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RM.0002.7.2011  
 P R O T O K Ó Ł NR X/11 

z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 21 lipca 2011 r. 

 
X Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 950. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 radnych (nieobecni radni: p. Renata Bidzińska, p. Jerzy 
Madej, p. Mirosław Zięba. Radny Waldemar Wasiński spóźnił się na obrady).  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Bogdan Pawłowski, Sekretarz gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Urszula Kowalska-Smuga, 
NTL, „Co Nowego”, „Komu Czemu”. 
 

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. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Gorzędowie; 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 

realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk-Gorzędów; 
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu na realizację 

prac geodezyjnych; 
• w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników; 
• w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników; 
• w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk; 

• w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
doradcy zawodowego zatrudnionego w publicznych szkołach prowadzonych przez 
Gminę Kamieńsk. 

 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia X Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, 
że sesja została zwołana zgodnie z § 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek 
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Burmistrza Kamieńska. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych 
obecnych jest 11. Stanowi to quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że dzisiaj rano do biura Rady wpłynęły jeszcze dwa 
projekty uchwał od Pana Burmistrza dotyczące udzielenia pomocy finansowej dwóm gminom 
(gminie Białaczów i Żarnów), które ucierpiały podczas wichury w dniu 14 lipca b.r.                     
W związku z powyższym, za zgodą Pana Burmistrza, zgłasza wniosek, aby wprowadzić do 
porządku obrad te projekty uchwał w następujący sposób: 

1) jako projekt dziewiąty – w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu 
terytorialnego (dla Gminy Białaczów); 

2) jako projekt dziesiąty – w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu 
terytorialnego (dla Gminy Żarnów). 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek.  
Ad.1) 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.2) 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Pawelca o 
przedstawienie przygotowanych projektów uchwał. 
 

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga szczegółowo omówiła załączniki do ww. projektu uchwały.        
Ponadto poinformowała, że do tego projektu zostały wprowadzone jeszcze dodatkowo dwie 
zmiany mianowicie: 

1) w dziale 85295 paragraf 2310 kwota 10.000 złotych – na pomoc finansową dla gminy 
Białaczów i gminy Żarnów, 

2) rozdział 01095 paragraf 4300 kwota zwiększenia 20.000 zł – na geodezyjne tyczenie rzeki 
Jeziorki na odcinku od drogi gminnej Danielów-Podjezioro do drogi wojewódzkiej 
Kamieńsk-Bełchatów. 

W sumie zwiększamy wydatki teraz o 20.000 zł i ta kwota pochodziłaby z rezerwy ogólnej (tam 
było początkowo zaproponowane żeby zwiększyć o 44.500 zł, po zmianie zwiększenie 
wynosiłoby 14.500 zł) 
 

Radny G.Turlejski zapytał: „Projekt na budowę drogi i kanalizacji deszczowej w Kamieńsku 
obręb 2. – Co to za droga jest, bo tu nie jest wpisane?” 
 
(Na salę obrad przybył radny W.Wasiński godz. 910) 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że Obręb 2 to są ulice w rejonie ulic: Mularczyka, Legionistów, 
Przerębskiego. Dodał: „Tam jest potrzeba budowy ulic i zaczynamy właśnie od ulicy Mularczyka. 
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Na razie będzie to samo utwardzenie po części tej ulicy żeby mieszkańcy mieli dojazd do 
budynków. Jeżeli chodzi o prace projektowe no to nie same prace związane tylko z drogami, bo 
również z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. Natomiast w tej chwili jest 
opracowywana koncepcja na cały ten teren zwłaszcza, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową i 
kanalizację sanitarną.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy tam mają być dodatkowe ulice jeszcze w tym rejonie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, że chodzi o opracowanie koncepcji na 
odprowadzenie wód opadowych, (w którą to stronę trzeba by było to zrobić, bo muszą być spadki 
naturalne) i odprowadzenie ścieków, czyli kanalizację sanitarną na cały ten obszar, nie tylko na te 
trzy uliczki. I później oczywiście projekty na poszczególne już ulice. 
 
Radny G.Turlejski: „A jeśli chodzi o następny wydatek: projekt budowy kanalizacji sanitarnej i 
wodociągów w Kamieńsku obręb 2 – to jest ta sama połać terenu?” 
 
