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RM.0002.11.2011  

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

z dnia 02 listopada 2011 r. 
 
XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 945. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych (nieobecna P. Ewa Danielska).  
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, NTL, „Co Nowego”, „Komu Czemu”. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości.                                                  Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018; 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochocice na lata 2011-2018; 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018; 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kamieńsku; 
• w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej na 

zakup oznakowanego radiowozu; 
• w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w 

przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, 
że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. Następnie na podstawie listy 
obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi quorum, a więc Rada 
może obradować i podejmować uchwały.  
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p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Wiceprzewodniczącego Rady A.Pawelca                         
o przedstawianie uchwał przygotowanych do podjęcia na dzisiejszej sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania, co do projektu uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zgłosił, że tu do projektu uchwały nie ma załączonych kserokopii pism od 
urzędu marszałkowskiego żeby radni mogli się przygotować do tego głosowania wcześniej. 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Myślę, że nie było takiej potrzeby.” 
 
Radny G.Turlejski: „No ja Panie Burmistrzu stwierdzam, że jest taka potrzeba.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik dodał: „Dobrze, my stwierdzamy, że nie ma.” Następnie przeszedł 
do głosowania. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/11 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 
2011-2018. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018.                     Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/129/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018.             Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/130/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018.             Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochocice na lata 2011-2018; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Ochocice na lata 2011-2018. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/131/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochocice na lata 2011-2018.              Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018.        Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga szczegółowo omówiła załączniki do ww. projektu uchwały 
 
Radny G.Turlejski zgłosił wniosek: 

• „żeby Pan Burmistrz zdjął 50.000 z dotacji dla Zakładu, 8.000 z dotacji dla Policji i 
przerzucił to na budowę chodnika w Gałkowicach Starych.” 

 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Z tego co mi wiadomo Panie radny to takie wnioski może 
składać tylko burmistrz. Pan poprzednio z tego korzystał i ja też mam zamiar z tego korzystać. 
Natomiast dziwi mnie tutaj kwestia zdjęcia tych 50.000 zł z piaskarki, bo problem odśnieżania za 
chwilę. Myślę, że nie uciekniemy od niego, bo klimat mamy jaki mamy i zima lada moment 
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przyjdzie. Ten sprzęt, jak Pan radny dobrze wie, który mamy w zakładzie gospodarki był już 
kupowany stary i jest tak przestarzały, że jeżeli przychodzi do intensywnych opadów śniegu i on 
ruszał w teren to często było tak, że on się po prostu popsuł i zanim ściągnięto części do niego, 
zanim go wyremontowano, to 2-3 dni tej piaskarki faktycznie nie było. I w tej chwili dzięki dobrej 
współpracy z Gminą Kleszczów mamy zakupiony ciągnik z pługiem i ta piaskarka by niejako 
uzupełniła ten zestaw. Byłby zestaw, który myślę, że nam gwarantuje w każdym momencie 
wyjazd w teren i porządną robotę, bo później jest narzekanie, że gdzieś tam nie było odśnieżone 
albo nie było posypane piachem. Także ten sprzęt zwłaszcza piaskarka to jest to rzecz, która jest 
niezbędna i która będzie działać na terenie całej gminy łącznie z Gałkowicami i wszystkimi 
innymi miejscowościami. Natomiast, jeśli chodzi o chodnik w Gałkowicach to my tam nie 
jesteśmy właścicielem tej drogi. Rozmowa ze starostą jest taka, że oni widzą inne potrzeby na 
naszym terenie, akurat tego chodnika w tym momencie nie widzą. Z drugiej strony byłoby to 
nowe zadanie inwestycyjne, na które trzeba by było zawrzeć porozumienie być może z zakładem 
gospodarki zlecić im to albo wyłonić w przetargu. Także na początku listopada planując takie 
zadanie byłoby ono w praktyce nie do wykonania.” 
 
