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RM.0002.10.2011 

  P R O T O K Ó Ł  NR XIII /11  
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 30 września 2011r. 
 
XIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 1000 – 1520. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych. Nieobecni radni: P. Dariusz Barański,                    
P.Grzegorz Turlejski.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca Prawny – Edyta Szwed, NTL,            
„Co Nowego”, „Komu Czemu”. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Starosta Powiatu Radomszczańskiego – Robert Zakrzewski, 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Aleksander Broszkowski, Kierownik MZEA – 
Bożena Ziemba. 
 

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. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.; Nr X/11 z dnia 21 lipca 2011r.; 

Nr XI/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. i Nr XII/11 z dnia 16 września 2011 r. 
4. Realizacja inwestycji gminnych w 2011 r.– informacja Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. 
8. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
10.  Podjęcie uchwał. 
11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady dotyczącego usprawiedliwienia 

nieobecności na sesji w dniu 27 czerwca 2011 r. 
12. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska. 
13.  Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13. stanowi to quorum, a więc Rada może 
obradować i podejmować uchwały.  
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p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił proponowany porządek obrad następnie zgłosił 
wniosek: 

• „Aby punkt 10. Podjęcie uchwał rozszerzyć o uchwałę w sprawie zobowiązania do 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu w przypadku przyjęcia 
Planu Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań na rok 2012 w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.” 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Powiat Radomszczański zobowiązał się, iż w 2012 roku z 
funduszy własnych oraz częściowo z dofinansowania z naszego budżetu gminnego dokończy 
drogę Kamieńsk-Gorzędów.  
 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr IX/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.; Nr X/11 z dnia 21 lipca 2011r.; 
Nr XI/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. i Nr XII/11 z dnia 16 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie następujące protokoły: 
 

1. Protokół Nr IX z dnia 27 czerwca 2011 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr  X z dnia 21 lipca 2011 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

3. Protokół Nr  XI z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 



  3

4. Protokół Nr  XII z dnia 16 września 2011 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
 

Realizacja inwestycji gminnych w 2011 r. – informacja Burmistrza.  
 
W celu omówienia ww. tematu głos zabrał Burmistrz Kamieńska P. Bogdan Pawłowski i 
powiedział: „Tych inwestycji troszeczkę jest także Państwo pozwolą, że tylko o niektórych 
powiem więcej natomiast postaram się skrótowo o tych, które są może mniej istotne czy stwarzają 
mniejsze problemy. 
- Budowa wodociągów w Barczkowicach – w trakcie realizacji (jest zlecona dokumentacja). 
- Montaż wodomierzy – 6.000 zł – w tej chwili Zakład Gospodarki (po kolejnej komisji gdzie 
radni krytycznie odnieśli się do sposobu realizacji przez Zakład montażu wodomierzy) wyznaczył 
już kilka miejsc w terenie i okazuje się, że są to miejsca, które wymagają założenia studni 
wodomierzowej, czyli te kwoty będą dosyć duże. 
- Dotacja dla powiatu na pomoc finansową z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 3915 E – 1.234.455 – Z tego, co wiem jest zlecony przetarg w starostwie na tą drogę, który ma 
być rozstrzygnięty na początku przyszłego miesiąca (chyba 2 października). Spodziewamy się 
dzisiaj na sesji gości ze starostwa to myślę, że tutaj nam znacznie więcej na ten temat powiedzą. 
- Budowa chodnika w Gałkowicach Starych – zostało 2.000 zł. Za tą kwotę nie wybudujemy tego 
chodnika. Środki w dużej mierze zostały przełożone na teren Gałkowic, tam doszła budowa drogi 
do nowej oczyszczalni ścieków. 
- Budowa drogi w miejscowości Siódemka – 53.784 zł – drogę wykonano. Jest to około 150 
metrów (to, co było pierwotnie w budżecie projektowane). 
- Chodnik w ul. Mickiewicza w Barczkowicach – plan 59.700 – Chodnik został wykonany za 
kwotę 59.614 zł. 
- Nawierzchnia asfaltowa na drodze Ozga- Podjezioro – plan 47.000 – Wykonano za 40.000 zł. 
- Budowa drogi w Napoleonowie – plan 67.000 zł – inwestycję wykonano za kwotę 58.794 zł. 
- Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych – zrealizowana. Droga 
nieplanowana, wymuszona tą inwestycją, która tam była budowana. Bez tej drogi nie udałoby się 
wykonać oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych. 
- Budowa drogi ul. Księdza Biskupa S. Zdzitowieckiego – 39.210 zł. – Trudno to nazwać budową, 
droga została utwardzona mniej więcej w połowie szerokości; 
- Projekty na budowę drogi i kanalizacji deszczowej i w Kamieńsku, obręb 2 – 30.000 zł – w 
trakcie realizacji. Za tą kwotę zlecone są projekty i do końca roku mają one do Urzędu wpłynąć. 
- Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim – 8.700 – zrealizowano. 
- Nawierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku Huty Brudzkiej – 14.000 zł – w trakcie realizacji 
(jest wytyczona geodezyjnie, prawdopodobnie ten odcinek zostanie wykonany z destruktu). 
- Budowa drogi ul. Mularczyka w Kamieńsku – 36.000 zł – do realizacji. 
- budowa chodnika ul. Żołnierzy Września w Kamieńsku – 19.500 zł – w trakcie realizacji. 
- Wiata przystankowa w Kamieńsku, ul. Słowackiego – 5.188 zł – wykonano. 
- Wiata przystankowa w Barczkowicach – 5.499 zł – wykonano.  
- Wiata przystankowa dla Ochocic – 5.000 zł – wykonano.  
- Wiata przystankowa w Gorzędowie ul. Kasprzyka – 3.000 zł – do realizacji. Na pewno trzeba 
będzie do tej kwoty dołożyć, jeżeli to ma być duży przystanek. Jest jeszcze kwestia ustalenia 
lokalizacji, bo jest to teren proponowany przez radnych sołtysa i mieszkańców, ale w tej chwili 
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jest zagrodzony i mało dostępny dla nas, dlatego trzeba by przesunąć to ogrodzenie żeby 
przystanek mógł być tam wmontowany. 
- Monitoring uliczny Plac Wolności w Kamieńsku – w trakcie realizacji. 
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głowackiego w Kamieńsku – 210.000zł – w 
trakcie realizacji. Na obecną chwilę jest wydatkowane 95.599,50 zł. 
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej w Kamieńsku (budynek apteki) 
– do realizacji. 
- Zakup komputerów i oprogramowania – zrealizowane. 
- Zakup ksera do Urzędu – zrealizowane. 
- Termomodernizacja budynku wraz z przebudową schodów Urzędu Miejskiego – została kwota 
10.000 zł. W tym roku zostaną przebudowane schody i na tym etapie zostanie zakończone, bo 
pieniądze przełożyliśmy na drogę powiatową. 
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 
Łódzkiego) – 10.300 zł – zrealizowane. 
- Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Kamieńsk – 410.000 zł – kwota została 
przekazana z tego co wiem odbiór samochodu kwestia tygodnia.” 
 

(Na salę obrad przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomsku w osobach: starosta 
Robert Zakrzewski oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Aleksander Broszkowski – 
godz.1015) 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik powitał przybyłych gości i poinformował, że nastąpi mała zmiana, 
tj. Pan Burmistrz tutaj odda swój czas Panu Staroście oraz Panu Naczelnikowi w kwestii tej nowej 
uchwały, która będzie głosowana w podjęciu uchwał. Następnie poprosił przybyłych gości o 
zabranie głosu. 
 
Starosta Robert Zakrzewski podkreślił, że wie, że czas na sesji dla władz to najważniejsza rzecz, 
więc nie będzie go dużo zabierał, następnie dodał: „Pierwsza informacja to jest taka, że były tutaj 
pytania czy będziemy mieć na sto procent informację zwrotną, że będziemy mogli Kamieńsk-
Gorzędów realizować z tych środków, które tam dostaliśmy już dawno – tak jak mówiłem było na 
99,9 teraz jest na 100%. Mamy potwierdzenie, realizujemy. Przetargi ogłoszone zobaczymy, co 
nam z tego wyjdzie. Jeżeli nam coś zostanie z jakiś tam oszczędności będziemy to robić dalej. Ale 
ponieważ to nie będzie koniec całej tej inwestycji w związku z tym doszliśmy do wniosku, że (tak 
jak zresztą rozmawialiśmy wcześniej) warto by było to, co już zaczęliśmy kończyć i po 
przeanalizowaniu tych projektów, które my mamy, które można zgłaszać do tzw. schetynówek 
uwzględniliśmy dwa projekty: przebudowy ulicy Jagiellońskiej etap I i II no i dokończenie 
Państwa drogi Kamieńsk-Gorzędów jako schetynówka. A dlatego tylko dwa, bo w tym roku jest 
dofinansowanie 70:30, czyli ze swojej strony będziemy musieli to 70 dołożyć. – Państwo nam 
dołoży 30, jeżeli w ogóle uzyskamy punkty i wygramy, bo 200 milionów jest środków na 
województwo łódzkie także jest to bardzo mało. – Jeżeli by nam się udało dokończenie tego 
odcinka Kamiensk-Gorzędów to by była kwota 1.200.000 (z Państwa strony by było 420.000 z 
naszej strony 420.000 i środki budżetu państwa 360.000). Ale – mówię – zgłosiliśmy jako powiat 
również drogę znajdująca się na ul. Jagiellońskiej w Radomsku żeby stworzyć sobie większą 
szansę niż tylko przy zgłoszeniu jednej drogi. Zobaczymy, może jedna może druga. Ja jako 
starosta mam wszystkie drogi powiatowe pod sobą i staram się na wszystkie patrzeć, ale też tak 
jak Państwu obiecałem damy szansę i Państwa drodze.” 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski dodał: „Ja może informacyjnie powiem o drodze, odcinku tej 
drogi, który już w tej chwili będzie realizowany, a więc zaczynamy od Gorzędowa od ulicy 
Sikorskiego (od skrzyżowania przy kościele) kończymy w Barczkowicach na ulicy Słonecznej, 
przejeżdżamy skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza tutaj od strony Kamieńska kończymy. Przetarg 
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został ogłoszony 16 września, 3 października otwarcie ofert. Będziemy chcieli żeby w przyszłym 
tygodniu przetarg został zatwierdzony żeby jak najszybciej wykonawca mógł przystąpić do robót. 
Termin jest już późny, nie wiemy czy się wszystko uda w stu procentach zrealizować w roku 
bieżącym. Termin zakończenia daliśmy 9 grudzień także nie wiemy czy się wszystko da zrobić 
być może zajdzie konieczność aneksowania robót na rok przyszły, ale najważniejsze jest to, że 
zaczniemy przebudowywać tą drogę w roku bieżącym. Natomiast tak jak tu Pan Starosta 
wspomniał składamy dwa wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jeden 
właśnie obejmuje dokończenie tej drogi aż do drogi krajowej, czyli Kamieńsk-Gorzędów byłby 
gotowy w przyszłym roku. Zostało by tylko około 1.050 metrów (w b.r. 2.405 metrów).” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy jest wreszcie ustalone między powiatami, do kogo należy ten 
sporny odcinek drogi?  
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski wyjaśnił, że zwrócił się z tym problemem do geodety 
powiatowego P. Romualda Kryjana, który pracował również w Piotrkowie, więc tą kwestię zna 
dokładnie i radomszczańską i piotrkowską i Pan geodeta stwierdził, że ewidentnie ten odcinek jest 
po stronie Powiatu Piotrkowskiego. Nie jest własnością Powiatu Radomszczańskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zaznaczył, że w ub. roku właśnie na tym odcinku spornym 
była wykonywana przez naszą gminę kanalizacja sanitarna. W związku z tym zapytał, na jakich 
zasadach było to ujęte, że to jest nasz teren skoro teraz się mówi, że to nie jest nasz teren? 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski wyjaśnił, że z tego co pamięta to nie było w zeszłym roku 
tylko kilka lat wcześniej i wówczas było spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg 
Powiatowych z Piotrkowa właśnie tam na miejscu na skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego i 
Adamowskiego i pierwsze pytanie, jakie padło z ust Panów z Piotrkowa to, kto wyraża zgodę na 
budowę kanalizacji sanitarnej na tym odcinku spornym drogi. Dodał: „My wówczas (to był rok 
2006 czy 2007) przeglądaliśmy nasze dokumenty, jakie mamy w zasobach wydziałów i mamy 
wniosek na zajęcie pasa, ale określający tylko powierzchnię. Nie mamy rozbite, na który to 
odcinek. Budowana była całość wówczas. My nie możemy stwierdzić na podstawie tych 
dokumentów. Bardziej by trzeba poszukać może w wydziale budownictwa, jaki był projekt 
sporządzony czy była ujęta ta działka. Być może w ogóle to nie było ujęte. Ze słów P. Romualda 
Kryjana – naszego geodety powiatowego – wiemy ze to nie jest nasza własność. Po kanalizacji mi 
trudno w tej chwili dojść.” 
 
