłacona odprawa, która nie była zaplanowana w 
budżecie.  
 
Radny G.Turlejski zapytał, czy Pan Burmistrz skonsultował projekt tej uchwały z mieszkańcami 
tak jak to zapowiadał w kampanii wyborczej? I w jaki sposób? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak, w rozmowach z mieszkańcami w godzinach 
urzędowania od 800 do 16-tej (i po tej godzinie też). Jednocześnie podkreślił, że konsultacje, co do 
budżetu na rok 2010 to raczej nie do tego burmistrza. Natomiast, jeśli chodzi o budżet na rok 
2011 to jak najbardziej i również zaprasza Pana Radnego do takich konsultacji. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2010. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.                               Załącznik Nr 8 
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� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (ZGK); 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że dokument nie powinien być głosowany, bo nie jest 
przygotowany zgodnie z prawem samorządowym, tzn. na uchwale jest podpisany tylko radca 
prawny natomiast nie ma projektodawcy.  
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2010. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 (ZGK).                   Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku; 
 
Radny M.Ludwiczak zwrócił się z zapytaniem do Pani prawnik, co by się działo gdyby Rada 
uchwałą z dnia 29 października 2010 r. nie zmieniła Zakładu Gospodarki Komunalnej na 
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej? 
 
Radca prawny, p. Urszula Kowalska-Smuga odpowiedziała, że nic by się nie działo, po prostu 
pewnych czynności, które są w statucie zakładu zakład nie mógłby wykonywać. Wyjaśniła, że w 
statucie jest szerszy zakres działania zakładu niż to wynika z ustawy o finansach publicznych, 
dlatego przede wszystkim chodzi tutaj o zmianę tego statutu.  
 
Więcej pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i 
statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz programu współpracy z tymi 
organizacjami; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. Głosowało 15 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania ww. 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
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publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji oraz programu współpracy z tymi organizacjami.                                Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W 
wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.                                                            Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska; 
 
Radny G. Turlejski zgłosił wniosek: 

• Aby zmienić kwoty zawarte w projekcie uchwały w następujący sposób: 1) – 4.200 zł;    
2) – 0 złotych; 4) – 20% .  

Uzasadnił: „Pan Pawłowski nie radzi sobie na stanowisku burmistrza. Łatwo to dostrzec poprzez 
ośmieszające miasto z 700-letnią historią i tradycją oświetleniem Placu Wolności, powieszeniem 
paru lampek i to jeszcze niezdarnie nieładnie nie przysporzyło to naszemu miastu żadnej promocji 
ani satysfakcji. Stan dróg na terenie gminy śliski, nieposypywany, wiele dróg zupełnie 
nieprzejezdnych (szczególnie w terenach pólnocno-zachodnich gminy). Pan Burmistrz Pawłowski 
nie potrafił zająć stanowiska w czasie, kiedy byłem tutaj bardzo źle potraktowany na poprzedniej 
sesji w sprawie ślubowania. Książka o Warszycu do tej pory, mimo że minęło już 7 dni jest 
ukrywana w Urzędzie przed mieszkańcami, nie jest przeznaczona do sprzedaży, a czynność ta to 
jest dosłownie kwadrans. Pan Burmistrz zajął się bardzo mocno w tym czasie jak gdyby 
penetrowaniem pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy jak długo pracują, do kiedy 
mają umowy, ile zarabiają. No i przygotowanie materiałów na sesję widać, że było robione w 
pośpiechu.” 
 