Skarbnik gminy M.Ozga odpowiedziała, że tak. 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał: „Droga w kierunku Huty Brudzkiej – która to jest droga, gdzie to 
jest?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest to droga na pograniczu gminy Kamieńsk w kierunku 
gminy Dobryszyce. Dodał: „Ta droga chyba już ze dwa lata miała być wykonywana. Z tego, co 
wiem z drugiej strony gmina Dobryszyce tę drogę już zrobiła. No i połączyłoby to kompleksowo 
już przez tę drogę gminę Kamieńsk z gminą Dobryszyce.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2011. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                               Załącznik Nr 5 
  

� w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie.                                                                                                               Załącznik Nr 6 
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� w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację 
przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień zwrócił się do Pana Burmistrza i powiedział: „50% pieniędzy to do Barczkowic 
chyba nie dojdziemy, jeżeli zaczniemy od Gorzędowa? Mieszaka Pan tam i wie, jaki ruch jest 
niesamowity, jak się stanie to na godzinę przejeżdża około 200-300 samochodów. Czy 
Barczkowice są brane pod uwagę przy remoncie tej drogi i chodnika z tych pieniędzy?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że ubolewa nad tym, że cała droga nie będzie wyremontowana 
w tym roku i chciałby żeby tą drogę wyremontować (jak i może wszystkie inne drogi, które 
wymagają remontu). Niemniej jednak jest to droga powiatowa, my przekazujemy tą kwotę na 
środki Powiatu Radomszczańskiego (takie same środki ma Powiat Radomszczański), Powiat ma 
projekt na całą tą drogę i taka jest sugestia Powiatu, że będzie od Gorzędowa w kierunku 
Barczkowic. Dodał: „Panie radny ja jestem z Barczkowic i przy tej drodze mieszkam i wiem ile 
aut przejeżdża. Ale ja powiem tak, że przy mojej posesji przejeżdża chyba tyle samo aut ile przy 
Pana posesji i w Gorzędowie, bo przecież nikt nie jedzie do końca Barczkowic i nie wraca w 
drugą stronę, że w Barczkowicach jest większy ruch niż w Gorzędowie. Dlatego taka sama jest 
sytuacja… 
 
Radny F.Stępień: „Panie Pawłowski ja wszystko rozumiem tylko, że sytuacja jest przy sklepie 
przy klubie, dzieci do szkół i tu naprawdę jest duży ruch. I o to mi chodzi czy starczy czy coś 
będzie robione.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Panie radny ja Panu odpowiem jak mi Pan odpowie na pytanie, 
kto wygra przetarg i za jakie kwoty. Bo przecież to idzie w przetarg i może ktoś wygrać za 100 
złotych albo za 150 i wtedy ta droga będzie zrobiona dalej albo krócej. Proszę Państwa ja dzisiaj 
nie powiem, do którego momentu to starczy. Powiem więcej – gdyby było nawet w stu 
procentach zrobione tak jak było planowane to przy mojej posesji tego chodnika by nie było i 
przy pięciu innych domach też by go nie było, bo tak zakłada projekt.” 
 
Radny F.Stępień zapytał, dlaczego nie można zrobić tego projektu od Kamieńska w kierunku 
Gorzędowa? 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że przekaże argumenty Pana radnego do Powiatu i 
jednocześnie poprosił, aby Pan radny również przekazał swoje argumenty do Powiatu, ponieważ 
właścicielem drogi jest Powiat. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, jaką kwotę przeznacza Powiat na budowę tej drogi? 
 
Burmistrz B.Pawlowski wyjaśnił, że taką samą jak gmina Kamieńsk, bo to są te same udziały. 
 
Radny F.Stępień zapytał czy nie można więcej wynegocjować, bo przecież to jest droga Powiatu? 
 
Radny M.Ludwiczak zwrócił się do radnego F.Stępnia i powiedział: „Panie Stępień to może Pan 
złoży jakąś propozycję, co Pan proponuje?” 
 
Radny F.Stępień: „Nie no poprzednia Rada zaproponowała i przegłosowała w tamtym roku w 
czerwcu. Jest od tego władza niech negocjuje niech proponuje.” 
 