Sekretarz gminy R.Kurman zauważył, że jest już ten moment, kiedy projektowane są budżety na 
przyszły rok w związku z tym zapytał jak starostwo widzi odcinek drogi Kamieńsk-Pytowice i 
dalej do Kleszczowa. Dodał: „I jeszcze jedna sprawa; jest taki odcinek drogi w Pytowicach od 
byłego PGR w kierunku Słostowic tam były kiedyś drzewa te drzewa wykonawca niechlujnie 
wyciął zostawił pniaki dość wysokie. Szczególnie jest to niebezpieczne w okresie zimowym, 
kiedy jest odśnieżanie, ale również jest niebezpieczne w okresie letnim, kiedy jest wykaszanie. 
Natomiast druga sprawa; była tam wycinana akacja (akacja ma to do siebie, że jak nie jest 
skutecznie wycięta bardzo intensywnie odrasta) i teraz te krzaki akacji zarastają jezdnię i 
szczególnie przy wymijaniu jest to bardzo niebezpieczny manewr. Jak Państwo widzielibyście 
rozwiązanie?” 
 
Starosta Robert Zakrzewski: „Ja chciałem właśnie i Panu Burmistrzowi i Państwu zaproponować, 
chciałbym zrobić od tego roku taki cykl spotkań w każdej gminie żeby podyskutować o tych 
problemach, które ich nurtują. I myślę, że na spotkaniu, na które zapraszam burmistrza – to chyba 
będzie 10 października – i myślę, że co roku dobra by to była taka inicjatywa żebyśmy przed 
planowaniem budżetu mogli sobie porozmawiać o różnych problemach. Oczywiście te, które z 
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naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia zarządcy dróg powiatowych najbardziej będą 
nas interesowały, ale jeśli inne będą, które będziemy mogli wspólnie rozwiązać to będę 
zobowiązany.” Dalej o odpowiedź na pytania Pana Sekretarza poprosił Pana Naczelnika. 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski: „Zacznę od drogi Kamieńsk-Pytowice dalej w kierunku 
Łękińska; Państwo pewnie zauważyliście, że zakończyliśmy niedawno przebudowę krótkiego 
odcinka, bo tylko 530 metrów a było to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że dostaliśmy pomoc 
finansową z Gminy Kleszczów. Dostaliśmy 100.000 i dołożyliśmy 104.000. W sumie ten 
kawałeczek króciutki (530metrów) kosztował 201.000 zł. Tam jest do zrobienia jeszcze około 3 
kilometrów żeby dojechać do Pytowic także liczymy być może Gmina Kleszczów znowu okaże 
się w przyszłym roku taka hojna i coś powiatowi dołoży wtedy będziemy przebudowę tej drogi 
kontynuować. Natomiast droga Słostowice-Pytowice – pnie; Po 15 października, bo wtedy można 
wycinać drzewa, będziemy wycinać drzewa i będziemy karczować pnie. Rozpoczynamy taką 
procedurę wyłaniania wykonawcy. Właśnie mamy na uwadze drogę Pytowice-Słostowice, jeżeli 
chodzi o pnie i druga droga to jest na terenie Gminy Kodrąb. Także te dwie drogi chcemy z tych 
pni wyczyścić poprzez karczowanie.” 
 
Radny J.Madej: „Ja mam inną drogę powiatową od Kaliska w stronę Piotrkowa; z Panem 
Naczelnikiem rozmawialiśmy już wcześniej, że tam są koleiny w tej drodze. Również mostek, 
który był robiony w tej chwili jest przewrócony. Był on zbudowany z bloczków betonowych te 
bloczki widocznie podczas odśnieżania były odpychane popychane i to się przewróciło. To 
wszystko leży na tym rowie. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego chodnika, bo powstała ta 
kopalnia piasku na Pawłowie i teraz zrobił się okropny ruch tych TIR-ów. Tam część tego 
chodnika jest. Panie Naczelniku, co by z tym zrobić?” 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski: „Szanowni Państwo, tych spraw takich drobnych jest 
mnóstwo, one zajmują też dużo czasu, wszystkich nam mówię szczerze nie udaje się zrealizować. 
Jeżeli chodzi o inwestycję żeby tą drogę przebudować to niestety, ale budżet jest taki, jaki jest, 
jeżeli nie pozyskamy żadnych funduszy z zewnątrz to ten budżet w przyszłym roku będzie 
wyglądał, że inwestycje to będą tylko te dwie inwestycje, które wspomnieliśmy, czyli 
Jagiellońska i Kamieńsk-Gorzędów dokończenie. Oczywiście nie wiadomo, która się 
zakwalifikuje do tego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych... Mostek – mostek był wykonany 
w poprzedniej kadencji no ktoś go zniszczył nie wiemy, kto.” 
 
Radny J.Madej podkreślił, że to jest tylko taki murek postawiony. 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski wyjaśnił, że był on wykonany z bloczków betonowych 
otynkowanych, bo tak się w tej chwili robi ścianki czołowe na przepustach. 
 
Starosta Robert Zakrzewski: „Ja myślę Panie Przewodniczący, że się spotkamy i na tym 
spotkaniu, jeśli Państwo wyrażą taką chęć, już typowo roboczym gdzie będziemy mieć dużo 
czasu i spokojnie sobie porozmawiamy o tych wszystkich problemach. Jeżeli Państwo radni jako 
przedstawiciele swoich terenów będziecie mogli od społeczności lokalnej, która Was wybrała 
pozyskać informacje nt. problemów to spiszecie, my sobie porozmawiamy i będziemy się starali 
w jakiś sposób pomóc.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „No cóż zapraszam na takie spotkanie. Bardzo się cieszę, że w ten 
sposób Zarząd podchodzi do „terenu”, że będzie przynajmniej można poprzekazywać informacje, 
bo ja powiem tak, że poprzednio troszkę drogi powiatowe w Gminie Kamieńsk zostały jakoś tak. 
Nie wiem czy wszystkie drogi powiatowe tak wyglądają, ale mamy sporo tych dróg i sporo jest do 
roboty na tych drogach, więc dokładamy w tym roku bardzo ładną kwotę. Nie wiem, co będzie    
w przyszłym roku, wszystko jest w rękach radnych. Natomiast może troszkę by tak popatrzeć na 
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Kamieńsk troszkę inaczej niż na inne gminy, które co roku coś tam otrzymywały, bo były chyba 
takie, a Kamieńsk był niejako w tyle. Nie nadrobimy tego (ani budżet starostwa ani budżet gminy) 
na szybko nie uda się tego załatwić, ale może by tak trochę Panie Starosto rekompensować te 
nasze straty.” 
 
Starosta Robert Zakrzewski: „Chcemy oczywiście wspólnie zrobić jak najwięcej. Ja 
powiedziałem, ponieważ pode mną jest cały powiat i w każdym miejscu każdy coś chce, dlatego 
na tych spotkaniach będziemy się starali uzyskać wiedzę na temat tych najważniejszych spraw, 
które Państwa nurtują i wtedy jakieś priorytety realizacji ustalimy. Na razie mamy dwa: 
Gorzędów – Kamieńsk i ewentualnie dokończenie tej drogi poprzez schetynówke, jeżeli nam się 
uda. Co do następnych rzeczy zobaczymy na ile nam będzie starczał budżet. Natomiast myślę, że 
Pan Burmistrz nie ma wątpliwości nie zapominamy o Was jesteśmy tu już drugi raz na sesji i 
mówimy tylko o sprawach związanych z drogami powiatowymi.” 
 
Burmistrz B.Pawowski: „Jeszcze mam taką prośbę, bo dla Państwa radnych pozwoliłem sobie 
dzisiaj przygotować uchwałę w związku z tą schetynówką na przyszły rok. Państwo nie mieliście 
przesłane w materiałach, za co przepraszam, ale ta sprawa urodziła się na gorąco, to jest kwestia 
trzech czterech dni gdzie wyniknęła sprawa i tu z Panem Starostą zadziałaliśmy szybko żeby ten 
projekt uchwały przygotować. Sprawę kieruję na dzisiejszą sesję z tego względu, że Państwo w 
starostwie wniosek muszą złożyć do 5 października, więc tego czasu by już nie było na 
zwoływanie sesji nadzwyczajnej. Poprosiłem tutaj Pana Naczelnika żeby przyjechał żeby 
powiedzieć, jaka jest ważna rola, bo proszę Państwa 420.000 zł to dużo dla Gminy Kamieńsk i 
tym obciążamy budżet przyszłego roku, jeżeli dzisiaj Państwo to przegłosujecie. Ale również te 
środki ze schetynówek, które miały być (tak pięknie miały do nas wpłynąć w tym roku) nie 
wpłynęły i dajmy szansę na przyszły rok.” 
 
Starosta Robert Zakrzewski: „I umawiamy się, jeżeli nie przejdzie to nie mamy do siebie 
pretensji, bo tu mówimy wprost składamy do konkursu i jak to w konkursie bywa wygramy lub 
nie wygramy. Może być tak, że żadna z naszych dróg nie dostanie dofinansowania, bo mamy 200 
milionów w województwie łódzkim i dostaną jakieś drogi w innej części albo dostaniemy 5 razy 
mniej. Także liczmy się z tym, że może być różnie, ale będziemy jakoś wspólnie rozwiązywać te 
problemy.” 
 