Radny F.Stępień: „Ale pieniądze już były i były zdjęte z tego chodnika, chodnik byłby już 
zrobiony.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ale była potrzeba zrobienia Panie radny drogi do oczyszczalni ścieków 
w Gałkowicach Starych, na którą złotówki – z tego co pamiętam – w budżecie nie było, a droga 
musiała być wykonana żeby zrobić inwestycję, która ma wartość ponad milionową.” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu te pieniądze na piaskarkę to zakład powinien wypracować 
z bieżących swoich dochodów, a ja rozumiem, że zakład tego nie wypracował, bo tam są 
zatrudnione osoby po prostu koleżeństwo Pana burmistrza i dlatego te pieniądze trzeba teraz w 
formie dotacji przekazywać.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Panie radny myślę, że tutaj dyskutujemy nie o Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej, ale o zmianach w budżecie, ale myślę, że będzie okazja na koniec roku zobaczyć jak 
zakład gospodarki funkcjonuje teraz. Ja bym chciał Pana zapytać, bo myślę, że Pan pamięta, z 
jakim budżetem Pan zostawił zakład gospodarki odchodząc z tego urzędu? Czy to było na plusie, 
czy wypracowywali swoje pieniądze na sprzęt bieżący?” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu od zadawania pytań to są radni nie burmistrz. Panu się 
kierunki pomyliły.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Radny M.Zięba zapytał czy cokolwiek wiadomo na temat tego radiowozu dla Policji. Dodał: „Ja 
uważam, że to jest bezsensowne przeznaczenie. Mają kilkanaście samochodów (w tym połowa 
nieoznakowanych) i to 8.000 zł to wydają w ciągu trzech dni na paliwo. Po co im dodatkowy 
samochód jak ich nie stać niekiedy na paliwo. Przyjeżdżają niekiedy policjanci i sami mówią, że 
nie mają na pewne wyjazdy, bo nie stać ich na paliwo. To, po co im dodatkowy samochód.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Z prośbą o dofinansowanie samochodu zwrócił się Pan 
Komendant Powiatowy i ja myślę, że taka potrzeba istnieje, bo nie zwróciłby się gdyby takiej 
potrzeby nie było. Jest to kwestia ośmiu tysięcy, a właściwie z wyliczeń, które nam ostatnio 
przedstawiono to jest 7.500 (4 000 dajemy z tego co już było na Policję przeznaczone a tylko 
3.500 dokładamy do tych 4.000). Jest to samochód specjalistyczny do ruchu drogowego i te 
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samochody są troszkę inaczej wyposażane (z tego, co Pan Komendant mówił) niż takie normalne 
radiowozy. W tej chwili zwykły policjant (też z informacji od Pana Komendanta wiem) nie ma 
prawa czy nie ma możliwości za bardzo kontrolowania ruchu drogowego, on tylko może gdzieś 
tam zabezpieczać, bo technika poszła do przodu i ten samochód jest z innym doposażeniem. 
Następna rzecz to jest taka, że myślę, że generalnie to zawsze będą narzekać, że są za małe limity 
paliwa i to jest inny problem. Z tych limitów niech oni się rozliczają i my na te limity nie dajemy. 
Natomiast tu jest kwestia samochodu i ja myślę, że w tej chwili z moich doświadczeń z Policją (i 
naszą i z Policją z Piotrkowa) z mojej obserwacji z moich próśb, jeżeli coś się dzieje na terenie 
gminy i potrzebujemy Policję ściągnąć to Policja w praktyce pojawia się i pojawia się w takim 
czasie przyzwoitym.” 
 
Radny M.Zięba dodał: „Po prostu poruszam ten temat w kontekście wczorajszych okoliczności, 
bo w Radomsku były trzy radiowozy a u nas w Kamieńsku nie miał, kto nawet kierować ruchem 
przy cmentarzu. To ja nie wiem, jeżeli ten samochód będzie wykorzystywany tylko poza terenem 
Kamieńska – powiedzmy w Radomsku – no to, po co nam.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Jest to Panie radny samochód specjalistyczny, który będzie 
wykorzystywany w całym powiecie i generalnie ja rozumiem, że ten samochód w większości 
przypadków będzie robił robotę specjalistyczną, bo on jest wyposażony w pewne urządzenia i 
szkoda byłoby gdzieś tak go wystawić żeby tylko stał. Także tutaj no, jeżeli chodzi o kierowanie 
ruchem w Kamieńsku to wiem (z Policją rozmawiałem przed Wszystkimi Świętymi), że taki 
nadzór miał być. U nas o tyle nie jest to źle, że cmentarz nie leży (tak jak np. w Radomsku) gdzieś 
w centrum gdzie trzeba zamykać ulice, robić objazdy, itd. U nas jest to troszkę na uboczu. Okres 
świąt też był parodniowy teraz i ten ruch się też rozładował, dzięki czemu tych samochochodów 
parkujących na osiedlu w Kamieńsku przy cmentarzu była chyba mniejsza ilość (przynajmniej z 
moich obserwacji tak jak ja to widzę) do lat poprzednich.” 
 