 5

Radny G.Turlejski zaproponował „żeby burmistrz zdecydował się na remont tej drogi po połowie: 
milion złotych od strony Gorzędowa i milion złotych od Kamieńska w najgorszych miejscach 
przez Barczkowice. To by chyba wszystkich usatysfakcjonowało.” 
 
Burmistrz B.Pawlowski wyjaśnił, że właścicielem drogi jest powiat i to on decyduje natomiast my 
jako gmina możemy pewne sugestie przenosić. Dodał: „Ale myślę, że gdyby zrobiono milion od 
Gorzędowa milion od Kamieńska to akurat Barczkowice gdzie jest największa zabudowa 
zostałaby bez remontu.” 
 
Radny D.Barański zapytał, kto był wykonawcą kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie i kto 
doprowadził do tego stanu, że ta droga wygląda tak jak wygląda? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że z tego co pamięta to wykonawcą była gmina Kamieńsk. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej 
nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów.            Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu łódzkiemu; 
 

Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 

Radny G.Turlejski zapytał czy to 20.000 złotych to tylko na wytyczenie rzeki? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy wiadomo ile ma kosztować odkopanie tej rzeki? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć ile, ale na pewno 
dużo dużo więcej niż nasze środki. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, kiedy województwo ruszy do odkopania tej rzeki? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że jest to kwestia jesieni (wrzesień, październik). 
 
Radny G.Turlejski zapytał ile mają w tegorocznym budżecie w województwie na to pieniędzy? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że dla niego najważniejsze jest odkopanie tej rzeczki, a za ile 
oni to zrobią i kto to zrobi to już są ich sprawy. 
 
Radny M.Ludwiczak podkreślił, że jest zadowolony, że Pan Burmistrz mówi, że zaczynamy robić 
porządki na ciekach wodnych na terenie naszej gminy, dobrze, że jest to robione na rzece 
Jeziorce, ale chciałby wiedzieć – i stąd pytanie – kiedy Pan Burmistrz zabierze się za 
uporządkowanie rzeki Kamionki i sytuacji na terenie łąk w Koźniewicach i nie tylko?  
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Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Wiem, że co do Kamionki też mają jakieś tam 
propozycje. W tej chwili te propozycje na razie nie są na takim etapie, że już możemy 
powiedzieć, że będą te prace wykonywane. W każdym razie jakieś tam przymiarki były robione, 
też udało się nam przekonać, że ta rzeka wymaga odnowienie udrożnienia uporządkowania.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy Pan Burmistrz myśli na temat uporządkowania tego rozlewiska 
w Koźniewicach? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak. Dodał: „Było spotkanie z jednym z posłów, z 
dyrektorem Zarządu Melioracji z Łodzi, z szefem oddziału w Radomsku, wymieniliśmy swoje 
zdania przekazaliśmy sobie informacje. Po tym spotkaniu został ściągnięty ekspert specjalista od 
takich właśnie koncepcji. Wstępnie rozmawialiśmy z nim o koncepcji, jaki ten zbiornik ma być 
duży, w którym miejscu, żeby on to w jakiś sposób zaplanował. Są pierwsze ustalenia z nim. – 
Dzisiaj bodajże w „poczcie” przyszły pewne informacje, o które wystąpiliśmy i chcieliśmy je 
uzyskać, co do leja depresyjnego z kopalni, bo on musi zebrać najpierw takie informacje ogólne. 
Jeżeli byśmy robili to wszystko od podstaw to są bardzo duże kwoty, bo sama koncepcja kwota 
była około 30.000 złotych, ale to jest taki wstępny ruch. – Także jesteśmy na etapie myślenia o 
koncepcji, bo w inny sposób tej wody nie da się uporządkować na dzień dzisiejszy jak tylko 
zbiornik retencyjny. Co do wielkości tego zbiornika, położenia jego, no to jest to w takiej jakby 
wstępnej fazie koncepcji tzn. jak te dane do nas spłyną i on to, co będzie mógł ściągnąć, (ale 
bezkosztowo) to on wtedy złoży nam relacje, co już ma, co by jeszcze potrzebował i wtedy 
ewentualnie by wystąpił z propozycją, co musi jeszcze zrobić jak to czasowo wygląda i jakie to 
będą kwoty.”  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej województwu łódzkiemu. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu łódzkiemu.  Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników; 
 