Radny F.Stępień zapytał: „Panie Starosto, jeżeli nie dostaniemy tych pieniędzy od państwa to nie 
możemy za te pieniądze, co przeznacza starostwo i gmina robić tej drogi dalej?” 
 
Starosta Robert Zakrzewski odpowiedział: „Powiem tak, zostały zgłoszone dwie drogi 
zobaczymy, która została wybrana. Może być tak, że zostanie wybrana Jagiellońska, to kwota 
ponad dwa miliony po naszej stronie, nie wiem jak wtedy będzie wyglądał budżet z ewentualną 
możliwością dalszego dołożenia i pociągnięcia. Tak jak obiecałem na poprzednim spotkaniu na 
pewno będziemy iść w tym kierunku żeby tą drogę ostatecznie zakończyć, dlatego też taki pomysł 
żeby zaproponować tą uchwałę i zaproponować taki układ.” 
 
Radny F.Stępień zapytał czy to znaczy, że jeżeli wygra Jagiellońska to ta droga nie będzie dalej 
robiona? 
 
Starosta Robert Zakrzewski odpowiedział, że to znaczy, że jeżeli wygra Jagiellońska to wtedy 
będzie się dalej z Panem Burmistrzem zastanawiać, co robić i na ile pozwalają budżety.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Staroście i Panu Naczelnikowi za przybycie      
i udzielenie informacji i ogłosił 5 minut przerwy. 
Po przerwie (w godz. 1030 – 1035) Przewodniczący Rady wznowił obrady i głos oddał Panu 
Burmistrzowi. 
 
Burmistrz B.Pawłowski kontynuował: „Samochód strażacki – tak jak mówiłem – za tydzień dwa 
powinien się u nas pojawić ciężki nowoczesny samochód bojowy, dodatkowo będzie do niego 
dokupowany jeszcze sprzęt do ratownictwa technicznego. 
- Dotacja dla OSP Gorzędów na zakup urządzeń do selektywnego wybierania – zrealizowane. 
- Wykonanie instalacji solarnych w P.S.P. w Kamieńsku – w trakcie realizacji (jest ogłoszony 
przetarg). 
- Wykonanie instalacji solarnych w P.S.P. w Gorzędowie – w trakcie realizacji (jest ogłoszony 
przetarg). 
- Wykonanie instalacji solarnych w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku – w trakcie realizacji 
(jest ogłoszony przetarg). 
- Zakup pieca CO do PSP w Kamieńsku – w trakcie realizacji. 
- Ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku – 50.000 – 
wykonano za 39.000 zł. 
- Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku – 30.000 – 
zakupiono zabawki za kwotę 26.307 zł. 
- Zakup wyparzaczki do PP w Kamieńsku – 5.000 – w trakcie realizacji. 
- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Z.S.P. w Kamieńsku – 83.800 – Było to robione w 
II etapach, w dużej części z umorzenia z WFOŚ. Wykonano za kwotę 78.000 zł. 
- Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu łóżek do nowego 
szpitala – 6.000 – kwota została przekazana. 
- Zakup aparatu ultradźwięków do gabinetu fizjoterapii – 7.900 – zrealizowano. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie – jest zrealizowane za kwotę 385.000 zł.  
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku – jest zrobiony projekt i jest szykowany projekt 
unijny. 
- Ułożenie kostki na targowicy – 145.000 – wykonano za 114.000 (to co było planowane w tym 
roku). 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych – tutaj są budowane poszczególne 
odcinki kanalizacji. W tym roku zrobiliśmy więcej niż było planowane.  
- Budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowic Starych i Włodzimierza – zrealizowano. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu – w trakcie realizacji. 
- Modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku – kwestia przygotowania wniosku unijnego. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zjednoczenia w Kamieńsku – 185.000 – Kanalizacja 
zrobiona, nawierzchnia asfaltowa położona. 
- Budowa placów zabaw: w Kamieńsku, w Gorzędowie i w Ochocicach – wnioski są złożone do 
unii, projekty porobione, czekamy na środki unijne. 
- Zakup urządzeń na place zabaw: w Kamieńsku, w Gorzędowie – też czekamy na rozstrzygnięcie 
wniosku unijnego. 
- Budowa wodociągu Płk. Józefa Mularczyka – 60.000 – Zrealizowano za kwotę 59.981 zł. 
- Budowa wodociągów ul. Wieluńska Kamieńsk – 380.000 – W tej chwili jest na etapie 
uzgadniania z właścicielami działek gdzie ten wodociąg będzie przechodził. 
- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Kamieńsku obr. 2 – 30.000 – w trakcie 
realizacji. 
- Zakup ciągnika z pługiem wielozadaniowym hydraulicznym – 280.000 – zrealizowano. 
Niebawem ten ciągnik do nas dotrze. Obecnie jest ustawiony na placu u tego, który wygrał 
przetarg w Strzelcach. Nie było wmontowanego napędu wałka przedniego, bo sprowadzają to z 
Austrii i to chwilę musi potrwać, ale będzie na pewno zrobione.  
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- Montaż wodomierzy w Kamieńsku – w trakcie realizacji.” 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik przeprosił Pana Burmistrza i poinformował wszystkich, że w 
związku z zaproszeniem Rady Miejskiej na ślubowanie klas pierwszych do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych na godzinę 1100 zamierza teraz ogłosić przerwę w obradach. Dodał: „To 
zaproszenie zostało do nas skierowane dopiero 23 września, kiedy sesja już była ustalona także 
nie mogliśmy zareagować... Z góry Państwa przepraszam, ale ja jako przewodniczący, ale 
również i radni i burmistrz wyrazili ogromną chęć uczestniczenia w tej uroczystości, ponieważ 
tutaj dochodzi klasa mundurowa, o którą Pan Burmistrz się bardzo starał.” 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach sesji do godz. 1210. 
 

W załączeniu do protokołu – zaproszenie dyrektora ZSP w Kamieńsku na uroczystość ślubowania 
klas pierwszych.                                                                                                         Załącznik Nr 5 

 

Po przerwie (w godz. 1045 – 1210) Przewodniczący Rady J.Kozik wznowił obrady i poinformował, 
że radny Jerzy Madej musiał opuścić obrady sesji z powodu pilnej wizyty u lekarza w związku z 
czym na stan 15. radnych obecnych jest 12. radnych, co stanowi kworum, a więc Rada może 
obradować i podejmować uchwały.  
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kontynuacji punktu 4. Poprosił o zabranie głosu 
Burmistrza Kamieńska P. Bogdana Pawłowskiego. 
 
Burmistrz B.Pawłowski kontynuując swoją wypowiedź sprzed przerwy przekazał informacje nt. 
pozostałych inwestycji gminnych w 2011 r. 
 

W załączeniu do protokołu – informacja nt. zadań inwestycyjnych w 2011 r.         Załącznik Nr 6  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady zamknął punkt 4. i przeszedł do punktu 
5. porządku obrad 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 28 czerwca do 30 września 2011 r. kolejno zdali: 
 

1. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury P. Radosław 
Turlejski zdał sprawozdanie z posiedzenia Komisji w dniu 23 września br. r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący Komisji Rolnictwa P.Stefan Górny zdał sprawozdanie z posiedzenia w 
dniu 23 września 2011 r. 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
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3. Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów P.Renata Jurczyk zdała 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

4. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
P.Marek Ludwiczak zdał sprawozdanie z posiedzenia w dniu 28 września 2011 r. 

 

Radny F.Stępień powiedział, że ma jedną uwagę mianowicie żeby zająć się tematem parkowania 
samochodów na chodniku przed restauracją Prestige. Dodał: „Tutaj jak żeśmy wyjeżdżali od 
Barczkowic stoi Jeepem całkowicie na chodniku po prawej stronie i nie ma w ogóle żadnej 
widoczności z prawej strony. Ten temat już był wałkowany kilka razy, tu już Pan Domagalski 
interweniował, Pan Sojczyński uczulał kelnerki żeby zwracały uwagę na to.” 
  
Przewodniczący komisji p. M.Ludwiczak wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisja również 
miała taką sugestię, dlatego na następne posiedzenie zostanie zaproszony Komendant Komisariatu 
Policji w celu wyjaśnienia tego tematu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

5. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych 
P.Waldemar Wasiński – zdał sprawozdanie z posiedzeń Komisji w dniach: 16 i 22 
września 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Wiesław Kociniak zdał sprawozdanie z posiedzeń 
Komisji w dniach: 12 lipca, 30 sierpnia, 15 września i 26 września br. r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 5. porządku 
obrad i przeszedł do punktu 6. 
 
(Na salę obrad przybyła Skarbnik Gminy P. Maria Ozga – godz.1230). 

 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska P.Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między IX i XIII 
sesją w kolejności: 
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1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Sprawozdanie z realizacji wniosków wypracowanych przez Komisje stałe Rady 

Miejskiej. 
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza. 

 
Ad. 1. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania 
 
Ad. 2 
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
 
Wniosek: „W związku z nasileniem ruchu samochodów ciężarowych (o dużym tonażu) w 
Gorzędowie na ulicach Leśna i Podchojna oraz w Barczkowicach droga w kierunku Warszawki, 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie tych dróg przed zniszczeniem.”  
 
Tam jest wycinany las i są wywożone ciężkie transporty drewna a te drogi zwłaszcza ta od 
Gorzędowa od ulicy Leśnej i Podchojna nie jest przewidziana na taki ciężki ruch... Powiem tak, 
jak dobrze pójdzie (jak będą znaki na składzie) jest realna szansa żeby w poniedziałek te znaki już 
były i byśmy je wkopali. Jest to droga takiej kategorii, że nie musimy robić organizacji ruchu 
drogowego, itd., więc po prostu je wkopiemy. Postaramy się również uczulić Policję żeby 
zadziałała w tym kierunku żeby tutaj te samochody nie jechały. Spróbujemy też ustalić 
przewoźnika tego drewna i zaproponować mu drogę inną. 
 
Komisja Rewizyjna; 
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o mobilizację mieszkańców Gałkowic Starych i Włodzimierza do 
jak najszybszego przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.” 
 
