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RM.0002.14.2011 

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

z dnia 29 grudnia 2011r. 
 
XVII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1450. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 11 radnych.  
 

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 – Urszula Kowalska-Smuga, NTL, 
„Co Nowego”, „Komu Czemu”. 
 

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

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XV/11 z dnia 30 listopada 2011r i Nr XVI/11 z dnia 20 grudnia 

2011r. 
4. Realizacja inwestycji gminnych na terenie gminy.  
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Uchwalenie budżetu Gminy Kamieńsk na 2012 rok. 
8. Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwał. 
10.  Interpelacje i zapytania radnych. 
11.  Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XVII 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 15. stanowi to quorum, a więc Rada może 
obradować i podejmować uchwały.  

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch uchwał, 
mianowicie: 

1) W punkcie 4. (po przyjęciu protokołów) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie udzielenia 
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pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi 
powiatowej nr 3915E Kamieńsk-Gorzędów; 

 
2) O wprowadzenie do punktu: Podjęcie uchwał projektu uchwały w sprawie wydatków 

budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku. 
 

Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wnioski. 
Ad. 1) 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 1 głosował „przeciw”. W 
wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 2) 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XV/11 z dnia 30 listopada 2011r i Nr XVI/11 z dnia 20 grudnia 

2011r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 

dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – 
Gorzędów. 

5. Realizacja inwestycji gminnych na terenie gminy.  
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
8. Uchwalenie budżetu Gminy Kamieńsk na 2012 rok. 
9. Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwał. 
11.  Interpelacje i zapytania radnych. 
12.  Zakończenie obrad. 

 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XV/11 z dnia 30 listopada 2011r i Nr XVI/11 z dnia 20 grudnia 
2011r. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie następujące protokoły: 
 

1. Protokół Nr XV z dnia 30 listopada 2011 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 12 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 1 radny głosował „przeciw”.. W wyniku głosowania ww. protokół został 
przyjęty. 
 

2. Protokół Nr  XVI z dnia 20 grudnia 2011 r. 
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Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – 
Gorzędów. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A. Pawelec zapoznał radnych z ww. projektem uchwały. 
 
Radny G. Turlejski zapytał, z jakiego powodu są tutaj zmiany w stosunku do uchwały z dnia 20 
grudnia, minęło zaledwie kilka dni? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Projekt uchwały, który do nas dotarł, po konsultacji ze 
starostwem powiatowym, tam doszło do błędu, bo był zapis, że 50% ogólnych kosztów 
przebudowy drogi ustalonych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu 
nieograniczonego. W tej chwili jest propozycja 50% ogólnych kosztów przebudowy, czyli w to by 
wchodziła również kwestia nadzorów budowlanych, natomiast poprzednio była to kwestia 50% 
kosztów z przetargów. Tutaj, jeżeli chodzi o koszty nadzoru było zapytanie o cenę a nie przetarg, 
dlatego takie zamieszanie wyniknęło.” 
 
Radny F.Stępień zapytał czy w tych pieniążkach, które są przeznaczone na rozbudowę tej drogi 
jest również brany pod uwagę ten odcinek drogi za Gorzędowem w kierunku Gorzkowic? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że w tej chwili między powiatem radomszczańskim a 
piotrkowskim nie ma uzgodnień czyja to jest własność i my jako gmina musimy czekać na 
uzgodnienie między dwoma powiatami, bo to jest w ich kompetencji. 
 
Radny F.Stępień podkreślił, że skoro dajemy pieniążki nasze z budżetu to Pan Burmistrz też 
powinien być zainteresowany tym żeby mieszkańcom ulżyć w tym rejonie. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że projekt był robiony jeszcze za tamtej kadencji i trzeba było 
pilnować czy to było brane do projektu czy nie, bo jak się coś buduje to się buduje zgodnie z 
projektem budowlanym a nie, że jeszcze sobie dołożymy to czy tamto, tym bardziej, że jest spór, 
w jakim to jest powiecie. Dodał: „W ogóle to chciałem zapytać, jak była robiona kanalizacja 
przez Gminę Kamieńsk, która była inwestorem, która tą drogę popsuła właśnie w tym obszarze, z 
kim było to uzgadniane? Bo weszliśmy być może wtedy jako gmina na teren powiatu 
piotrkowskiego. Ja, co mogę to robię, informuję się i tu i tu, natomiast spór jest między powiatami 
i my tu nie rozstrzygniemy. A ten odcinek drogi w Gorzędowie nie był objęty projektem, który 
był robiony bodajże w 2009 roku.” 
 