Radca prawny p.Urszula Kowalska-Smuga zaproponowała żeby zmienić tytuł tej uchwały na:     
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników, ponieważ w tej uchwale nie 
powołujemy zespołu tylko w następnej. 
  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia 
informacji o kandydatach na ławników. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.                  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.        Załącznik Nr 9 
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� w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik do pracy w ww. Zespole zgłosił następujących kandydatów: 

1) Ryszard Kurman – przewodniczący zespołu, 
2) Renata Jurczyk – członek, 
3) Radosław Turlejski – członek. 

 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił się do Pani radcy i zapytał czy trzeba głosować każdego 
kandydata z osobna czy wszystkich razem. 
 
Radca wyjaśniła, że w związku z tym, że nie ma innych kandydatów można głosować projekt 
uchwały z przedstawionymi kandydatami. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników (z przedstawionymi kandydatami). Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.                  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk; 

 
Kierownik MZEA p. Bożena Ziemba omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych.   
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów.                  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk.                                                                  Załącznik Nr 11 
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� w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy 
zawodowego zatrudnionego w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę 
Kamieńsk; 

 
Kierownik MZEA p. Bożena Ziemba omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Radny W.Wasiński zapytał czy to musi być nauczyciel czy to są osoby odpowiednio 
przeszkolone, bo z wypowiedzi Pani Kierownik zrozumiał, że dyrektor przydziela nauczycielowi. 
 
Kierownik MZEA p. Bożena Ziemba wyjaśniła, że nauczycielowi spełniającemu warunki, musi 
mieć odpowiednie kwalifikacje. 
  
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego zatrudnionego w 
publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.                  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
doradcy zawodowego zatrudnionego w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę 
Kamieńsk.                                                                                                                 Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego; 
 

Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (dla Gminy Białaczów). Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.  

Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. 
 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (dla Gminy Żarnów). Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
21.07.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. 

Załącznik Nr 14 
 

Radny F.Stępień zwrócił się do Przewodniczącego Rady i powiedział, że chciałby poinformować, 
że koło restauracji Prestige, której właścicielem jest Pan Owczarek wylewają się ścieki i aż płyną 
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ulicą Szkolną w dół. Podkreślił, że mieszkańcy już kilkakrotnie interweniowali u Pana Owczarka, 
ale bezskutecznie. W związku z tym zapytał czy urząd ma jakąś moc prawną żeby tego Pana 
zmusić do tego żeby coś z tym zrobił? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Co prawda punktu zapytania radnych nie ma, ale 
odpowiem Panu. Powiem tak, że ta sytuacja też mnie niepokoi i jakieś tam pierwsze sugestie były. 
Zbyt wielkich możliwości nie ma możemy tutaj uruchomić sanepid. Rozwiązaniem chyba 
docelowym w przyszłości byłoby to żeby ten teren był skanalizowany, bo część Kamieńska w 
samym centrum no niestety jeszcze kanalizacji sanitarnej nie ma i dlatego tak to się dzieje.  
Myślę, że po uporządkowaniu kolektorów w tym obszarze (bo to nie tylko jest restauracja, ale tam 
też są podejrzewam duże zrzuty i to się nie mieści, bo inne budynki tu w centrum też czekają na 
kanalizację) myślę, że to się uda zrobić. Także, jeżeli negocjacje czy jakieś tam prośby nie 
odniosą skutków – a na razie skutek jest żaden – to myślę, że trzeba będzie tutaj odpowiednie 
organy typu sanepid powiadomić” 
 
Radny F.Stępień dodał: „Jeszcze jedno na ulicy Wieluńskiej już od czterech miesięcy jest ta 
wyrwa, co tam ten wyciek był, żwir wszystek spływa na drogę i kiedy to będzie zrobione? Tak 
mnie mieszkańcy pytali.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Też bym chciał znać odpowiedź na to pytanie. Pytam 
Pana dyrektora zakładu gospodarki, który się ostatnio rozchorował, bo właścicielem drogi jest 
powiat a remontu dokonał zakład gospodarki. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 
3. 
 

p u n k t  3 
Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam X nadzwyczajną sesję Rady 
Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