Tu już były rozmowy i z sołtysem i z radnym, który jednocześnie pełni tą funkcję i z częścią 
mieszkańców. No starałem się namawiać. Zainteresowanie jest, bo część mieszkańców występuje 
o nowe przyłącza o to żeby uwzględnić ich posesje w kanalizacji. My to zmieniamy na ile jest to 
możliwe także myślę, że po to ludzie zmieniają to żeby się przyłączać. Będziemy tutaj zachęcać w 
pierwszej kolejności mieszkańców, ale są tam takie rejony, które wymagają najpierw 
odwodnienia tego terenu. Jeżeli budowano kanalizacje to wtedy firma sobie radziła, bo 
pompowała non stop wodę z tego terenu. Natomiast chcąc teraz zrobić przyłącze, jeżeli teren jest 
nieodwodniony to zwykli mieszkańcy będą mieli... No to jest do zrobienia tylko zamiast 1 tysiąca 
złotych – powiedzmy – będzie to kosztować 5 tysięcy złotych, bo trzeba odwadniać. Także nawet 
tutaj rozmawiamy z firmą, która buduje kolektory żeby ewentualnie wejść w porozumienie z 
mieszkańcami żeby odwodnić już pewien fragment terenu i zrobić kilka przyłączy w jednym 
miejscu to wtedy jest trochę taniej. To, co mieszkańcom możemy podpowiedzieć to są również 
programy WFOŚ, które jakieś tam środki na te przyłącza przewidują. Natomiast nie ma tak 
dobrze żeby gmina im zrobiła przyłącza. Tu już mieszkańcy muszą wykazać swoje działalnie i do 
tych kolektorów się przyłączyć.  
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o instalacje lokalizatorów GPS w pojazdach Samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.” 
 
Proszę Państwa ten temat wraca, dzisiaj jest wrzucony jeszcze w budżet żeby już nie było 
tłumaczenia, że nie ma środków na to. Nie są to aż tak bardzo drogie sprawy i myślę, że Państwo 
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dzisiaj przegłosują i postaram się żeby jak najszybciej Zakład zainstalował i nadzorował czy te 
samochody jeżdżą we właściwe miejsca i myślę, że koszty paliwa będą niższe. 
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o dalsze działania w celu zwiększenia efektywności pracy 
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.” 
 
Ja sobie pozwolę w sprawozdaniu burmistrza za chwilę powiedzieć, bo tak jak Komisja 
powiedziała są dziedziny gdzie jest lepiej, ale są dziedziny gdzie jest gorzej. 
 
Komisja Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury; 
 
Wniosek: Komisja wnioskuje o podanie do informacji publicznej potencjalnych inwestorów, 
zasobów nieruchomości gminnych.” 
 
Już dzisiaj została umieszczona informacja o działkach do sprzedaży. Natomiast, co do 
inwestorów kiedyś pomysł był taki żeby na stronie internetowej umieszczać firmy, które działają 
na terenie gminy. Tylko nie wiem jak to jest od strony prawnej czy możemy czy nie możemy i w 
jakim zakresie możemy.  
 
Radca prawny P.Edyta Szwed zaznaczyła, że ochroną danych jest również objęta firma danej 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, więc w tej sytuacji musielibyśmy uzyskać zgodę 
tych firm. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że wniosek został źle zrozumiany, to chodzi o 
umieszczenie na stronie miasta zasobów nieruchomości gminnych możliwych do 
wydzierżawienia. 
 
Radny R.Turlejski dodał: „Ja może bardziej sprecyzuję... Chodzi nam o to żeby pokazać, że my 
fizycznie mamy daną nieruchomość. Przykładowo – mamy budynek, nieruchomość gminną, która 
fizycznie jest budynkiem niezagospodarowanym i chodzi o to żeby ktoś, kto jest inwestorem z 
zewnątrz (poszukuje takich budynków) mógł w ogóle zobaczyć, że on jest. A to czy my go 
wynajmiemy czy nie wynajmiemy możemy kolejną uchwałą sprecyzować na wniosek tego 
przedsiębiorcy.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że jeżeli są jakieś dzierżawy to taki wykaz każdorazowo jest 
umieszczany w prasie i na tablicy ogłoszeń, bo taki jest wymóg. Natomiast, jeżeli chodzi o 
budynki to w tej chwili jest dużo pytań o budynek po byłym komisariacie Policji, bo się zrobił 
przyzwoitszy niż był i przychodzi cała masa osób, którzy chcą wynająć mieszkania. Dodał: 
„Przeznaczenie tego budynku jest inne to nie jest budynek mieszkalny tam są trzy mieszkania u 
góry natomiast cały ten dół po Policji przewidujemy na działalność gospodarczą. Następna rzecz; 
budynek po byłej aptece (tu na Wieluńskiej) i budynek Poczty – niedawno nie było wiadomo czy 
ta Poczta będzie czy nie będzie. Dzisiaj wiadomo, że Kamieńsk będzie miał Pocztę. Będzie to 
budynek większy, obsługujący większą ilość gmin, będzie trochę rozbudowany tych pomieszczeń 
będzie tam więcej i chcemy ten budynek już odnowić, docieplić. Natomiast ta druga część gdzie 
była apteka też będzie wolna do zagospodarowania. 
 
Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 

Wniosek: ,,Komisja wnioskuje o sprawdzenie możliwości wyczyszczenia zbiornika Roguzie.”  
 
Sprawdzimy... Wiem, że kiedyś tam były problemy z tym zbiornikiem, był ogrodzony, częściowo 
zasypywany później odsypywany, różnie to było. Pewną funkcję pełnił w parku w Gorzędowie 
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trochę niechlubną i to nie z winy gminy tylko trochę z winy mieszkańców, bo część kolektorów 
ściekowych jest zapełniana ściekami i może nie ma gdzie tych ścieków odprowadzić i część 
ląduje właśnie w tym zbiorniku. 
 
Wniosek: ,,Komisja wnioskuje o naprawę przepustu w Gałkowicach Starych przy drodze do 
oczyszczalni ścieków.” 
 
Przyjrzymy się gdzie to jest i jeżeli tylko będzie taka możliwość i potrzeba to myślę, że na to 
gminę jeszcze stać. 
To tyle, jeżeli chodzi o wnioski z komisji. 
 

Ad. 3. 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami: 

1. Zebrania wiejskie;  
Proszę Państwa w tym okresie międzysesyjnym odbywały się zebrania wiejskie poświecone 
funduszom sołeckim. W każdym sołectwie takie zebranie było żeby przedyskutować, co zrobić z 
tymi środkami, które dane sołectwo może zagospodarować na swoje potrzeby. Zasada była taka, 
że każde sołectwo będzie miało swoje pieniądze i będzie miało możliwość inwestowania u siebie 
jakiś tam pieniędzy. Natomiast powiem tak, że trudno się uczy demokracji, wioski mają też wiele 
dylematów... Mam apel do Państwa sołtysów na przyszłość żeby bardziej mieszkańcy 
uczestniczyli, bo często jest tak, że przychodzi jakaś wąska grupa mieszkańców, oni mają jakieś 
pomysły, które im się nagle rodzą w trakcie zebrania, co nie jest zgodne z przepisami, bo albo 
sołtys występuje z wnioskiem albo Rada Sołecka albo 15. mieszkańców. No, ale w tym roku, że 
jest to rok pierwszy przejściowy to było tak, że mieszkańcy mogli w trakcie zgłaszać. Te pomysły 
były różne. Myślę, że w większości przypadków są to fajne pomysły, ludzie sobie sami wybrali, 
realizacja w przyszłym roku. Problem głównie wyniknął (taki dla mnie najtrudniejszy, który 
żeśmy nie rozwiązali do końca) w sołectwie Gałkowice Nowe. Tam w skład wchodzą dwie 
miejscowości: Podjeziorio i Gałkowice Nowe i tu pomysł jest taki (ciągnący się wcześniej) tam 
jednej i drugiej wiosce kiedyś zaproponowano budowę świetlicy wiejskiej. Mało tego w budżecie 
umieszczono tu pieniądze na projekt i tu pieniądze na projekt. No i Państwo na pierwszym 
zebraniu, kiedy doszło do wyboru sołtysa doszli do bardzo mądrego wniosku, że będzie jedna 
świetlica, bo nie ma sensu dwóch świetlic obok siebie budować. I tu zaczął się problem, bo 
wyznaczono dwie działki, które dzieli tylko droga i jedna wieś mówi, że po tej stronie drogi 
budować a druga wieś, że po drugiej stronie drogi trzeba budować i do dziś mieszkańcy nie doszli 
do konsensusu gdzie to zrobić. Jest na szczęście stara świetlica w Podjeziorze, która może dwa 
może pięć lat jeszcze wytrzyma. Także tutaj jest taki dylemat i Państwu zgłaszam.  
 

2. Rozpoczęcie roku szkolnego; 
Mieliśmy wakacje, było trochę remontu w szkołach. Nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego, 
komisje podsumowały tutaj, że nie jest źle, ale nie we wszystkich obszarach. Powiem tak udało 
nam się otworzyć trzy klasy w ZSP w tym roku. Dzisiejsza wizyta nasza tam była po to żeby 
pokazać, że czuwamy nad tą szkołą, jesteśmy zainteresowani tą szkołą i że widzimy potrzebę 
działalności tej szkoły. Otworzono klasę liceum, technikum i klasę zasadniczą. Wszystko byłoby 
ładnie pięknie żeby nie jeden drobny mankament, że dzieci bardzo mało przyszło. W następnych 
latach nie wiem czy będziemy otwierać takie klasy trzeba się zastanowić, bo tą są koszty, bo czy 
nauczyciel mówi do 30-tu czy to 40-tu czy do 15-tu płaci mu się tyle samo natomiast subwencja 
idzie od ucznia.  
Szkoła podstawowa – problem był z 6-latkami, które w tym roku mogły ostatni raz przychodzić 
do szkół. W przyszłym roku już obowiązkowo wszystkie 6-cio i 7-latki przychodzą, będą dwa 
roczniki. Otworzyliśmy trzy klasy pierwsze w szkole podstawowej też mało liczne, ale jeżeli 
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gwarantowaliśmy czy prosiliśmy rodziców o przysyłanie 6-latków to też nie do klas 26 czy 27 
osobowych, bo wtedy jest dużo trudniej. Takie dwie klasy były w poprzednim roku i wiem, że 
rodzice byli bardzo niezadowoleni. 
Przedszkole – obowiązkowo przyszedł rocznik 4-latków. Przyszedł rocznik na siłę i też nie 
mieliśmy gdzie zmieścić. Została wyremontowana nowa sala, zostały zakupione meble do tej sali 
i odremontowany plac zabaw żeby troszkę to wyglądało lepiej. Oczywiście tam te potrzeby są 
znacznie większe. Kupiono wyparzaczkę, bo takie zalecenie sanepidu było. 
Jeżeli chodzi o gimnazjum czy szkołę w Gorzędowie tam większych rzeczy się nie działo. No w 
gimnazjum jest nowy dyrektor. Po konkursie Pani Anna Miszczyk została dyrektorem. Tam też 
jest taka rzecz, że rok temu jak planowano rok szkolny utworzono mało klas pierwszych (bardzo 
liczne klasy utworzono) i skutkowało to tym, że część nauczycieli straciła pracę i sytuacja w tej 
szkole wyglądała źle. W tym roku Grono Pedagogiczne, Pan dyrektor Stolarski jeszcze, 
zaproponował żeby nie zwalniać nauczycieli czy nie obcinać etatów tylko żeby te klasy, które w 
tamtym roku były połączone w tym roku rozłączyć. Może to trochę głupota może trochę środki 
będą nadwyrężone gminy natomiast powinno to wyjść na korzyść dzieciom, bo klasy mniej liczne 
zawsze efekt jest większy. 
 