Radny J.Madej podkreślił, że chciałby wrócić jeszcze do budowy chodnika w Gałkowicach 
Starych. Dodał: „Panie Burmistrzu chodnik jest w naszej gminie i to my musimy zadbać o 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Także nie odwołujmy się tu do starostwa, bo to my 
korzystamy z tej drogi jako mieszkańcy, a jednocześnie będziemy korzystać z tego chodnika. 
Dlatego ja też mam gorącą prośbę, aby ten chodnik powstał. Ja nie mówię, że już teraz, ale żeby 
ten chodnik powstał, bo to my korzystamy z tego.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Panie radny nikt nie przeczy, że droga jest powiatowa, ale z tej drogi 
korzystają w dużej mierze nasi mieszkańcy tak jak z drogi Kamiensk-Gorzędów jak z drogi w 
kierunku Pytowice czy jak z drogi przy ul. Wieluńskiej, więc potrzeby tych chodników są bardzo 
duże. Za chwilę wejdziemy w potrzeby chodników w samej miejscowości Kamieńsk (na naszych 
drogach) gdzie będą nie tylko chodniki, ale wręcz całe ulice do budowy. Ja tutaj nie mówię, że ten 
chodnik nigdy nie powstanie czy jest niepotrzebny tylko są jakieś priorytety.” 
 
Radny J.Madej: „Panie Burmistrzu tam jest taka rzecz – ja już mówiłem – że powstała tam 
kopalnia pisku i tam jeżdżą ciężkie samochody. Natężenie ruchu nie jest takie jak na Pytowice.   
Ja jeszcze raz podkreślam, że starostwo to jest starostwo a my korzystamy z tej drogi, nasi 
mieszkańcy korzystają z tej drogi, dlatego ja proszę o to.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja myślę Panie radny, że też musimy patrzeć jak poszczególne 
miejscowości z puli gminy te środki otrzymują. I ja sobie zdaje sprawę, że każda miejscowość 
chciałaby jak najwięcej, no Gałkowice Stare w tym roku nie są na szarym końcu i tam cały czas 
się robi. Z drugiej strony są pewne rzucane hasła, które no nie wiem czy tak do końca służą żeby 
coś tam zrobić, bo ja pamiętam kiedyś na tej sali takie hasło, że 100.000 jest potrzebne na nową 
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elewację w Gałkowicach. Też był taki wniosek żeby gdzieś z czegoś zabrać i dołożyć na 
Gałkowice 100.000 złotych na elewację w świetlicy wiejskiej, która nie była dokończona. – Tak 
było szumne otwarcie a świetlica nie była dokończona pod względem budowlanym. – Jak Pan 
radny wie elewacja powstała i nie za 100.000 a za 20.000 (nawet niecałe z tego co wiem) i myślę, 
że jest całkiem przyzwoita. Tak samo i do tego chodnika kiedyś na pewno wrócimy. Natomiast na 
tą chwilę tyle mamy pieniędzy ile mamy, jest końcówka roku i działania inwestycyjne są takie, 
jakie są i nie wyprzedzimy tego. To, że dzisiaj byłoby ileś tam tysięcy na chodnik to nie znaczy, 
że byłyby zrealizowane, bo jest potrzebny projekt, jest potrzebne porozumienie między 
samorządami żeby to zrobić.”  
 