Radny F.Stępień: „Problem z tą droga to nie jest od 2009 roku, ten problem to trwa 30 albo więcej 
lat i Pan też o tym wie, bo Pan tutaj zasiaduje parę ładnych lat i niech Pan nie zrzuca, że to od 
2009 roku. Trzeba w tym temacie coś wreszcie ruszyć a nie mówić, że gmina popsuła drogę. 
Gmina tą drogę uzbroiła i tą drogę trzeba tylko teraz naprawić, dogadać się.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że właścicielem drogi jest albo starostwo piotrkowskie albo 
radomszczańskie i dopóki oni tej kwestii nie rozstrzygną to Gmina Kamieńsk ma związane ręce,  
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bo chcąc nawet udzielić pomocy finansowej na nie swoją drogę musi wiedzieć, kto jest 
właścicielem. Na tą chwilę ani jeden ani drugi powiat się nie przyznaje. 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że Gmina Kamieńsk w poprzedniej kadencji nie zepsuła żadnej 
drogi, dlatego prosi o nie szermowanie demagogią. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że miał na myśli to, że była robiona kanalizacja przez Gminę 
Kamieńsk i jest kwestia stwierdzenia, z kim gmina ustalała wejście na tą drogę, bo droga owszem 
nie była cudowna natomiast generalnie jej stan pogorszył się po wybudowaniu kanalizacji 
sanitarnej i problem jest taki, że tą drogę trzeba by było przywrócić do rzeczywistości. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E 
Kamieńsk – Gorzędów. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 
14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/157/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 
lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów.            Załącznik Nr 5 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 4. i ogłosił 10 minut przerwy technicznej w celu 
przesłania podjętej przed chwilą uchwały do Starostwa Powiatowego w Radomsku. 
Po przerwie (w godz. 920-930) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 5. 
porządku obrad. 
 

p u n k t  5 
 

Realizacja inwestycji gminnych na terenie gminy.  
 
Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację na temat realizacji inwestycji gminnych w 2011 r. 

W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                          Załącznik Nr 6  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi i zapytał czy są jakieś pytania do 
przedstawionej informacji. 
 
Radny F.Stępień zaznaczył, że chciałby się odnieść do tematu świetlicy w Barczkowicach, 
następnie dodał: „Ładnie Pan powiedział, że już jest oddana można z niej korzystać. Proszę 
jechać. Zamknięta na cztery spusty. W NTL-u było pokazane, że Burmistrz Turlejski pozamykał 
świetlice i nie można korzystać. Proszę jechać do Barczkowic. Młodzież się pyta i domaga 
otwarcia tej sali. Po prostu nie mają się wieczorami gdzie schować, wejść usiąść posiedzieć 
pograć. Zamknięte to jest przez cały rok a z chwilą oddania to już powinno być dawno otwarte. 
Dlaczego to nie jest zrobione?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Panie Radny, będziemy się tutaj różnić swoim zdaniem – 
po pierwsze – o jakiej młodzieży mówimy? Bo ta młodzież ma salkę na zewnątrz i tam się 
spotyka. Po drugie – powiem, że są zaplanowane środki na jakieś tam gry na rzeczy, które będą 
do świetlicy wewnątrz z funduszy sołeckich i jeżeli będą zakupione to jest inna sprawa. Bo w tej 
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chwili to jest puste pomieszczenie i otworzenie tego nie wiem, jaki ma sens. Natomiast ilekroć 
mieszkańcy Barczkowic (młodzież nie młodzież, nie dzielę ich na starych młodych ma to służyć 
wszystkim) ilekroć się zwrócili o to żeby w jakiś sposób tą salę wykorzystać, coś tam 
zorganizować, tylekroć mieli ją udostępnią. Jeżeli młodzież pojawi się i będzie miała jakiś pomysł 
nie widzę rzeczy, które by blokowały to. Natomiast nie może to być, że otworzyć i niech będzie to 
otwarte cały czas i każdy wchodzi i co che robi. Po drugie – no powiem tak, że ta młodzież mówi 
takie rzeczy w zależności ile im, kto piwa postawi za tą świetlicę. Ja nie chcę się dalej nad tym 
tematem rozwodzić, ale dla mnie nie jest to miejsce żeby towarzystwo sobie przyszło i piwo piło. 
Są do tego inne lokale i niech sobie piją w innych lokalach natomiast świetlice wiejskie nie mają 
być to miejsca gdzie ludzie, którzy dzisiaj piją piwo pod sklepem chcą się napić w świetlicy, bo to 
chyba nie temu świetlice mają służyć... 
 
Radny F.Stępień zaznaczył, że nie mówi tu o tych, co piją piwo, natomiast, co do wyposażenia 
świetlicy to są jeszcze stare ławki, sprzęty, więc może na razie je postawić żeby ta młodzież miała 
gdzie wejść, schować się. Dodał: „Pan tylko uważa tych najgorszych, ale nawet ci, co tam piwo 
piją proszę Pana to oni tą świetlicę budowali a teraz nie mają się gdzie schować.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja też budowałem Panie Radny w odróżnieniu od Pana (Pan akurat nie 
budował) i jak Pan chce skorzystać dzisiaj po południu na jakąś imprezę to proszę bardzo. 
Natomiast nie jest to klub. Na pewno świetlice wiejskie oświadczam Panu nie będą klubem dla 
piwoszy.” 
 
Radny F.Stępień zaznaczył, że on nie chce skorzystać tylko wysłuchuje młodzieży, która nie się 
gdzie schować. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał polemikę i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie 
inwestycji? 
 
Radny F.Stępień zapytał czy coś wiadomo w sprawie hydrantów, bo strażacy domagali się 
przeniesienia hydrantów z działek prywatnych w miejsca publiczne i czy coś w tym temacie się 
dzieje? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że z tego, co wie to jakieś hydranty nowe powstały z tym, że w 
tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, które. Dodał: „Ja zapraszam Pana Radnego do gabinetu, 
porozmawiamy, zaprosimy Pana dyrektora ZGK, który będzie nam mógł bardziej szczegółowo 
powiedzieć, jakie hydranty gdzie zostały zmienione, itd.” 
 