Radny F.Stępień dodał, że również uważa, iż zaproponowane kwoty w projekcie są zbyt 
wygórowane. Podkreślił, że w ubiegłej kadencji Pan Pawłowski był przeciwny wielu inicjatywom 
podejmowanym przez ówczesnego burmistrza i koalicję, mianowicie: nie chciał remontu Domu 
Ludowego, nie chciał komisariatu policji, nie chciał przejąć Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
opuszczając salę obrad. Dlatego teraz należałoby troszeczkę poczekać, popatrzeć na dalsze efekty 
i dopiero podnosić zarobek, a nie od razu windować maksymalne kwoty. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podkreślił, że proponowane w projekcie uchwały kwoty to nie są 
kwoty maksymalne. Następnie na poparcie swoich słów zapoznał radnych z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w spawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. rozporządzenie.                                                 Załącznik Nr 13 
 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Burmistrza Kamieńska Bogdana 
Pawłowskiego. 
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Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że niezręcznie jest mu wypowiadać się w tej kwestii, 
ponieważ decyzja należy do Państwa Radnych, niemniej jednak chciałby się trochę wytłumaczyć, 
co do niektórych uwag tu padających. Dodał: „Proszę Państwa uważam, że zakupywanie książek 
przez gminę i dystrybucja tych książek przez gminę w ilości 500 sztuk nie jest najlepszym 
pomysłem (może 50 może 100), no zobaczymy jak to się będzie sprzedawać. Nie wiem czy 
podstawową funkcją gminy ma być sprzedaż książek. Mam tu wątpliwości. Od wielu dni 
przychodzą mieszkańcy, którzy czekają na istotne kwestie do załatwienia, np. kawałka 
wodociągu, jakiejś tam inwestycji, na które latami czekali i gdybym dzisiaj powiedział, że tutaj 
jest książka do sprzedaży trzeba kupować książki to pewno by na mnie patrzyli jak na człowieka 
chorego umysłowo.  
2) Na poprzedniej sesji ja nie reagowałem - Ja na tej sali jestem gościem, nie mogę się wtrącać do 
obrad i rządzić obradami Rady Miejskiej czy Przewodniczącego zmuszać, co ma robić. Państwo 
jesteście od tego żeby w swoich kompetencjach władzę sprawować (15 osób). Ja mam swoją 
działkę mam co do roboty mam swoje zadania. Obiecuję Państwu, że zawsze się będę wsłuchiwał 
w Wasz głos i jeżeli to będzie w moich kompetencjach to ja będę podejmował decyzje, ale nie 
oczekujcie ode mnie, że ja będę Wam organizował czy kierował obradami Rady Miejskiej, bo to 
nie jest moja rola.  
3) Co do pracowników - Od czego ma zacząć szef, który przychodzi do pracy. Chce się zapoznać 
z pracownikami. Jak ma się zapoznać? Przecież trzeba zobaczyć, co ci ludzie robią, jakie mają 
kompetencje, jakie mają wykształcenie, ile lat pracują, no i ile zarabiają. Ja mam do tego prawo i 
mam niejako obowiązek zobaczyć, kto pracuje, czym się zajmuje, ile ma za to płacone, bo może 
to trzeba przeorganizować trzeba to w jakiś sposób zmienić, może trzeba gdzieś uzupełnić osobę, 
może trzeba gdzieś kompetencje przesunąć. Ja uważam, że to jest podstawowa rzecz. Także tutaj 
uważam, że nic się nie stało, że się interesuję tym, kto w Urzędzie się, czym zajmuje, ile zarabia i 
za co zarabia.” 
 
Radny R. Turlejski podkreślił, że skoro Pan Radny Grzegorz Turlejski rozpoczął tę bezsensowną 
polemikę na temat płacy chciałby go zapytać: ile zarabiał jak był burmistrzem? Jak to się odnosi 
do zarobków, które Rada będzie za chwileczkę głosować dla Pana Pawłowskiego? 
 
Radny G. Turlejski odpowiedział, że – po pierwsze – w tej chwili jest dyskusja nad projektem 
uchwały dotyczącym wynagrodzenia Burmistrza Kamieńska i na ten temat radni powinni 
dyskutować. A po drugie – pytania to zadaje się do Pana Burmistrza na sali nie do Pana Radnego. 
 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek radnego G.Turlejskiego.  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych. 12 radnych głosowało 
„przeciw” 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. wniosek został odrzucony. 
W dalszej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska w wysokości zaproponowanej w projekcie 
uchwały. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 2 
radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska.   

Załącznik Nr 14 
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� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że projekty planów pracy poszczególnych komisji nie są 
podpisane. Ponadto zostały one przekazane radnym tuż przed sesją. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec wyjaśnił, że ten materiał, który Pan Radny otrzymał przed 
sesją to jest tylko taki materiał uzupełniający, natomiast wszystkie materiały na dzisiejszą sesję 
zostały do radnych wysłane w ustawowym terminie. Następnie przeczytał plany pracy 
poszczególnych Komisji w następującej kolejności: 
 