3. Kontakty z Państwowa Strażą Pożarną; 
Będziemy mieli nowy samochód. Czynię starania żeby ten samochód był doposażony w 
przyszłym roku już w środki techniczne do ratownictwa drogowego żeby strażacy mogli pomagać 
osobom, które są uwięzione w samochodach w wyniku wypadku drogowego. Z tych środków, 
które dostają na ratownictwo kupują cześć wyposażenia my byśmy dołożyli część może część 
komendant Powiatowy tutaj by współdziałał z nami i też dołożył jakieś środki żeby to doposażyć. 
 

4. Kontakty z Komendą Powiatową Policji w Radomsku i w Kamieńsku; 
Wiele spraw, ale przede wszystkim klasa mundurowa. Utworzenie klasy mundurowej to nie jest 
tak, że my sobie wymyślimy i zrobimy tylko również porozumienie z komendantem, wsparcie 
komendanta, oddelegowany pracownik oficer Policji, który prowadzi zajęcia z modułu 
policyjnego (jest to człowiek, który ma przygotowanie pedagogiczne, jest wyznaczony przez 
Komendanta Powiatowego Policji i jest osobą kompetentną). W tamtym roku było 5 dzieci 
chętnych do liceum w tym roku jest ich chyba 17. Natomiast dzisiaj się dziwię, że komendanci nie 
przybyli na uroczystość ślubowania, bo tak to bywa w Radomsku, że zawsze byli, być może 
dzisiaj ich coś tam zatrzymało i nie mogli być. 
 

5. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej;  
Zakład jak Państwo widzą działa różnie. Dyrektor poprzedni odszedł na emeryturę w tej chwili 
p.o. jest Pan Karol Trajdos. Próbuje tym wszystkim kierować i efekty są przeróżne, bo zaczynając 
naszą działalność tutaj wspólną zakład gospodarki miał 288 tysięcy do tyłu dzisiaj jest tylko 80 
kilka. Natomiast gdyby nie było odejścia Pana Dyrektora Maja i gdyby nie było odprawy 6-
miesiecznej to byśmy byli blisko zera. Generalnie na dzień dzisiejszy najgorsza sprawa to 
oświetlenie. Ja zdaję sobie sprawę, że jest fatalnie w niektórych obszarach, mimo że tyle lamp, 
które kupiono w tym roku, wymieniono na nowe, to w porównaniu z kilkoma poprzednimi latami 
myślę, że nie jest źle. Nawet chyba jest więcej niż w poprzednich latach. Częściowo zaczęto 
montować automatyczne zmierzchówki, które zapalają się kiedy robi się szarówka i gasną jak się 
robi widno. Natomiast sprawa się skomplikowała, ponieważ odszedł pracownik złożył rezygnację 
z pracy. Także, jeśli mają Państwo elektryka chętnego do pracy z uprawnieniami to zachęcam 
przyjmujemy od ręki, ale podobno takich nie ma. Brutalnie powiedziałem, że Pan Trajdos ma 
uprawnienia i może się zamienić (jak nie rozwiąże problemu) z dyrektora na elektryka może 
wtedy sytuacja ulegnie poprawie. Jeżeli Zakład sobie nie będzie dalej z tym radził po prostu 
zrezygnujemy z ich usług i przekażemy to firmie prywatnej. Myślę, że za te pieniądze będzie to 
robić, nie będzie dyskusji, nie będzie to, że pracownik się rozchorował czy że teraz pracuje w 
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Kleszczowie. Tylko, że jak pójdziemy tym samym śladem z innymi działalnościami to dojdziemy 
do wniosku, że jest Zakład, który nic nie robi. Postaram się żeby to jak najszybciej było 
unormowane. – Mówię – będziemy dalej szli na pewno w zmierzchówki, bo są dobrej jakości i 
dobrze działają, na pewno chcielibyśmy (bo tak mieszkańcy chcą) wymiany lamp, na pewno 
chcemy żeby światło było mniej zawodne.  
Tyle proszę Państwa.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi i zapytał czy są jakieś pytania do 
przedstawionego sprawozdania. 
 
 

Radny F.Stępień zapytał, jaki Pan Burmistrz ma pomysł na to żeby zachęcić mieszkańców czy 
zmusić nawet do podłączania się do kanalizacji? Dodał: „Człowiek, który spisuje wodę wie, kto 
jest podłączony, kto ma umowę, czy jest podłączony do kanalizacji. Niech da zaświadczenie gdzie 
wywozi te ścieki. To jest do rozwiązania natychmiast.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał: „Czy Pan radny podpisze się pod taką deklaracją, jeżeli to 
zrobimy z mieszkańcami Barczkowic?” 
 
Radny F.Stępień odpowiedział: „Oczywiście, że się podpiszę. Ci, co powinni się włączyć w 
Barczkowicach to oni się śmieją z nas. Ci rzeczywiście, co nie mają łazienek (bo są tacy) zgodzę 
się. Ale stoją wille i są niepodłączeni. To można sprawdzić szybko. Niech Pan zadziała. Pan się 
boi narazić, ja się nie boję narazić.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Panie Stępień a kiedy ostatnio taka kontrola była, bo w Gałkowicach?..  
 
Radny F.Stępień odpowiedział: „Nie wiem proszę Pana. Ja wiem, że Barczkowice to są chyba w 
90-ciu procentach podłączone. Ale teraz jak Pan mówi następne wioski to jak Pan to zamierza 
zrobić żeby ludzi zmusić do tego żeby się włączyli.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja myślę, że po pierwsze nie trzeba ludzi zmuszać, nie straszyć, tylko 
zachęcić. Proszę Państwa – po pierwsze – mówimy na razie o Gałkowicach Starych i 
Włodzimierzu, bo za chwilę będzie sytuacja, że musimy mieć minimum 12 metrów sześciennych 
ścieków na dobę żeby oczyszczalnia działa prawidłowo. Oczyszczalnia jest planowana na 58 albo 
56 (już nie pamiętam) metrów sześciennych, czyli to są spore ilości. Kiedy planowano 
oczyszczalnię nie wiem, jakie były podjęte działania natomiast w gminie na pewno nie zastaliśmy 
żadnych deklaracji, żadnych przymiarek, kto ma się zamiar włączyć w tą oczyszczalnię? Bo może 
być tak, że ktoś ma szambo, z którego wywozi albo ma przydomową oczyszczalnię i on się nie 
włączy i takiej wiedzy gmina nie miała na tą chwilę. Chyba, że jakieś dokumenty się znajdą, ale 
takiej wiedzy gmina nie miała. Po objęciu urzędu zrobiliśmy takie rozeznanie okolic Gałkowice 
Starych i Włodzimierza gdzie osoby deklarowały się urzędnikom gminnym. Myśmy przeszli i 
pytali czy się włączy, kiedy się włączy, jak widzi tą możliwość i tych deklaracji wcale nie jest tak 
mało. Część osób dodatkowo została niejako umożliwiono im podłączenie, bo budowano kolektor 
i omijano niektóre osoby. Teraz trzeba było to częściowo przeprojektować i zrobić im możliwość 
podłączenia się do tych kolektorów. I to jest na tą chwile. Natomiast później analiza tego, co się 
dzieje z tymi ściekami u mieszkańców... I tutaj proszę Państwa nie wiem albo traktujemy 
wszystkich jednakowo albo nie, bo też powiedzenie, że jak ktoś nie ma łazienki to może ścieki 
wylewać do rowu chyba nie jest najlepsze. Ja rozumiem, że to jest mniejszy problem niż ten, 
który ma łazienkę. Natomiast myślę, że trzeba będzie zachęcać ludzi dać jakiś termin, bo też sobie 
zdaje sprawę, że jeżeli ktoś żyje z jednej emerytury, mają dom odległy o 30 metrów od kolektora 
czy od tego, co gmina im doprowadziła i teraz, jeżeli wymaga się żeby takie osoby ekstra szybko 
się podłączały to trochę to chyba też nie jest w porządku. Natomiast tam gdzie są nowe budynki 
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tam gdzie jest łazienka, gdzie jest sporo osób, no to myślę, że tutaj jakoś bardziej powinniśmy 
zachęcać. Z tego co mówi Pan Radny Madej (no dzisiaj go nie ma, ale cały czas deklaruje), że z 
jego strony będzie tutaj też pomoc. Myślę, że tutaj wspólnymi siłami uda nam się te osoby 
nakłaniać do tego żeby się zaczęły w tą kanalizację włączać.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 6. porządku 
obrad i przeszedł do punktu 7. 

 
p u n k t  7 

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. 
 
Skarbnik Gminy P.Maria Ozga przedstawiła informację Burmistrza z wykonania budżetu Gminy 
Kamieńsk za I półrocze 2011 roku. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 14 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 7. porządku obrad i ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie (w godz. 1320 – 1335) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 8. 
 
(Po przerwie P. Ewa Danielska nie wróciła na obrady sesji.) 

 

p u n k t  8 
 

Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że do złożenia oświadczeń majątkowych w dwóch 
egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 
podatkowym ( PIT) za 2010 rok obowiązane były następujące osoby: 
- Skarbnik Gminy – P. Maria Ozga, 
- Kierownik USC – P. Anna Trajdos, 
- Kierownik MOPS – P. Anna Kułak, 
- Kierownik MZEA – P. Bożena Ziemba, 
- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kamieńsku – P. Renata Kopcik, 
- p.o. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kamieńsku – P. Arkadiusz Stolarski, 
- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku – P. Mirosława Ziemba 
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie – P. Barbara Jędrzejek, 
- Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku – P. Danuta Niebelska, 
- Kierownik SP ZOZ w Kamieńsku – P. Bożenna Kubacka, 
- Dyrektor SZGK – P. Kazimierz Maj, 
- w.z Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – P. Elżbieta Antoszczyk, 
- Specjalista Pracy Socjalnej – P. Bogusława Ozga, 
- Sekretarz Gminy – P. Ryszard Kurman. 
Drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych wymienionych osób zostały przekazane do 
Urzędów Skarbowych właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania. 
Wymienione wyżej osoby złożyły oświadczenia o swoim stanie majątkowym w terminie, tj. do 30 
kwietnia 2011 r. Natomiast Pan Sławomir Fryc złożył oświadczenie majątkowe po terminie 
tłumacząc opóźnienie stanem swojego zdrowia. 
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p.o. Dyrektor SZGK – P. Karol Trajdos złożył oświadczenie majątkowe 30 dni od momentu 
powołania na to stanowisko 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. porządku obrad i przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik powiedział, że powołując się na art. 24 h ustawy o samorządzie 
gminnym, który mówi o oświadczeniach majątkowych stwierdza, że wszyscy radni złożyli 
oświadczenia majątkowe zgodnie z terminem zarówno po wybraniu na radnego jak również za 
rok 2010. Dodał: „Dostaliśmy pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku i prawie 
wszyscy radni byli zobowiązani do złożenia korekt. Dodam, że wszyscy radni dotrzymali terminu, 
w miarę szybko złożyli korekty, natomiast w przypadku jednego radnego nie dotarła do mnie 
jeszcze korekta oświadczenia majątkowego za 2010 rok – jest to Pan Radny Grzegorz Turlejski. 
Ja się powołam tylko na przepis ustawy 24 h ust. 3 pkt 1, który wyraźnie mówi, że: Oświadczenie 
majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
(PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:  1)   radny - 
przewodniczącemu rady gminy(...).  Do dzisiaj tej korekty od Pana Radnego Grzegorza 
Turlejskiego nie otrzymaliśmy. Ja zwrócę się o opinię prawną, co w tej kwestii poczynić dalej, 
ponieważ po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją, że tej korekty nam do dzisiaj brakuje. 
Złożone przez radnych oświadczenia majątkowe i korekty zostały przesłane do Urzędu 
Skarbowego w Radomsku.” 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 9. porządku obrad i przeszedł do punktu 10. 