Radny G.Turlejski stwierdził, że to Pan Burmistrz powinien wiedzieć gdzie te hydranty zostały 
zrobione, a nie zrzucać na Pana Dyrektora Zakładu, bo to Pan Burmistrz odpowiada za 
gospodarkę i za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 5. porządku obrad Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł 
do punktu 6.  
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 01grudnia do 29 grudnia 2011 r. kolejno zdali: 

1. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych P. 
Waldemar Wasiński.  
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Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
P.Marek Ludwiczak; 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

3. Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów P. Renata Jurczyk;  
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

4. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury P. Radosław 
Turlejski; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

5. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – P. Stefan Górny; 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Radny F.Stępień oznajmił, że ma pytanie do wszystkich komisji, po czym powiedział: „Duża 
inwestycja droga Kamieńsk-Gorzędów, wiele zastrzeżeń mieszkańcy mają. Bardzo ładnie to jest 
robione, ale są usterki i to poważne usterki w niektórych miejscach (mieszkańcy się do mnie 
zgłaszają). Są takie przypadki, że rowy, które są odtwarzane są robione w działkach prywatnych i 
ja tu nie słyszę żeby któraś z Komisji się tym zainteresowała. Nie słyszałem żeby któraś Komisja 
pojechała, sprawdziła, spytała tych mieszkańców czy jest dobrze czy coś poprawić. Nie ma 
takiego odzewu w ogóle.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Radny bardzo dobrze, że jest Pan spowiednikiem wszystkich 
mieszkańców, ale jeżeli Pan o takich sygnałach wie, słyszy, jeżeli zwracają Panu mieszkańcy 
uwagę to ja jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego muszę powiedzieć, że 
żaden wniosek od Pana nie wpłynął do Komisji żadna uwaga ani jakiekolwiek zastrzeżenie, co do 
wykonania tychże prac. Poza tym ma Pan możliwość przyjścia na każde posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i nie widzę Pana na żadnej komisji. Słyszę pierwszy raz tutaj na 
sesji o tych uwagach. No przecież to nic nie boli żeby napisać jakieś pisemko, że ten czy ten 
mieszkaniec zwracał się do Pana i przynieść do biura Rady, czy ewentualnie tylko zwrócić uwagę, 
to wtedy my też możemy o to wnioskować. Ale jeżeli Pan uważa, że my mamy chodzić od posesji 
do posesji i pytać, bo droga była robiona, to chyba tak nie jest. Ale każdą Pańską uwagę jesteśmy 
w stanie przeanalizować.” 
 
Radny F.Stępień: „Przepraszam ja tylko zadałem pytanie, bo chociaż jedna komisja czy 
budżetowa czy rewizyjna powinna się zainteresować, bo to poszły duże pieniądze z budżetu 
gminy. Trzeba sprawdzić czy ona jest dobrze zrobiona, itd., a na ten temat tu nie ma nic.” 
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Radny R.Turlejski zaznaczył, że nie będzie się wdawał w polemikę tylko chciałby powiedzieć, co 
ma do powiedzenia i prosi Pana Radnego o nie przerywanie. Dodał: „Pierwsza rzecz to pytanie 
retoryczne do Pana – jeżeli Pan twierdzi, że tu jest problem wchodzenia w działki prywatne to 
gdzie Pan był jak była podobna sytuacja, jak była droga robiona na Górę Kamieńsk? Tam gmina 
Kamieńsk zapłaciła właśnie za wchodzenie w grunty prywatne. Po drugie – ile trwały Państwa 
komisje a ile trwały nasze w tym roku? Niech Pan sobie zwróci uwagę a potem zobaczy, co dana 
komisja zwiedziła, co zobaczyła. Ostatnia kwestia – inwestorem, jeżeli chodzi o tą drogę, jest 
starostwo i tutaj starostwo wykonuje, uważam, że wykonuje zgodnie z procedurami. Jak 
najbardziej ma Pan rację, że jeżeli mieszkańcy zgłoszą jakiekolwiek roszczenia jesteśmy od tego 
żeby zgłosić temat do starostwa i jak najbardziej sprawę prostować. Natomiast starostwo ma 
odpowiednie pozwolenie na budowę i nie sądzę żeby coś robili niezgodnie z prawem.” 
 
Radny W.Wasiński: „Ja też w tej kwestii, co mój przedmówca powiedział, uważam, że do 
ustalania czy to jest dobrze zrobiona droga czy źle to jest odbiór techniczny są inżynierzy i to oni 
ustalają. Ja nie pójdę oglądać i będę mówił, że to trzeba tak zrobić czy tak, bo ja się na tym nie 
znam i nie mam do tego żadnych uprawnień. Jest do tego odbiór techniczny i dopiero, jeżeli coś 
było nie tak to jest sprawa do wyjaśnienia.” 
 
Radny M.Ludwiczak dodał: „Przecież na etapie projektowania można było wnieść jakieś uwagi, 
co do projektu... Ja myślę (to, co burmistrz mówił wcześniej), że droga robiona jest zgodnie z 
projektem, który był robiony w 2009 czy 2010 roku. Czy wtedy nie mógł Pan wnieść 
jakiejkolwiek uwagi? Był Pan przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, jeździł 
Pan z tego, co się orientuję do Radomska do starostwa i nie miał Pan żadnych uwag. A dzisiaj, 
gdy Pan usiadł i posłuchał, że droga została zakończona ma Pan pretensje nie wiem czy do 
projektanta czy do wykonawcy. Jeżeli wykonawca zrobił to niezgodnie z projektem to można to 
zgłosić tutaj u nas i możemy to sprawdzić.” 
 