1. Komisja Planowania Budżetu i Finansów; 
 
Nie zgłoszono uwag do planu pracy na 2011 r. ww. Komisji. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Planowania 
na rok 2011. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. planu pracy głosowało 14 radnych. 1 
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. plan pracy został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Nie zgłoszono uwag do planu pracy na 2011 r. ww. Komisji. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa 
na rok 2011. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. planu pracy głosowało 14 radnych. 1 
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. plan pracy został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
 
Nie zgłoszono uwag do planu pracy na 2011 r. ww. Komisji. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy ww. Komisji na rok 
2011. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. planu pracy głosowało 14 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. plan pracy został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych; 
 

Nie zgłoszono uwag do planu pracy ww. Komisji na 2011 rok. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy ww. Komisji na rok 
2011. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. planu pracy głosowało 14 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. plan pracy został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 

 
5. Komisja Rewizyjna; 

 
Nie zgłoszono uwag do planu pracy ww. Komisji na 2011 rok. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy ww. Komisji na rok 
2011. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. planu pracy głosowało 14 radnych.                    
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. plan pracy został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

6. Komisja Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury;  
 

Nie zgłoszono uwag do planu pracy ww. Komisji na 2011 rok. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy ww. Komisji na rok 
2011. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. planu pracy głosowało 14 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. plan pracy został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2011 rok; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2011 rok. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2011 rok. 

 Załącznik Nr 16  
 
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. i 
przeszedł do punktu 8. 
 

p u n k t  8 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny R.Kurman, nawiązując do wystąpienia Burmistrza B.Pawłowskiego w sprawie 
bezpieczeństwa osób poruszających się przez przejazd kolejowy w Kamieńsku, zgłosił wniosek 
dotyczący oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie utrzymania obsługi osobowej przejazdu 
kolejowego w Kamieńsku, następującej treści: 
 

„Rada Miejska w Kamieńsku apeluje do Polskich Kolei Państwowych, aby została utrzymana 
obsługa osobowa przejazdu kolejowego w Kamieńsku z uwagi na niebezpieczeństwo grożące 
osobom korzystającym z przejazdu oraz popiera działania Burmistrza Kamieńska w tym 
zakresie.” 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie. 
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Pan Jan Kuliberda oznajmił, że jako mieszkaniec Kamieńska zwraca się do Burmistrza 
Kamieńska z prośbą żeby utrzymać przejazd kolejowy w tej formie, jaka jest teraz. Podkreślił, że 
na tym przejeździe w latach 70-tych doszło już do śmiertelnego wypadku (tam od wiaduktu do 
przejazdu nie ma widoczności) i taka forma zabezpieczenia jak półszlabany czy czerwone światła 
w ogóle nie wchodzi w rachubę. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie oświadczenie w sprawie utrzymania 
obsługi osobowej przejazdu kolejowego w Kamieńsku. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem 
ww. oświadczenia głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania ww. oświadczenie zostało 
przyjęte jednogłośnie. 
Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Radomszczańskiego B.Sewerynek, 
która pogratulowała Panu Burmistrzowi oraz radnym wyboru na te odpowiedzialne funkcje oraz 
złożyła życzenia na Nowy Rok 2011. 
 
W dalszej kolejności radni zgłaszali interpelacje i zapytania: 

Radny F.Stepień poprosił o naprawę lampy w Dąbrowie (pierwsza lampa jak się zjeżdża z E16 na 
Dąbrowę) oraz o posypanie drogi w Dąbrowie, która w ogóle nie była sypana i jest tam bardzo 
ślisko. Ponadto zapytał, od kiedy mieszkańcy nie będą płacić za wywóz śmieci. 
 
Pani Sołtys Elżbieta Masiarek dodała, że drogi w Napoleonowie i Hucie Porajskiej również nie 
były sypane. 
 
Radny J.Madej zapytał, co będzie z „emzetką”, bo ona raz jeździ raz nie jeździ. 
 