Skarbnik Gminy M.Ozga dodała: „Poza tym my jako gmina, bo to jest droga powiatowa, jako 
gmina nie możemy w stu procentach finansować tej inwestycji. Musimy mieć jakiś udział z 
powiatu, bo też kwestionuje nam tutaj te wydatki Regionalna Izba Obrachunkowa także musiałby 
być jeszcze jakiś udział starostwa w całej inwestycji.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja chciałbym zauważyć, że może to 8 tysięcy przeznaczyć – jak tu kiedyś 
padła propozycja Pana Komendanta – na patrole dodatkowe dla policjantów. I to by była korzyść 
dla naszego miasta dla naszej gminy. A po drugie nie wiem, dlaczego się Panu raptem myślenie 
zmieniło i Pan tak o tą Policję dba. Jeszcze nie tak dawno był Pan przeciwny zakupowi 
samochodu dla Kamieńska, itd. i po trzecie świetlice – Pan mówi, że hucznie była oddana 
świetlica w Gałkowicach. Oczywiście, w Barczkowicach świetlica jest skończona i nie ma gdzie 
wejść. I nie ma telewizji żeby to pokazać, że drzwi na 4 spusty pozamykane. Domagam się już od 
wiosny tego. To już powinno być na wiosnę skończone a nadal jest pozamykane. Niech telewizja 
pokaże teraz drzwi pozamykane na cztery spusty.” 
  
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa no nie uszczęśliwiajmy Policję na siłę jak wiedzą, jakie 
mają możliwości, wiedzą, że możliwości kadrowe są ich ograniczone. – To jest jedna rzecz. A 
druga – ja rozumiem, że niejako Pan Komendant Powiatowy rezygnując z tych dodatkowych 
patroli gwarantuje nam, że jeżeli będzie taka potrzeba to te patrole będą tylko z ich puli a nie z 
tego, że my musimy zapłacić, więc nie wiem, dlaczego chcemy na siłę im wpychać pieniądze 
nasze żeby były dodatkowe patrole.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ja tutaj tylko dodam, uzupełniając wiadomości przekazywane 
przez Pana Burmistrza, iż na dzień 13 października 2010 r. dług Zakładu Gospodarki Komunalnej 
wynosił 300.000 złotych a pod koniec tego roku dług gospodarki komunalnej wynosił około 
70.000 zł. Także możecie sobie Państwo bardzo łatwo porównać.”  
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania. Poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                             Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kamieńsku; 
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Skarbnik Gminy M.Ozga poprosiła, żeby zmienić zapis w paragrafie drugim „szczegółowe zasady 
udzielenia pomocy finansowej” w taki sposób żeby skreślić „pomocy finansowej” i w to miejsce 
wstawić „dotacji”. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. zmianę. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. zmiany głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania ww. zmiana została przyjęta. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny 
głosował „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.                                                                  Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej na 
zakup oznakowanego radiowozu; 

 
Radny G.Turlejski zapytał czy Policja pisemnie zwróciła się do gminy o tą pomoc finansową? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego nie ma dołączonej kserokopii pisma Policji do tego projektu 
uchwały? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że uważa, że nie było takiej potrzeby. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy finansowej na zakup oznakowanego 
radiowozu. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 1 
radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/135/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi pomocy 
finansowej na zakup oznakowanego radiowozu.                                                     Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w 
przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że tu chodzi o skargę Pana Sławomira Fryca o 
niezastosowanie w jego mniemaniu odpowiednich reguł prawa przy zawiadomieniu go o komisji 
egzaminacyjnej. Dodał: „Jeżeli chodzi o całą treść pisma Pana Fryca to było w biurze Rady także 
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każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Myślę, że tutaj tego pisma nie muszę przytaczać każdy 
z Państwa może sobie go w biurze Rady przeczytać.”  
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały. 
 
Radny G.Turlejski: „Po pierwsze – kserokopia pisma powinna być dołączona do materiałów na 
sesje rady. Po drugie – proszę o przeczytanie tego pisma, bo mamy głosować o odrzuceniu czy też 
uwzględnieniu wezwania dyrektora, to jak mamy głosować jak tego wezwania nie znamy.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik oznajmił, że przychyla się do wniosku Pana radnego i przytoczy 
treść pisma. 
Następnie przeczytał pismo dyrektora ZSP w Kamieńsku Pana Sławomira Fryca dotyczące 
wezwania Rady Miejskiej w Kamieńsku do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą     
Nr XIII/127/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie skargi na Burmistrza Kamieńska              
oraz uzasadnienie do uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska. 
W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 13 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przedmiocie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza Kamieńska. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 
12 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIV/136/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
02.11.2011 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w 
przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska.                                   Załącznik Nr 14 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 
3. 
 

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

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 