Radny F.Stępień powiedział, że nie ma pretensji do projektanta tylko mówi, jeżeli ta droga jest 
zbudowana komisje są od tego żeby przejechać sprawdzić spytać ludzi i wnieść te uwagi wyżej do 
starostwa, do Pana Broszkowskiego, a nie mieszkańcy sami jeżdżą do starostwa i się domagają 
naprawy.  
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Jeżeli chodzi o tą drogę mieszkańcy też przychodzą do mnie, 
natomiast to jest problem taki, że różnie mieszkańcy różne rzeczy chcą. Czasami chcą kilka 
zjazdów, czasami jest tak, że wysokość drogi i wysokość podwórka jest różna, no, ale jak są trzy 
warstwy asfaltu dolewane plus chodnik dochodzi to musi to być wyżej to się tego nie da zrobić 
niżej. Następna rzecz to jest taka, że są ludzie, którzy teren pasa drogowego uważają za swój, że 
od asfaltu to jest już jego i jak tam jest rów to on ten rów może sobie zasypać a potem mówi, że 
mu się woda leje. Ja tu bym starostwu raczej, jeżeli chodzi o rowy to podziękował, że w 
niektórych miejscach gdzie Gmina Kamieńsk zasypała rowy i był problem, bo się przelewała 
woda teraz je odtworzyła i myślę, że sytuacja teraz będzie lepsza. Natomiast ja bym wrócił 
jeszcze do innej rzeczy, bo część rowów, (co z tego ze starostwo te rowy dzisiaj odtwarza na 
pewnych odcinkach przy tej drodze tak jak zakłada cały remont, jak niektórzy mieszkańcy tam 
gdzie są rowy odchodzące od tej drogi do rowu dalszego pozasypywali. Też mieszkańcy do mnie 
z tym przychodzą i nie wiem, co z tym zrobić... Mówię – ja na pewno swoje uwagi wyrażam na 
bieżąco, jeżeli widzę tą robotę pod wieloma względami, że powinna być zrobiona znacznie lepiej 
i tutaj część rzeczy jest na bieżąco naprawiane. A to, że mieszkańcy jeżdżą do inwestora, do 
kogoś, kto za tą drogę odpowiada, to jest rzecz normalna. Ja każdorazowo, jeżeli mieszkaniec 
przychodzi a uważam to za zasadne to zawsze ingeruję też swoją drogą do Pana Naczelnika czy 
do Pana Starosty, jeżeli taka jest potrzeba.”  
 
Radny G.Turlejski zapytał, jakie to rowy Gmina Kamieńsk zasypała?  
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Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Gmina Kamieńsk zasypała rowy w Barczkowicach przy 
drodze powiatowej jak robiła kanalizację burzową na ulicy Słonecznej tam gdzie w ub. roku 
przelewała się woda na drugą stronę, bo nie miało, co odbierać tej wody.” 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Gmina żadnych rowów nie zasypywała.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Wiesław Kociniak zdał sprawozdanie z 
działalności Komisji za okres od 30 września do 29 grudnia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

W związku z wyczerpaniem punktu Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 6. porządku 
obrad i przeszedł do punktu 7. 

p u n k t  7 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska P.Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XV i XVII 
sesją w kolejności: 

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 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 3. 
Działalność Burmistrza między sesjami;  
„Generalnie jest to działalność związana z wieloma inwestycjami, które trzeba było osobiście 
dopilnować, bo to końcówka roku. Jeżeli chodzi o budżet to były spore ilości mojego działania. 
Ostatnio sporo czasu, ale także miłych odczuć jest, jeżeli chodzi o okres świąteczny gdzie w 
różnych instytucjach naszej gminy robione były opłatki, spotkania wigilijne... Powiem, że była 
bardzo serdeczna atmosfera były również życzenia świąteczne... Jedną rzecz chciałbym tutaj 
wymienić, było spotkanie opłatkowe w firmie „BEWA”. Siedziba firmy jest na piskach.... Tam 
było oddanie dwóch linii technologicznych do produkcji wód gazowanych. Jest w tej chwili 
budowany magazyn na środki, które są produkowane tzn. na różnego rodzaju wody. Część tej 
inwestycji znajduje się na terenie Gminy Kamieńsk w związku z tym będą wpływać podatki. 
Niestety trochę gorzej jest z miejscami pracy, bo mieliśmy nadzieję, że jeżeli zakład się 
rozbudowuje to będą nowe miejsca pracy. Nie będzie, dlatego że te instalacje, które zostały 
zrobione są instalacjami pełnozautomatyzowanymi. Przewidują jeszcze produkcję zup w proszku 
i tu może będą jakieś możliwości pracy.” 
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Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 7. porządku obrad i ogłosił przerwę do godz. 1110. 
Po przerwie (w godz. 1100-1110) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 8. 
 

p u n k t  8 
 

Uchwalenie budżetu Gminy Kamieńsk na 2012 rok. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przypomniał, że uchwalenie budżetu wiąże się przestrzeganiem 
odpowiednich procedur, dlatego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2010 r. 
dotyczącą procedury uchwalania budżetu Gminy Kamieńsk, budżet na 2012 rok zostanie 
uchwalony według następującego porządku: 

1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
2) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej przy czym 

opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia; 
3) przedstawienie projektu uchwały budżetowej; 
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 
5) głosowanie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji ww. porządku uchwalania budżetu. 
 