Radny M.Zieba zapytał czy w związku z trudną sytuacja finansową Zakładu Gospodarki 
Komunalnej zakład nie mógłby wykonywać np. części prac remontowych w świetlicach w 
Aleksandrowie i Ochocicach? Wspomogłoby to Zakład, a jednocześnie przyspieszyło 
wykończenie tych miejsc. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wykonywanie przez ZGK prac remontowych 
w świetlicach to jest to raczej niemożliwe, ponieważ jedna i druga świetlica jest przewidziana do 
korzystania ze środków europejskich, a więc musi być przetarg. Ponieważ ZGK nie ma 
osobowości prawnej nie będzie mógł przystąpić do przetargu. Można natomiast pomyśleć o 
robotach dla ZGK takich, które może dobrze wykonać, gdzie ceny byłyby właściwie dobrane nie 
byłyby zawyżane. I jego rolą jest np. budowa wodociągów, kanalizacji ściekowych. Trzeba się 
przyjrzeć dostarczaniu wody mieszkańcom, jakieś drobne prace remontowe czy budowlane.  
Jeżeli chodzi o odśnieżanie dróg lokalnych to umowa w tym zakresie była podpisana wcześniej i 
zajmuje się tym Zakład Gospodarki w związku z czym poprosi Pana Dyrektora zakładu o 
informacje czy Dąbrowa, Huta Porajska i Napoleonów były sypane. Jednocześnie Pan Burmistrz 
poprosił o przekazywanie na bieżąco bezpośrednio do niego takich informacji wtedy będzie mógł 
na bieżąco zadziałać i wysłać tam sprzęt. Następnie dodał: „Mam do Państwa jeszcze prośbę; z 
tego względu, że mamy jeszcze chwilę do uchwalenia budżetu na rok 2011, jeżeli Państwo macie 
jakieś propozycje czy problemy proszę zgłaszać (najlepiej do mnie) tylko proszę pamiętać, że ten 
budżet ma swój wymiar i wszystkiego nie da się w jednym roku załatwić. Bardziej tutaj bym 
pomyślał o rzeczach, które są może uciążliwe a drobne nie jakieś kosztowne, bo jeżeli są 
niewielkie nakłady finansowe to myślę, że udałoby się te rzeczy zrealizować.  
Następna rzeczą do Państwa Radnych, jeżeli macie Państwo jakieś sprawy do załatwienia w 
Urzędzie zapraszam, proszę do urzędników przychodzić, natomiast prosiłbym żeby urzędnicy nie 
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czuli tego, że radny jest jakimś obywatelem o szczególnych uprawnieniach, że wszystko trzeba 
mu natychmiast załatwić bez kolejki itd.  
Kolejna sprawa; pojawił się następny problem, jeżeli chodzi o „emzetki”. Aneks na przyszły rok 
został podpisany i te „emzetki” będą jeździć tak jak jeździły do tej pory natomiast ze względu na 
bardzo trudne warunki pogodowe... Problem wystąpił w Gorzędowie i w Gałkowicach gdzie 
„emzetka” niestety na tej drodze się nie zmieściła (zjechała na pobocze). I tutaj Pan Dyrektor 
MZK wystąpił z taką inicjatywą do mnie żeby w okresie zimowym te „emzetki” nie jeździły. 
Oczywiście na to się nie godzę i zaproponowałem taki układ, że w momencie, kiedy rzeczywiście 
jest bardzo źle to tak, natomiast, kiedy tylko warunki pogodowe na to pozwalają to ta „emzetka” 
ma jeździć. Powiem tak; na pewno będziemy analizować te połączenia, które są. Na pewno 
Gałkowice ten kurs jest dla nich interesujący i opłacalny, na pewno Gorzędów jest to kurs dobry, 
natomiast kurs Koźniewice tutaj były wątpliwości... 
 
Sołtys Sołectwa Koźniewice zwróciła uwagę, że gdyby były inne godziny kursowania „emzetki” 
to na pewno chętnych do korzystania z niej byłoby znacznie więcej. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przyznał, że należy się na spokojnie temu tematowi przyjrzeć i 
przeanalizować.                
 
Radny F.Stepień poprosił Pana Burmistrza o wysłanie wniosku do zarządcy drogi ulicy 
Wieluńskiej o naprawę tej drogi. Podkreślił, że już od 3 lat pisane były pisma, prośby, do radnych 
powiatowych do Pana Broszkowskiego i do dzisiaj nic w tej sprawie nie zostało zrobione. 
 
Burmistrz B.Pawłowski korzystając z obecności na sesji wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani 
Bożeny Sewerynek poprosił ją o kilka słów w tej sprawie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. B.Sewerynek powiedziała, że na pewno Rada Powiatu 
zajmie się tą sprawą. Jednocześnie podkreśliła, że były wielokrotnie wnioski od Rady Powiatu do 
Urzędu i Urząd odpowiadał negatywnie, nie garnął się do współpracy.  
 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 

p u n k t  9 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam III sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 


