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RM.0002.2.2012 

  P R O T O K Ó Ł  NR XIX /12  
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 24 lutego 2012r. 
 
XIX sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1120. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 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, Adwokat – Karina Zakrzewska, Komendant 
Komisariatu Policji w Kamieńsku – nadkom. Włodzimierz Bareła, w/z Dyrektor ZSP w 
Kamieńsku – Elżbieta Antoszczyk, Dyrektor PG w Kamieńsku – Anna Miszczyk, Dyrektor PSP 
w Kamieńsku – Mirosława Ziemba, Dyrektor ZSzP w Gorzędowie – Barbara Jędrzejek, 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 protokołu Nr XVIII/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
8. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. 
9. Podjęcie uchwał. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Zakończenie obrad. 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XIX 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.  
 

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 



  2

Radny G.Turlejski zgłosił wniosek: 
• „O wprowadzenie po punkcie szóstym punktu: Informacja burmistrza na temat 

dostarczania wody mieszkańcom Gałkowic Starych i debata na ten temat.” 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił wniosek: 
• „Aby ze względu na przybyłych gości zamienić kolejność punktów w następujący sposób: 

punkt siódmy: Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przenieść 
jako punkt czwarty, a punkt ósmy: Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące 
bezpieczeństwa na terenie gminy – jako punkt piąty.” 

 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że na pewno w punkcie sprawozdanie z działalności 
burmistrza między sesjami takie informacje (oczywiście te, które na chwilę obecną posiada) 
przekaże i nie widzi problemu żeby w tym punkcie to omówić a nie wprowadzać dodatkowy 
punkt. 
 

Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

1. O wprowadzenie po punkcie szóstym punktu: Informacja burmistrza na temat dostarczania 
wody do Gałkowic Starych i debata na ten temat. 

 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych. 9 radnych głosowało 
„przeciw”. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 

2. O zamianę kolejności punktów, tj.: punkt siódmy i ósmy zrealizować jako czwarty i piąty. 
 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. 
4. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
5. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
9. Podjęcie uchwał. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/12 z dnia 31 stycznia 2012r. 
 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVIII/12  z dnia 31 stycznia 2012r. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania ww. protokół 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

p u n k t  4 
 

Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
  
Sekretarz Gminy Ryszard Kurman przedstawił informację na temat zimowego wypoczynku dzieci 
i młodzieży z Gminy Kamieńsk.  
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                          Załącznik Nr 5 
 
Następnie informację na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przedstawili dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu Gminy Kamieńsk;  
 

1. Pani Elżbieta Antoszczyk – w/z Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kamieńsku: 

 „W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych organizując zajęcia podczas ferii ogólnie mieliśmy na 
względzie udział młodzieży, która w tym roku przystąpi do egzaminów maturalnych. W związku 
z tym w pierwszym tygodniu ferii zapewniliśmy możliwość skorzystania z dodatkowych porad 
nauczycieli zwłaszcza dotyczących pracy z arkuszami egzaminacyjnymi, były zorganizowane 
zajęcia z matematyki, języka angielskiego, z historii i WOS-u, biologii, fizyki, z języka 
niemieckiego, z języka polskiego, z geografii (oczywiście z przedmiotów tych, których będą 
egzaminy maturalne).Także dla pozostałej młodzieży zorganizowane były zajęcia i to były 
głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, piłka siatkowa i później turniej piłki siatkowej dla 
chłopców, piła nożna ogólna i w następnych dniach tygodnia turniej piłki nożnej dla chłopców. 
oraz dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia na siłowni prowadzone przez naszych nauczycieli. 
Także dla młodzieży zarówno z ZSP jak również spoza szkoły zorganizowane były zajęcia tańca 
nowoczesnego. Co prawda ta forma zajęć jest dalej popularyzowana i staramy się, aby młodzież 
zachęcić do udziału w tych zajęciach (trwa taki próbny nabór) i myślę, że będzie to uwieńczone 
sukcesem.” 
 

2. Pani Anna Miszczyk – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kamieńsku: 
 „Podczas ferii zimowych nauczyciele Publicznego Gimnazjum zaproponowali uczniom zajęcia 
przedmiotowe mając na względzie przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i konkursy 
„egzamin gimnazjalny po raz pierwszy w nowej formie”. Grafik zajęć umieszczono m.in. na 
stronie internetowej szkoły. Największą frekwencję zanotowano na zajęciach sportowych. Tak jak 
Pan Sekretarz wspomniał w dniach 28.01 – 04.02.2012 r. ... uczniów z naszej szkoły przebywało 
na zimowisku w Olsztynie koło Częstochowy, koszty pobytu pokryła Gminna Komisja 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Ponadto uczniowie z naszej szkoły brali udział w 
pierwszym turnieju piłki siatkowej młodzieży gimnazjalnej powiatu radomszczańskiego. 
Rozgrywki odbywały się w Gomunicach 6 lutego b.r. nasi uczniowie zajęli drugie miejsce na 
siedem startujących drużyn.” 
 