Ad. 1) 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec odczytał Uchwałę Nr II/488/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. 
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kamieńsk na 2012 rok, Uchwałę Nr 
II/489/2011 r. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2012-2015 oraz Uchwałę Nr II/490/2011 r. z dnia 19 grudnia 2011 r. 
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.  
W załączeniu do protokołu – ww. uchwały.                                                            Załącznik Nr 15 
 
Ad. 2) 
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili opinie w sprawie projektu budżetu na 2012 
rok w kolejności: 
- opinia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Spraw Socjalnych; 
- opinia Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury; 
- opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
- opinia Komisji Rewizyjnej; 
- opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;  
- opinia Komisji Planowania Budżetu i Finansów. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. opinie.                                                                Załącznik Nr 16 
  
Ad. 3) 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Kamieńsk na 2012 rok.  
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga omówiła załączniki do ww. projektów uchwał. 
 
Ad. 4) 
Radny F.Stępień zgłosił do projektu budżetu na rok 2012 następujące wnioski: 
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1) „Zdjąć z termomodernizacji budynku komunalnego na ul. Wieluńskiej kwotę 100.000 zł    
i przeznaczyć na remont drogi w Dąbrowie.” 

 
2) „Zdjąć z termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Kamieńsku kwotę 100.000 zł i 

przeznaczyć na położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Mickiewicza w Barczkowicach 
(tam gdzie był robiony chodnik). A jeżeli zostanie pieniędzy to kawałek drogi np. z 
Olszowca w kierunku stacji utwardzić.” 

 

Burmistrz B.Pawłowski zapytał Skarbnik Gminy czy jeżeli chodzi o termomodernizację tych 
budynków to możemy tak zrobić, bo tu są zaangażowane środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie możemy, bo nie będzie umorzenia pożyczki. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Ale tutaj są środki z budżetu gminy.” 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła: „Bo to w ogóle są środki z budżetu gminy, bo umorzenie pożyczek 
stanowi nasze środki.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez radnego F.Stępnia: 

Ad.1) 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych. 12 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 

Ad.2) 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych. 11 radnych głosowało 
„przeciw”. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 

Radny G.Turlejski oznajmił, że ma kilka uwag odnośnie budżetu, następnie dodał: „Moje 
wątpliwości budzą niektóre kwoty zawarte w budżecie i niektóre inwestycje, np.:  
- wydatkowanie w roku 2012 na Urząd dwa miliony złotych. Moim zdaniem jest to gruba 
przesada, to jest 400.000 zł więcej jak w roku poprzednim;  
- budowa dróg w Kamieńsku obręb 7 – mamy wydać 200 tysięcy złotych i nie wiemy, które drogi 
będziemy tam budować. Ja już zwracałem kiedyś uwagę na takie zapisy budżetowe, przynajmniej 
dla mnie są to zapisy niejasne i nieczytelne. Przecież Rada ustala tutaj pewną strategię przy 
głosowaniu nad budżetem przy inwestycjach i ma prawo wiedzieć, które te drogi będą budowane; 
- termomodernizacja urzędu wraz z wymianą schodów – 200.000 zł było w zeszłym roku i w tym 
roku następne 200.000 zł. Według mnie taka kwota nie jest tutaj potrzebna. Owszem potrzebny 
jest dalszy ciąg upiększania urzędu, ale nie za taką kwotę; 
- dotacja na zakup piaskarki – to jest zupełnie chybione i niepotrzebne. To Zakład powinien 
wygospodarować ze swoich dochodów, bo to jest zadanie, które Zakład posiada. Ja rozumiem, że 
gdybyśmy otwierali nowe zadanie zakładowi, które zakład nigdy nie robił to owszem taką dotację 
należy dać, ale te rzeczy zakład robi od wielu lat;  
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku – już mówiłem, że jeśli chodzi o Gorzędów to 
jest chybiony pomysł ciągnięcia tutaj ścieków z Gorzędowa do Kamieńska i rozbudowywanie 
oczyszczalni. Gorzędów powinien mieć swoją osobną oczyszczalnię tam w tamtym terenie, tak 
jak projekt już był przygotowany;  
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- budowa wodociągów w obrębie 7. – I też nie wiem gdzie, w których ulicach te wodociągi tam w 
tym obrębie 7. mają być budowane. Jest to enigmatyczny zapis. A jeśli już jesteśmy przy obrębie 
7 to gdzie jest budowa kanalizacji w tym obrębie. Chcemy budować wodociąg, chcemy budować 
drogę, a gdzie jest budowa kanalizacji w tym obrębie. To wybudujemy te drogi bez kanalizacji? 
Moim zdaniem to jest to nielogiczne zupełnie.  
Reszta to są takie drobne rzeczy już nie będę się rozdrabniał. No wiele tu drobnych inwestycji 
moim zdaniem jest zupełnie chybionych, dlatego ja za tym budżetem nie będę głosował. 
Zagłosuję przeciw przyjęciu tej uchwały.” 
 