 
p u n k t  10 

 

Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o przedstawianie uchwał 
przygotowanych do podjęcia na dzisiejszej sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga wyjaśniła, że dodała jeszcze jeden załącznik (załącznik Nr 5), ponieważ 
nie ujęła go w projekcie uchwały a dotyczy on zmian wydatków związanych z gromadzeniami kar 
i opłat za korzystanie ze środowiska. Ten załącznik zostałby wpisany w treść uchwały jako 
paragraf 4. w brzmieniu: „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej 
uchwały”, a dotychczasowy paragraf 4. i kolejne uległy by przesunięciu o jeden numer.  
Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załączniki do projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik przypomniał, że na sali pozostaje 11 radnych, ponieważ Pani Ewa 
Danielska z przyczyn osobistych musiała opuścić obrady, ale jest kworum i Rada może 
podejmować uchwały. Następnie poddał pod głosowanie: 

1) wniosek o wprowadzenie dodatkowego zapisu jako paragraf 4. w brzmieniu: „ § 4. Plan 
dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.” 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 z przyjętą zmianą.  
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                             Załącznik Nr 15  
 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-
2014; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały.  
     
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-2014. Głosowało 11 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2011-2014.                                                                                                               Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie zobowiązania do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Radomszczańskiemu w przypadku przyjęcia Planu Powiatu Radomszczańskiego na 
realizację zadań na rok 2012 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” 
koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały w sprawie 
zobowiązania do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu w przypadku 
przyjęcia Planu Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań na rok 2012 w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.  
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie zobowiązania do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Radomszczańskiemu w przypadku przyjęcia Planu Powiatu Radomszczańskiego na realizację 
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zadań na rok 2012 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” koordynowanego 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.                                    Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 
lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej zmienionej Uchwałą Nr LV/429/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 10 września 2010r. oraz Uchwałą NR IX/82/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27 czerwca 2011 r.; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik 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 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej Uchwałą Nr 
LV/429/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 10 września 2010r. oraz Uchwałą NR IX/82/11 
Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2011 r.  
Głosowało 10 radnych (podczas głosowania 1 radny był nieobecny). Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
22 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej zmienionej Uchwałą Nr LV/429/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 10 września 
2010r. oraz Uchwałą NR IX/82/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na 
udrożnienie rowu odprowadzającego wodę; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na udrożnienie rowu odprowadzającego 
wodę. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na 
udrożnienie rowu odprowadzającego wodę.                                                            Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg 
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały.  
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Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających 
przez teren Gminy Kamieńsk. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 
dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk.                        Załącznik Nr 20 
 

� dotycząca dokonania zmiany w uchwale Nr XII/118/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Danielów w Gminie Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dokonania 
zmiany w uchwale Nr XII/118/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk. Głosowało 11 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. dotycząca dokonania zmiany w uchwale Nr XII/118/07 Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Danielów 
w Gminie Kamieńsk.                                                                                                Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami.                                                                             Załącznik Nr 22 
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� w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej; 
 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż działki niezabudowanej. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 10 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej.   Załącznik Nr 23 
 

� w sprawie wyboru ławników; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że zgłosiło się dwóch kandydatów na ławników, 
mianowicie: P. Joanna Adaszek do Sądu Rejonowego w Radomsku i P. Elżbieta Matuszczyk do 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.  Następnie przeczytał opinię Zespołu do 
przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
W załączeniu do protokołu – ww. opinia.                                                                Załącznik Nr 24 
 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia wyborów tajnych.  
 
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: 

1) Marek Ludwiczak 
2) Renata Jurczyk 
3) Wiesław Kociniak. 

 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. skład Komisji Skrutacyjnej. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. składu Komisji głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania ww. skład Komisji przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik ogłosił 5 minut przerwy w celu ukonstytuowania się Komisji, 
przygotowania regulaminu głosowania i kart do głosowania. 
Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Marek Ludwiczak przedstawił regulamin głosowania tajnego dla dokonania wyboru na 
ławników. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego regulaminu głosowania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie  ww. regulaminu. Głosowało 11 
radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania ww. regulamin 
został przyjęty jednogłośnie. 
W załączeniu do protokołu – regulamin głosowania dla dokonania wyboru ławników. 

 Załącznik Nr 25 
Następnie przystąpiono do głosowania tajnego.  
Radni wg listy obecności kolejno odbierali karty do głosowania i oddawali głos.  
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.  
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Radna Renata Jurczyk odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego: 
 

Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Głosów nieważnych nie oddano. 

1. Do Sądu Rejonowego w Radomsku:  

Kandydowała jedna osoba – Pani Joanna Adaszek.  
Głosów „za” oddano 10 
Głosów „przeciw” oddano 1 

2. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.: 

Kandydowała jedna osoba – Pani Elżbieta Matuszczyk 
Głosów „za” oddano 9 
Głosów „przeciw” oddano 2 
 

W związku z powyższym w wyniku tajnego głosowania: 
- do Sądu Rejonowego w Radomsku została wybrana P. Joanna Adaszek 
- do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Pani Elżbieta Matuszczyk. 
 
W załączeniu do protokołu – protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty z głosowania tajnego. 

                                     Załącznik Nr 26 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Komisji Skrutacyjnej za przeprowadzenie głosowania 
i odczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławników. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie wyboru ławników.                                                            Załącznik Nr 27 
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 10.               
i przeszedł do punktu 11. przekazując jego prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Rady                   
P. Andrzejowi Pawelcowi. 
 

p u n k t  11 
 

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady dotyczącego usprawiedliwienia nieobecności 
na sesji w dniu 27 czerwca 2011 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z wnioskiem Przewodniczącego Rady  
P. Jarosława Kozika o usprawiedliwienie nieobecności na sesji  w dniu 27 czerwca 2011 r. 
 

Wniosek stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku                          
o usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady P. Jarosława Kozika na sesji w dniu  
27 czerwca 2011 r. 
Głosowało 10 radnych (Przewodniczący Rady nie brał udziału w głosowaniu). Za przyjęciem ww. 
wniosku głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie 
usprawiedliwiła nieobecność Przewodniczącego Rady J. Kozika na sesji w dniu 27czerwca 2011r. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 11. 

Dalsze prowadzenie sesji przekazał Przewodniczącemu Rady P. Jarosławowi Kozikowi. 
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p u n k t  12 
 

Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że do Rady Miejskiej za pośrednictwem 
Kuratorium Oświaty w Łodzi wpłynęła skarga P. Sławomira Fryca – Dyrektora ZSP w 
Kamieńsku – dotycząca nieprawidłowości w sposobie zawiadomienia dyrektora szkoły jako 
członka komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego         
o terminie posiedzenia Komisji. Dodał: „My ze swojej strony przesłaliśmy zapytanie do Pana 
Burmistrza informując go o złożonej skardze i prosząc o wyjaśnienia w tej sprawie. Pan 
Burmistrz przesłał do nas bardzo wyczerpujące wyjaśnienie, które zostało przesłane do Komisji 
Oświaty z prośbą o opinię. Komisja na swoim posiedzeniu dokonała dogłębnej analizy tej sprawy 
i wypracowała opinię, że uznaje skargę za niezasadną. Biorąc pod uwagę powyższe 
przygotowałem projekt uchwały, że uznaje się skargę za bezzasadną.”  
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią ww. pism. 
W załączeniu do protokołu – ww. pisma.                                                                Załącznik Nr 29 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał Pana Burmistrza czy ma coś do dodania w tej kwestii. 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja bym proponował poprosić Panią Bożenę Ziembę, bo ona za te 
sprawy odpowiada ona przygotowywała, bo tu nie burmistrz zajmuje się sprawami 
organizacyjnymi tylko za nie odpowiada. Proponowałbym zaprosić Panią Ziembę żeby 
ewentualnie jeszcze parę słów powiedziała.” 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się o poproszenie na salę obrad Kierownik MZEA i w oczekiwaniu 
na Panią Kierownik ogłosił przerwę. 
 
(Na salę obrad przybyła kierownik MZEA P.Bożena Ziemba – godz. 1440) 
 
Po przerwie (w godz. 1430 – 1440) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do 
kontynuacji punktu. Poprosił Panią Kierownik o przybliżenie całego zagadnienia w sprawie skargi 
Pana Fryca. 
 
Kierownik MZEA B.Ziemba powiedziała: „Jeżeli chodzi o procedurę przeprowadzania awansu 
zawodowego nauczycieli była ona przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli. Rozporządzenie to w paragrafie 11. ust 3 mówi: Dyrektor szkoły lub właściwy 
organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o 
podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu 
przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy(...) na co 
najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. I ten przepis mówi o nauczycielu. Natomiast nic 
w rozporządzeniu nie mówi się na temat członka komisji egzaminacyjnej, na ile on ma być 
zawiadomiony wcześniej o terminie posiedzenia komisji egzaminacyjnej. W związku z tym, że 
Komisja składa się z wielu osób, aby ta Komisja mogła zostać powołana musieli być 
oddelegowani wszyscy członkowie tej komisji. 18 lipca wysłałam pismo do Kuratorium Oświaty 
z prośbą o oddelegowanie przedstawiciela Kuratorium, który jest potrzebny do składu komisji i w 
dniu 1 sierpnia otrzymałam faksem, kto jest oddelegowany do składu tej Komisji. W związku z 
tym 1 sierpnia zaraz było wydane zarządzenie Burmistrza powołujące komisje egzaminacyjne i  2 
sierpnia zostały wysłane zawiadomienia do wszystkich członków komisji, a Komisja zbierała się 
9 sierpnia, więc było to 7 dni przed posiedzeniem.” 
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Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że w tej sprawie trudno jest mu zabierać głos, bo jest jedną ze 
stron, natomiast generalnie nad tym czuwa Pani Kierownik i chciałby żeby Pani Kierownik 
powiedziała czy takie oceny nauczycieli były również robione w innych szkołach. 
 