Radny J.Madej zgłosił dwa wnioski do projektu budżetu na 2012 rok, mianowicie: 

1) O zdjęcie 60.000 zł z kwoty 300.000 zł na budowę wodociągów w Kamieńsku obręb 7 i 
przeznaczenie na budowę drogi w Siódemce, tzn. zwiększenie tej kwoty z proponowanych 
40.000 na 100.000 zł.” 

 

2) O zdjęcie 60.000 zł z kwoty 380.000 zł na budowę wodociągu na ulicy Wieluńskiej w 
Kamieńsku i przeznaczenie na budowę drogi w Napoleonowie.” 

 
Następnie głos zabrał Burmistrz B.Pawłowski i powiedział: „Ja mam prośbę do Państwa Radnych, 
no tak, jest 200 tysięcy to 100 tysięcy zabrać a 100 tysięcy zostaje, np. na termomodernizację 
Urzędu Miejskiego... Ale z WFOŚ to co pożyczki żeśmy nabrali kiedyś i musimy spłacać to 
dzisiaj zwrotów tych pożyczek nie będziemy mieli, bo to jest z tym powiązane. Jak się kiedyś 
brało pożyczki to trzeba się było liczyć z tym, że trzeba będzie teraz robić rzeczy, które są 
związane z ochroną środowiska i np. budowa drogi nie jest związana z ochroną środowiska a 
termomodernizacja jest – to jest taka rzecz. Następna rzecz; budowa wodociągów, dróg, itd. – Ja 
powiem tak, wodociąg ulica Wieluńska w tym roku miał być robiony, ale jest przełożony na 
przyszły rok, bo wyniknęły problemy z pracami uzgodnieniowymi. Jedna z mieszkanek przez 
które miał przechodzić ten wodociąg była za granicą, więc do niej dotrzeć i uzgodnić z nią był 
problem i to się przeciągnęło. Ja wiem, że poprzednie władze tego wodociągu nie chciały 
budować, bo mieszkańcy prosili żeby tam budować, bo parę domów tam powstało... 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu, niech Pan bzdur nie opowiada, niech Pan mówi o budżecie 
i o sobie a nie o poprzednich władzach. Honoru Pan nie masz za grosz?.. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił uwagę, że w tej chwili głos ma Burmistrz Kamieńska. 
 
Burmistrz B.Pawłowski kontynuował: „Poprzedni Burmistrz albo Rada Miejska nie znaleźli 
środków na tą drogę. Ja mogę poprosić mieszkańców, którzy mogą przyjść i powiedzieć jak to 
było i jak to było obiecywane... I dzisiaj mamy wybudować odcinek na ulicy Wieluńskiej 500 
metrów i zabierzmy z tych 500 metrów ostatnie 50 czy 100 metrów, tak?.. I akurat do tych 
budynków, do których ta woda ma dojść braknie. I wybudujemy kawał w polu a nie wybudujmy 
końcówki tam gdzie są domy. Albo wybudujmy od tych domów w stronę Kamieńska i zostawmy 
z 50 metrów w szczerym polu niepołożonego wodociągu może woda będzie płynąć.” 
 
Radny J.Madej powiedział, że w związku z wyjaśnieniami Pana Burmistrza wycofuje swój drugi 
wniosek o zdjęcie 60.000 zł z budowy wodociągu na ulicy Wieluńskiej w Kamieńsku, natomiast 
podtrzymuje wniosek o zdjęcie 60.000 zł z budowy wodociągów w Kamieńsku obręb 7 i 
dołożenie do budowy drogi w Siódemce. 
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Panie Radny – po pierwsze – jeżeli znajdziemy środki to na 
pewno będziemy w drogi dokładać i będziemy te drogi budować tak jak robiliśmy to w tym roku. 
Na pewno te środki tak jak w ciągu roku 2011 były zwiększane tak samo tutaj będą zwiększane. 



  12

My dzielimy tym, co w tej chwili mamy realnie zapisane w budżecie. Natomiast, jeżeli chodzi o 
nowe obręby (...) to nie łudźmy się, że za 200 czy 300 tysięcy wybudujemy tam drogi i wszystko. 
To są dopiero pieniądze potrzebne na roboty wstępne projektowe, na wyznaczenie tych działek i 
dobrze by było żeby się udało położyć wodociąg żeby ludzie mogli korzystać z wody przy 
budowie domu i żeby utwardzić tam żeby mogli dojechać. Bo tych działek jest bardzo dużo jedna 
obok drugiej i tam jest sens inwestować. Jeżeli chodzi o termomodernizację Urzędu Miejskiego to 
w roku 2011 nie było 200 tysięcy. One były zaplanowane, ale nie były wykorzystane, bo daliśmy 
je na drogę Kamieńsk-Gorzędów. I teraz chcemy do tego wrócić. I też mamy umorzenie z WFOŚ 
i część tych pieniędzy możemy odzyskać a jak tego nie zrobimy to pożyczkę będziemy musieli 
spłacić i nic z tego nie będziemy mieli.” 
 