Kierownik MZEA wyjaśniła, że oceny były robione w trzech różnych szkołach. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy dyrektorzy innych szkół byli na posiedzeniu? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że tak. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy pozostali dyrektorzy byli wcześniej zawiadamiani niż 
dyrektor ZSP Pan Fryc? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, że każdy członek komisji był zawiadomiony tego 
samego dnia, czyli zawiadomienia były wysłane 2 sierpnia dla wszystkich. 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Jeszcze raz niech Pani powie, dlaczego wysłaliśmy 2 sierpnia a nie 
mogliśmy wysłać wcześniej.” 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba: „Tylko i wyłącznie, dlatego że czekaliśmy na członka komisji z 
kuratorium, czyli z organu sprawującego nadzór, ponieważ osoba z kuratorium jest wymagana 
przepisami wcześniej powołanego rozporządzenia i dlatego dopiero wtedy było wysłane.”  
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Jest to rozumiem najbardziej fachowa w komisji? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba: „Tak, no eksperci myślę też są... Ja chciałam tutaj wszystkich 
Państwa zapewnić, że jeżeli się przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli to 
tutaj w żadnej mierze nie ma organ prowadzący żadnej korzyści w tym żeby jakiś członek komisji 
nie stawił się na komisji, ponieważ jeżeli nie będzie wymaganego kworum ¾ składu osobowego 
to takie postępowanie egzaminacyjne nie mogłoby być przeprowadzone. A nie mieliśmy żadnej 
gwarancji, że komuś innemu coś nie wypadnie.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Zapytam inaczej, czy głosowanie jednego z członków komisji ma 
realny wpływ na wynik?” 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba: „Nie, bo przy pięciu osobach w komisji ¾ byłoby zapewnione.” 
  
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Tak, ale punktuje się (daje się punkty i odrzuca się skrajne) także 
gdyby Pan Dyrektor głosował w jedną albo w drugą stronę skrajnie to i tak to by nie miało 
żadnego wpływu. Natomiast myślę, że nauczyciele czuli by się lepiej gdyby ich dyrektor był w 
składzie komisji. No, ale tutaj powiem tak, że egzaminy się odbyły, są pozytywne wyniki (na 
szczęście) i sprawa poszła do przodu. Nauczyciele dostali stopień awansu, pieniądze, itd.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy Pani Kierownik miała jakikolwiek kontakt 
telefoniczny z Panem dyrektorem? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła, że nie posiada numeru telefonu 
Pana Dyrektora, a w szkole nie przebywał, bo był na urlopie wypoczynkowym. 
 
Burmistrz B.Pawłowski Pawłowski zapytał: „A jak w szkole w wakacje trzeba było coś załatwić, 
bo są takie sprawy, to jak sobie Pani radziła?” 
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Kierownik MZEA wyjaśniła, że Pana Dyrektora zastępowała nauczycielka tej szkoły, która była 
wyznaczona przez Pana Burmistrza do zastępowania w razie każdej nieobecności Pana Dyrektora. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał: „Każdej? A ta Pani nie była na urlopie? Pani też miała urlop...   
A kto miał w tym czasie płacony dodatek funkcyjny ta Pani czy Pan Dyrektor?” 
 
Kierownik MZEA odpowiedziała: „Pan Dyrektor. Nauczycielka tak społecznie zastępowała 
dyrektora.” 
 
Radny F.Stępień zauważył, że urlop każdy ma prawo wziąć. 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że Pani Antoszczyk też jednak musiała być w szkole robić 
nabór robić organizację roku robić ten plan z nauczycielami, który dzisiaj idzie do kosza. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Bijecie pianę. Ważne, że szkoła jest. To się liczy.” 
 
Radny W.Kociniak zapytał ile razy Pan Dyrektor był w pracy w sierpniu? Dyrektor szkoły, który 
wie, że 1 września szkoła musi ruszyć. 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, że nie wie, bo ewidencja jest w szkole.  
 
Radny W.Kociniak zapytał: „A którego dnia dyrektor przyszedł po urlopie? No ktoś się chyba 
orientuje. Czy to było na koniec sierpnia?” 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, że nie pamięta dokładnie daty, ale koniec sierpnia Pan 
Dyrektor był chory i 1-2 września też, więc wynika, że do pracy przyszedł 5 września, bo 3-ci i 4-
ty to była sobota i niedziela. 
 
Radny W.Kociniak dodał: „Inny przykład; proszę mi podać w województwie łódzkim drugiego 
dyrektora, który cały sierpień nie przyszedł do pracy i pojawił się 5 września w pracy. Proszę mi 
dać przykład drugiej takiej szkoły. No nie mówmy Proszę Państwa, że to jest normalne, że się nic 
nie stało. Tak być nie może. To trzeba się naprawdę tą sprawą Panie Burmistrzu zająć, przecież 
jak to tak szkoła może działać.” 
  
Więcej pytań i nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec przeczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Kamieńska;  
 
Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Kamieńska. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 10 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska.                Załącznik Nr 30 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 12. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 13. 
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p u n k t  13 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny F.Stepień zgłosił, że jak już będzie stawiany znak na drodze na Warszawkę to prosiłby o 
postawienie znaku również na ul. Mickiewicza w Barczkowicach, gdzie też jeżdżą pojazdy 
wielkogabarytowe do śmieciowiska (przeważnie nocami). Dodał: „Także bym prosił jeszcze raz 
naprawić drogę z Barczkowic w kierunku Pamaru (w kierunku Pirów) i drogę na Olszowiec. I 
prosiłbym o wykoszenie poboczy na Olszowiec, bo ta droga się już tak wąska zrobiła, że ciężko 
jest przejechać i drugi odcinek drogi z Olszowca w kierunku Pirów (tam było wycinane z rok 
temu teraz wszystko zarosło). I tą drogę tam troszkę naprawić.”  
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Jeśli można Panie radny to po kolei parę słów bym odpowiedział;          
Droga w kierunku Olszowca – będzie naprawiana. W tej chwili przegłosowaliśmy kamień, bo go 
brakło (starczyło na ten fragment). Dalej ma być to robione, ta droga będzie utwardzona 
kamieniem. Jeżeli chodzi o drogę do Pamaru – tam pobocze chcemy też trochę utwardzić (dla 
rowerów przede wszystkim, bo nie stać nas na to żeby utwardzać całą tą drogę). Ona jest równana 
systematycznie, w tej chwili jest wyrównana, jest tam żwir i ewentualnie zobaczymy jak to 
wyjdzie pasek utwardzonego trochę kamienia żeby rowerami można było przejechać.  
Wykaszanie dróg – sprawdzę, miały być wszystkie drogi wykaszane. Nie ma problemu, jeżeli 
trzeba będzie tam jeszcze wykosić. W tym roku była wykoszona taka ilość dróg jak w żadnym 
innym roku. Jeżeli chodzi o drogę Mickiewicza to pamiętam, że ja kiedyś zgłosiłem taki wniosek 
na tą ulicę i tam ten znak nie został postawiony, mimo że został przegłosowany. I z tego, co 
pamiętam to jeszcze chodziło o to, że tam były problemy prawne z postawieniem tego znaku, 
więc sprawdzimy jak to wygląda. Co do drogi z Olszowca w kierunku Pirów to przyjrzymy się i 
zobaczymy jak ona wygląda w tej chwili i ewentualnie podejmiemy jakieś działania.          
Powiem tak, że dróg do równania, poprawienia jest bardzo dużo w gminie Kamieńsk i tutaj 
zobaczymy na ile starczy środków i na ile starczy materiałów żeby można było wszystkie drogi 
robić. Na pewno gdzie jest możliwość równania to te drogi będą wyrównane.” 
  
Radny F.Stępień: „Naprawa ogrodzenia w Barczkowicach... Zgłaszałem w czerwcu odpowiedział 
mi Pan na sesji, że jest zrobione. Mamy wrzesień, coraz bardziej się to chyli zaraz się przewróci.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „No już w czerwcu się przewracało... Z tego, co wiem pracownicy 
poprawiali możemy jeszcze raz to... 
 
Radny F.Stępień: „Niech Pan nie filozofuje... To jest w protokole.. To było wcale nie naprawiane. 
Co Pan robi z kogoś idiotę?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy Pan radny ma jeszcze jakieś życzenia? 
 
Radny F.Stępień: „Konserwacja siatki przy boisku... Tą siatkę pasowałoby zakonserwować, bo 
ona jest już ze 3 lata założona i pasowałoby ją czymś pomalować.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest już podpisana umowa z wykonawcą w tej sprawie i 
siatka będzie malowana (termin wykonania do 15 października). 
 
Radny F.Stępień: „Prosiłbym o wykoszenie wkoło świetlicy. I jeszcze jeden wniosek z Dąbrowy 
żeby naprawić tą drogę z Dąbrowy na Norbertów.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa, dzisiaj Państwo przegłosowali środki na dalsze 
remonty, bo czymś drogę naprawić to nie jest takie proste, że kupimy jak nie ma za co.” 
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Radny R.Turlejski: „Ja może będę złośliwy i powiem tak, bo Pan Franciszek Stępień powiedział 
żeby Pan Burmistrz nie filozofował w pewnych kwestiach to ja też Pana Burmistrza proszę żeby 
nie filozofować tylko coś zrobić wreszcie z Panem Dyrektorem Sławomirem Frycem, jeżeli 
mamy takie możliwości prawne. Moim zdaniem ten człowiek ośmiesza statut tej szkoły i nie tylko 
szkoły, ale uczniów w niej uczących się. To, co powiedział Pan Wiesław Kociniak to jest tylko 
kropla w morzu tego, co Pan Fryc wyprawia w szkole. Jeżeli mamy możliwości prawne to moim 
zdaniem coś z tym zróbmy. Pan radny Stępień mówi, że bijemy pianę a powinniśmy się cieszyć, 
że szkoła istnieje. To nie sztuka mieć szkołę, która po prostu jest fizycznie ośmieszana przez jej 
dyrektora.”  
 
Radny F.Stępień: „Proponuję przyjąć ludzi po wyrokach do gminy z powrotem.” 
 
Sekretarz Gminy p. R.Kurman podkreślił, że z reguły na sesjach milczy natomiast dzisiaj 
postanowił zabrać głos, bo padły tutaj pewne sformułowania z ust Pana Stępnia, obok których nie 
może przejść obojętnie. Dodał: „Proszę Państwa uczestnicząc na takim forum tej rangi każda 
osoba powinna zachować fason i poziom i zwracając się do drugiego człowieka należy zachować 
jakąś formę grzecznościową czy to po nazwisku czy proszę Pana. Natomiast na takim forum 
zwracanie się do burmistrza ja koło „tego człowieka” nie będą stał, ja „z tym człowiekiem” nie 
chcę, jest poniżej pasa. To nie jest „ten człowiek”, to nie jest jakieś człowiek tylko on ma imię i 
nazwisko – to jest Pan Bogdan Pawłowski, jego wybrało społeczeństwo na burmistrza. Kolejna 
rzecz; mówimy na temat szkoły, że dzięki pewnemu człowiekowi (nie będę wymieniał imienia i 
nazwiska) szkoła istnieje. Proszę Państwa, kiedy powstała zawierucha koło tej szkoły moja córka 
była uczniem tej szkoły. Mnie jako rodzicowi strasznie zależało żeby ta szkoła istniała. 
Dyrektorem był obecny burmistrz Pan Bogdan Pawłowski. Na jednym z zebrań organizowanym 
przez ówczesnego dyrektora zostali rodzice poinformowani, że ze szkołą dzieje się źle, że ma być 
likwidowana. Spontanicznie wśród rodziców powstał pomysł zorganizowania Społecznego 
Komitetu Obrony Szkoły. Przyznam, że rodzice mnie powierzyli funkcję przewodniczącego tego 
komitetu. Mieliśmy w ramach tego komitetu kilka spotkań, ówczesny dyrektor Pawłowski 
zaakceptował działalnie tego komitetu – powiem więcej – udzielał wszelkiej możliwej pomocy. 
Wysłaliśmy wiele pism w świat m.in. do posłów ówczesnych do kuratorium do starosty. 
Podejrzewam proszę Państwa, że również dzięki tym pismom dzięki działaniom ówczesnego 
dyrektora szkoły Pana Pawłowskiego i dzięki działaniom ówczesnej Rady, dzięki tym wszystkim 
działaniom ta szkoła istnieje. I nie można mówić, że „ten człowiek” (przepraszam Panie 
Burmistrzu, że tam mówię) chciał likwidacji tej szkoły. Proszę Państwa to jest totalne kłamstwo, 
to jest totalna bzdura. – Mówię – to był cały krąg ludzi łącznie z ówczesną Radą, która tutaj była 
łącznie z władzami gminy w tamtym czasie. To jest nasz wspólny sukces.” 
 