Radny F.Stępień: „Proszę Pana niech Pan nie kombinuje, bo jak Pan siedział z tamtej strony to był 
Pan alfą i omegą, wszystko Pan wiedział jak można zrobić gdzie znaleźć pieniądze gdzie 
zainwestować. Teraz Pan jakoś nie wie, Pan tylko się tłumaczy. Trzeba było taką Dąbrowę wziąć 
pod uwagę a nawet grosiczka nie ma. Na Barczkowice też nie ma grosza.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Przed chwilą Pan powiedział, że jak Pan Burmistrz Pawłowski siedział 
tutaj to był alfą i omegą. Pan jak siedział z tamtej strony w poprzednich latach to też był alfą i 
omegą. Pana nie interesowały Koźniewice, Pana nie interesowały Huby, Pana nie interesował 
Danielów Pytowice, Pana nie interesowały inne miejscowości, nic się Pan nie odzywał o nic nie 
wnioskował w innych miejscowościach tylko widział Pan swoją miejscowość. I to, co Pan zrobił 
ludzie ocenili dobrze, bo wybrali Pana na następną kadencję. Powinien Pan być zadowolony. I 
teraz niech Pan pozwoli tak jak pozwalał Pan byłemu burmistrzowi Panu Turlejskiemu tak niech 
Pan pozwoli w tej chwili tą swoją koncepcję pociągnąć przez trzy najbliższe lata Panu 
Burmistrzowi Pawłowskiemu i zobaczymy jak to ludzie ocenią. Ludzie będą widzieli, co jest 
zrobione jak jest zrobione. Niech Pan nie mówi, że w Gminie Kamieńsk to istnieją tylko 
Barzkowice i drogi w Barczkowicach. Na Mickiewicza może jeszcze czwartą warstwę asfaltu 
położymy może czołgi tam będą jeździły. Jest koncepcja obrana przez tą Radę niech Pan pozwoli 
tej Radzie po prostu przepracować te 3 lata, a ludzie ocenią czy to dobrze zrobili czy źle zrobili... 
Nie bądźmy tacy, pozwólmy niech ten burmistrz jeszcze przez ten rok dwa trzy podziała i wtedy 
go ocenimy.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek radnego J.Madeja o zdjęcie 
60.000 zł z budowy wodociągu w Kamieńsku obręb 7 i przeznaczenie na budowę drogi w 
Siódemce zwiększając tą kwotę do 100.000 zł. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 3 radnych. 11 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
Radny D.Barański zgłosił wniosek:  

• „O przeznaczenie 80.000 złotych z kanalizacji w Gorzędowie na inny cel” 
 

Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy to znaczy, że ma nie być przepompowni? Wyjaśnił, że nie 
zostało to wykonane w 2011 roku, ale będzie w 2012 roku, bo jest propozycja na rok 2012. 
Natomiast, jeżeli przeznaczymy te środki na inny cel to nie będzie przepompowni. 
 
Radny D.Barański wycofał swój wniosek. 
 

Więcej wniosków do projektu budżetu na rok 2012 nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął dyskusję nt. projektu budżetu na 2012 rok. 
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Ad. 5) 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2012. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 13 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała 
została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/158/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2012.        Załącznik Nr 17 
 
Następnie Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. W 
wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015. 

Załącznik Nr 18   
 

Po zakończeniu głosowania Burmistrz B.Pawłowski podziękował radnym za uchwalenie budżetu 
i poprosił, aby na przyszłość, jeżeli radni mają jakieś wnioski zgłaszali je wcześniej a nie dopiero 
na sesji, bo czasami jest projekt, który opiewa na jakąś tam sumę i zabranie nawet fragmentu 
pieniędzy z tego projektu powoduje jego unicestwienie w całości. Poza tym, jeżeli chodzi o 
WFOŚ to często jesteśmy związani starymi pożyczkami gdzie, jeżeli chcemy odzyskać pieniądze 
to musimy pewne inwestycje realizować. Dodał: „Dziękuję bardzo radnym za to, że 
przegłosowali, myślę, że środków w ciągu roku będzie więcej i te propozycje te problemy, które 
Państwo tu zgłaszacie będą na bieżąco w miarę posiadanych środków robione.” 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. porządku obrad i przeszedł do punktu 9.  
 

p u n k t  9 
 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
 
Wiceprzewodniczącego Rady A.Pawelec zapoznał radnych z projektem uchwały: 

� w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2012 rok. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2012 rok. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 1 głosował „przeciw”. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/160/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2012 rok. 

Załącznik Nr 19 
W związku z wyczerpaniem punktu 9. porządku obrad Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł 
do punktu 10.  
 

p u n k t  10 
Podjęcie uchwał: 
 

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o przedstawianie pozostałych 
projektów uchwał przygotowanych do podjęcia na dzisiejszej sesji. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków 
budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/161/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem 
roku.                                                                                                                         Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych 
głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/162/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.                                                                   załącznik Nr 21 
 

� 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 dnia  
10 września 2010  r., Uchwałą Nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
czerwca 2011 r. oraz Uchwałą XIII/120/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku  z dnia 30 
września 2011 r.; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie ww. projekt uchwały. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/163/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 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 dnia 10 września 
2010 r., Uchwałą Nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz 
Uchwałą XIII/120/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2011 r.    Załącznik Nr 22 
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� w sprawie uchylenia uchwały XIII/121/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na udrożnienie 
rowu odprowadzającego wodę; 

 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego się uchyla tą uchwałę? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że Gmina Bełchatów w tym roku nie wykonała tego, ale 
deklaruje, że w przyszłym roku to wykona. Dodał: „Tam część tych rowów przechodzi przez 
teren lasów państwowych, nie wiem czy to wynika z tego, że lasy państwowe też idą w kierunku 
udzielenia pomocy i zadeklarowały sprzęt do usuwania drzew w obrębie tego rowu, który ma być 
odtwarzany, bo on tam zupełnie zarósł, czy to z jakiś innych względów, w każdym razie z naszej 
strony było wszystko zrobione.” 
   
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały XIII/121/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Bełchatów z przeznaczeniem na udrożnienie rowu odprowadzającego wodę. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/164/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały XIII/121/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na udrożnienie rowu 
odprowadzającego wodę.                                                                                         Załącznik Nr 23  
 

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

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na udrożnienie rowu odprowadzającego 
wodę. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W 
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/165/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem na 
udrożnienie rowu odprowadzającego wodę.                                                            Załącznik Nr 24  
 

� w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego; 
 

Burmistrz B.Pawłowski oznajmił, że wycofuje ww. projekt uchwały. 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż działki niezabudowanej. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/166/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej.   Załącznik Nr 26  
 

� w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości należącej do zasobu 
gminnego; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości należącej do zasobu gminnego. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/167/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości należącej do zasobu 
gminnego.                                                                                                                 Załącznik Nr 27  
 

� w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/168/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Załącznik Nr 28 
 

� w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2012; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż działki niezabudowanej. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2012.                                                                                     Załącznik Nr 29  
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła załączniki do ww. projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od 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 uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/170/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                             Załącznik Nr 30 
 

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

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011 – 2014. Głosowało 14 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”.       
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2011 – 2014.                                                                                                             Załącznik Nr 31 
 

� zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na renie Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu 
sprzedaży na renie Gminy Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/172/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na renie Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 32  
 

� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał od głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVII/173/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 33  

 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 10.                 
i przeszedł do punktu 10.  
 
 

p u n k t  11 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek 
Przewodniczącego Rady P. Jarosława Kozika o usprawiedliwienie nieobecności na sesji w dniu 
20 grudnia 2011 r. Następnie zapoznał z treścią wniosku. 
 

Ww. wniosek stanowi załącznik Nr 34 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie ww. wniosek. Na 13 obecnych na 
sali radnych w głosowaniu udział wzięło 12 radnych (Przewodniczący Rady nie brał udziału w 
głosowaniu). Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania Rada Miejska usprawiedliwiła nieobecność 
Przewodniczącego Rady J. Kozika na sesji w dniu 20 grudnia 2011r.  
 

Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś zapytania czy interpelacje. 
 
Radny F.Stępień zapytał, kto jest odpowiedzialny teraz za oświetlenie na terenie Kamieńska, bo 
zapala się troszeczkę za wcześnie.  
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że za oświetlenie odpowiada Zakład Gospodarki 
Komunalnej, ale chciałby wyjaśnić, że zarówno w Barczkowicach jak i w większości gminy 
doszło do zmiany sposobu zapalania światła, tzn. nie ma zegarów tylko światło zapala i gasi 
odpowiednie urządzenie, które działa na zmierzch, tzw. zmierzchówka. Ponieważ były uwagi, że 
w centrum Kamieńska też późno się świeci, więc to urządzenie zostanie przestawione żeby trochę 
wcześniej reagowało. 
 
Radny J.Madej zapytał jak przedstawia się sprawa emzetek. 
 

Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że sprawa emzetek jest w fazie dyskusji między wójtami gmin, 
które są zainteresowane tymi emzetkami a miastem Radomskiem a właściwie MPK w Radomsku. 
Jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radomsku o podwyższenie cen emzetek i w chwili, kiedy 
ta cena zostanie ustalona będą zrobione kalkulacje i zostaną zawarte umowy pomiędzy 
poszczególnymi gminami a miastem Radomskiem. Natomiast kwestie mówienia, że od 1 stycznia 
emzetki nie będą jeździły są nieprawdziwe chociażby z tego względu, że w umowie, która jest 
zawarta jest zapis, że wymówienie świadczeń następuje po okresie trzymiesięcznym, a na pewno 
w ciągu tych 3 miesięcy do porozumienia dojdzie. Dodał: „Powiem tak, że również w związku ze 
zmianami, które następują w komunikacji miejskiej wcale nie jest wykluczone pojawienie się 
nowych przewoźników, którzy będą jeździć, być może za mniejsze pieniądze, więc jakieś tam 
zmiany mogą być. Być może nie będzie to od stycznia, być może będzie następowało to z czasem, 
no, ale jeżeli chodzi o gminy są nowe obowiązki nowe uprawnienia. Także tutaj rewolucji myślę, 
że nie będzie. Na razie się zastanowić nad ilością może kursów, może zmniejszyć trochę tych 
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kursów, natomiast wszystkie te trasy, które są myślę, że chyba należałoby zachować. Chyba, że 
Państwo radni mają inne zdanie.” 
 
Radny F.Stępień zgłosił, że na ulicy Słowackiego w Kamieńsku jest stłuczone lustro. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Burmistrz B.Pawłowski złożył wszystkim radnym, sołtysom oraz pracownikom życzenia 
wszystkiego najlepszego na nadchodzący 2012 rok żeby był korzystny żebyśmy byli zdrowi a z 
polemik i sporów wynikały tylko dobrze rzeczy. 
Przewodniczący Rady J.Kozik przyłączył się do życzeń dziękując jednocześnie wszystkim 
zarówno za te krytyczne jak i te pozytywne opinie dotyczące jego pracy i życząc szczęśliwego 
Nowego Roku. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 11. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 12 

 
p u n k t  12 

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