Radny F.Stępień: „A jak się ma do tego, że każdy chciał szkoły a jak było głosowanie uchwały na 
sesji to radni opozycyjni właśnie z Panem Pawłowskim wyszli z sali, była uchwała podjęta na 
zasadach przejęcia przez gminę Kamieńsk, dlaczego opuścili salę? Jeździli do Radomska do 
starosty. Po co tam jeździli? Nawet Pani Sewerynkowa – rana powiatowa – też w starostwie 
głosowała żeby było nie na warunkach gminy. Jak to się ma do tego proszę Pana? Piękne słowa, 
Pan zawsze ładnie mówił. Wiadomo, bo sekretarze tak mają, nie? I skończmy temat szkoły. 
Szkoła jest, cieszmy się z tego. Dyrektor niedobry to zwolnić.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ja tylko zwrócę uwagę niech Pan nie insynuuje, że sekretarz 
zawsze pięknie mówi. Nie wiem do czego Pan pije. Pan się wychował w czasach „sekretarzy” i 
Pan pracuje w Kopalni Bełchatów gdzie wybudowali ją sekretarze. Niech Pan nie wypowiada 
złotych zgłosek, bo jest Pan do tego nieuprawniony. Powtarzam jest Pan do tego nieuprawniony... 
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Radny F.Stępień: „Tak samo Pan jest nieuprawniony do ubliżania Konspiracyjnemu Wojsku 
Polskiemu, że są zbrodniarze... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Pan na każdym kroku mami społeczeństwo i Pan na każdym 
kroku kłamie i bardzo się tego wstydzę, że jest Pan po prostu radnym. Powiem szczerze bardzo 
się tego wstydzę.”  
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa może przyjdzie czas na podsumowanie, bo dzisiaj nie 
było czasu, czy w te wakacje nie było czasu żeby robić zestawienia, informacje, jak ta szkoła 
wygląda, itd. Bo trzeba było robić nabór, czego akurat Pan dyrektor nie robił tylko robili inne 
osoby żeby uczniowie przyszli do szkoły. Dzisiaj jest pierwsza klasa liceum, w tamtym roku tej 
klasy nie było. Jak mówimy o tej uchwale gdzie część radnych wyszła to myślę, że możemy 
wrócić do historii i możemy sobie na spokojnie przeczytać, co w tej uchwale pisało i jaki obrót 
prawny ta uchwała miała, bo ta uchwała była podjęta a później wyrzucona przez tą samą Radę, 
która ją podejmowała, bo ona była niezgodna z prawem. Zanim zdążył wojewoda 
zakwestionować to już była zmiana na inną uchwałę. Proszę Państwa porównajmy szkołę z 
Kamieńska i szkołę w Przedborzu, bo był taki pomysł wtedy gdzie dwie szkoły (a właściwie 
jeszcze Strzałków i Dobryszyce jako następną szkołę) starostwo po prostu miało teorie, że są te 
szkoły niepotrzebne i szukało rozwiązania. Przedbórz starostwo próbowało tak jak Kamieńsk 
przekazać gminie, próbowało straszyć, itd. Zobaczcie, co jest dzisiaj w Przedborzu? Docieplili,  
teraz solary i szkoła funkcjonuje. Straszyli straszyli i przestali straszyć, szkoła jest i funkcjonuje. 
Proszę Państwa, jeżeli jest tak dobrze w tej szkole to zobaczmy ile było uczniów, kiedy ja byłem 
dyrektorem i ile jest rok temu, kiedy władze tamte działały. Zobaczmy czy to jest wzrost czy to 
jest ta sama liczba czy jest mniejsza. Porównajmy wyniki egzaminów (zwłaszcza zawodowych)    
i zobaczmy i wtedy będziemy mogli powiedzieć.” 
Następnie Pan Burmistrz poprosił Kierownik MZEA żeby powiedziała czy coś wie na temat 
planu, jaki obowiązuje w ZSP? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba powiedziała, że ze dwa tygodnie temu Pan Dyrektor 
poinformował tutaj organ prowadzący, że wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej o 
zatwierdzeniu planu rozkładu zajęć na rok szkolny 2011/2012. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy jest nowy plan, już dobry? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że nic nie wie na ten temat.  
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Czyli jakby nauczyciele byli dowcipni to od dwóch tygodni nie 
chodziliby na lekcje, bo nie ma planu... Proszę powiedzieć gdzie urzęduje Pan Dyrektor szkoły 
teraz?” 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że w sekretariacie. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał, dlaczego w sekretariacie? Czy Burmistrz zabronił dyrektorowi 
pracować w gabinecie czy nie ma gabinetu? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba wyjaśniła, że jak Pan dyrektor zaczął chorować to trudno było 
Pani, która go zastępowała (Pani Antoszczyk) funkcjonować bez dostępu do dokumentów. W 
związku z tym cała zawartość gabinetu została spisana protokołem (wszystkie dokumenty, jakie 
znajdują się w gabinecie) i Pani Antoszczyk urzędowała w tym gabinecie. Natomiast, gdy Pan 
Dyrektor wrócił ze zwolnienia lekarskiego trzeba zrobić jakby odwrotną sytuację. Pan Dyrektor 
musi sobie ten gabinet przejąć, ale tłumaczy się nawałem pracy, że nie ma czasu. Dodała: „Teraz 
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Pani Ela Antoszczyk rozchorowała się jest na zwolnieniu lekarskim i te klucze przekazała do nas i 
u nas są te klucze. Gdy Pan Dyrektor chce jakiś dokument z gabinetu to prosi i wtedy pracownik 
Miejskiego Zespołu jedzie, otwiera gabinet, dyrektor bierze potrzebny mu dokument.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał, kto jest odpowiedzialny za przejęcie gabinetu, za 
inwentaryzację? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że dyrektor. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał ile czasu to już trwa? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że od 5 września gabinet nie jest przejęty. 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „A proszę powiedzieć jeszcze nam, bo podobno będę się wybierał do 
sądu aż do Łodzi i to cztery razy, w jakiej sprawie?” 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba: „Jest sprawa w sądzie, trzech nauczycieli złożyło pozwy do sądu, 
bo nie mieli przeprowadzonego awansu na nauczyciela kontraktowego i w związku z tym złożyli 
pozwy do sądu na burmistrza.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał: „Za jaki okres to są sprawy?”  
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba: „Nauczyciele powinni mieć przeprowadzony awans do 31 
sierpnia 2010 r. Było to sześciu nauczycieli. Trzy osoby miały przeprowadzone w grudniu, bo to 
postępowanie egzaminacyjne było przedłużone dla tych trzech, którzy nadal pracują w ZSP, 
natomiast trzech nauczycieli już nie pracowało od 1 września w związku z tym Pani zastępująca 
Dyrektora (po konsultacji z kuratorium) wydała decyzję o wstrzymaniu postępowania.” 
 
Radny W.Kociniak zwrócił uwagę, że to kolejny sierpień gdzie są problemy, bo rok temu w 
sierpniu nauczyciele nie mieli awansu i w tym roku sierpień i skarga dotycząca właśnie awansu 
nauczycieli. Dodał: „Tak jakby dyrektor szkoły nie wiedział, że w sierpniu mają się odbyć 
egzaminy czy te całe procedury.”  
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał, kiedy będzie skończone to przejęcie gabinetu? 
 
Kierownik MZEA p. B.Ziemba odpowiedziała, że nie wie. Dodała: „My w każdej chwili, jeżeli 
Pan Dyrektor zaprosi nas żebyśmy byli obecni to nie ma problemu. I również, gdy dyrektorowi 
jest potrzebny jakiś dokument to oczywiście rzucamy wszystko i idziemy komisyjnie otworzyć 
drzwi, otworzyć szafę.” 
 
Radny M.Ludwiczak zaznaczył, że popiera prośbę Pana radnego Radosława Turlejskiego do Pana 
Burmistrza żeby Pan Burmistrz (jako przełożony) jak najszybciej podjął działania w sprawie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, bo z tego, co się słyszy to tam się straszne rzeczy dzieją. 
Dodał: „Mam prośbę do Pana Przewodniczącego żeby zrobił jakieś szkolenie na temat 
elementarnych zasad zachowania na sesji, bo ja mam nazwisko mam imię i sobie nie życzę żeby 
na sesji jakiś radny paluchem pokazywał na tego czy na tego, bo ten to zawinił i ten to zawinił. 
Wydaje mi się, że dopóki ten radny nie nauczy się podstawowych zasad zachowania na sesji, że 
jeżeli jedna osoba mówi to druga słucha to jest typowa targowica i rynek. I myślę, że 
przewodniczący powinien w jakiś sposób zdyscyplinować tego radnego i wytłumaczyć mu jak 
przebiega sesja i na jakich zasadach radny zabiera głos bądź też nie.” 
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Radny F.Stępień: „Niech sobie Pan przypomni Panie radny Ludwiczak jak się Pan zachowywał na 
poprzednich sesjach. Niech się Pan troszeczkę uderzy w pierś, niech Pan sobie pomyśli o swoim 
zachowaniu i kogoś nie poucza, bo gorszego bufona od Pana to nie było proszę Pana.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił uwagę Panu radnemu Stępniowi, że Pan radny Ludwiczak 
ma imię ma nazwisko nie jest żadnym bufonem. Dodał: „Ja kończąc punkt 13. powiem szczerze, 
jestem przerażony postawą radnego Franciszka Stępnia, jestem przerażony tym wszystkim, co tu 
zostało powiedziane na temat Zespołu Szkół i Pana dyrektora szczególnie przez Panią Ziembę, 
która najlepiej wie jak to wszystko funkcjonuje do tej pory. Jestem przerażony... Ale to jest tylko 
moje prywatne odczucie i postaram się jako przewodniczący traktować wszystkich radnych 
jednakowo.” 
Następnie Przewodniczący Rady zamknął punkt 13. porządku obrad i przeszedł do punktu 14. 

 

p u n k t  14 

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