3. Pani Barbara Jędrzejek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie: 
„W mojej placówce zajęcia odbywały się przez dwa dni. W drugim tygodniu w poniedziałek z 
uwagi na to, że mamy wyłowić najlepsze talenty w naszej szkole i w przedszkolu, więc pierwszy 
dzień był pod hasłem: „Każdy jakiś talent ma ten maluje a ten gra” i odbyły się warsztaty 
artystyczne, teatralne. Uczniowie nasi przygotowują, jak co roku wystawiają, przedstawienie 
(również w Kamieńsku będzie ono wystawiane), więc przygotowywaliśmy się do tego 
przedstawienia. Bierzemy udział w programie ogólnopolskim „Bezpieczna szkoła” i również 
wykonywaliśmy plakaty na: „Jesteśmy przeciw agresji i przemocy”. Natomiast we wtorek dzień 
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na sportowo „Trochę sportu trochę ruchu, aby zdrowym być na duchu” i były gry i zabawy 
ruchowe, mini hokej, tenis stołowy, piłka siatkowa. Odbyły się również zajęcia fotograficzne. 
Zauważyliśmy, że i w pierwszym i w drugim dniu również przychodziły chętnie na te zajęcia 
dzieci, które nie mieszkają w Gorzędowie a były na feriach.” 
 

4. Pani Mirosława Ziemba – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku: 
 „Szkoła moja też wyszła do uczniów z alternatywą spędzania wolnego czasu. Były 
zorganizowane różne zajęcia zarówno dla uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VI. Były to 
zajęcia: plastyczne, sportowe, komputerowe, językowe, muzyczno-ruchowe, świetlicowe, a także 
zajęcia skierowane do uczniów klas szóstych z myślą o przygotowaniu do sprawdzianu 
szóstoklasistów, matematyczno-przyrodnicze. Oczywiście zajęcia odbywały się i w pierwszym 
tygodniu i w drugim. W pierwszym tygodniu najwięcej odbyło się zajęć skierowanych do 
uczniów klas I-III gdzie popularnością dużą cieszyły się zajęcia plastyczne. Uczniowie 
przygotowywali prace i plakaty, bo też szkoła przechodziła do realizacji programu „Bezpieczna 
szkoła”, więc tutaj nauczyciele pracowali z uczniami przygotowując prace na konkursy, w 
których uczniowie wezmą udział. W drugim tygodniu też odbywały się te zajęcia. Te zajęcia 
kierowane były do klas uczniów klas starszych: języki, zajęcia dla klas starszych. Ponadto jak 
corocznie wspólnie z radą rodziców zorganizowana była zabawa choinkowa, która ciszy się 
niezwykłą popularnością, na co wskazywała duża ilość uczestników, bo prawie 100% uczniów 
naszej szkoły w tej imprezie uczestniczyło. Uczniowie korzystali też z wypoczynku 
zorganizowanego. To był ten wyjazd do Olsztyna k/Częstochowy (ponad 100 uczniów wyjechało 
na zimowiska). Chętnie też uczniowie brali udział w zajęciach sportowych, które były 
prowadzone przez animatora sportu a odbywały się u nas na sali gimnastycznej. Tak ogólnie to 
myślę, że łącznie ze zorganizowanych różnych form wypoczynku mogło skorzystać około 70% 
uczniów naszej szkoły. Myślę, że ta frekwencja byłaby jeszcze wyższa gdyby nie atak zimy, duże 
mrozy, więc to też pewnie było powodem tego, że wiele uczniów zostało w domu. Ale 70% 
uczniów zapewnioną miało taką alternatywę spędzenia wolnego czasu.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Paniom Dyrektor 
za przybycie i udzielenie informacji. Następnie zamknął punkt 4. porządku obrad i przeszedł do 
punktu 5. 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 

Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku nadkomisarz Włodzimierz Bareła zdał 
sprawozdanie w zakresie zapewnienia porządku publicznego na terenie miasta i Gminy Kamieńsk 
w 2011 roku. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                      Załącznik Nr 6 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionych informacji? 
 
Radny F.Stępień zgłosił wniosek:  

• O zakup, chociaż ze 100 sztuk kamizelek odblaskowych dla mieszkańców Gminy 
Kamieńsk. 

Dodał: „W tamtej kadencji kamizelki były zakupione i to się przyjęło i było widać mieszkańców, 
że się poruszali na rowerach w tych kamizelkach. Po prostu żeby to rozdać na terenie miasta i 
gminy Kamieńsk.” 
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Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że takie kamizelki mają być kupowane, w tej chwili są czynione 
starania żeby takie kamizelki zakupić i w okresie wiosennym będą się już pojawiać. Dodał: 
„Również chciałbym żeby w tym roku było kupionych i rozdanych dzieciom sporo światełek 
odblaskowych czy jakiś innych emblematów odblaskowych, bo dzieciaki idąc do szkoły czy ze 
szkoły wieczorem nie każdy ma kurtkę z jakimś tam elementem odblaskowym, więc takie 
elementy odblaskowe przy tornistrach czy przy odzieży myślę, że byłyby jak najbardziej 
wskazane i na pewno takie rzeczy będą zakupione.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że został podany wniosek i teraz powinien zostać poddany pod 
głosowanie. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że wniosek nie był zgłoszony w punkcie, w którym takie 
wnioski się zgłasza.  
Następnie podziękował Panu Komendantowi za przybycie i udzielenie informacji, zamknął punkt 
5. porządku obrad i przeszedł do punktu 6.  
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 lutego do 24 lutego 2012 r. kolejno zdali: 

1. Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów P. Renata Jurczyk 
(sprawozdanie z okresu od 30 grudnia 2011 r. do 24 lutego 2012 r.); 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

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

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  P. Stefan Górny; 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Wiesław Kociniak. 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że w związku z tym, że przewodniczący komisji 
bezpieczeństwa jest nieobecny (ma pilny wyjazd rodzinny) a posiedzenie komisji oświaty 
odbędzie się 27 lutego, sprawozdanie z tych dwóch komisji będzie zdane na kolejnej sesji. 
Następnie zamknął punkt 6. porządku obrad i ogłosił 5 minut przerwy. 
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Po przerwie (w godz. 935 – 940) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 7. 
porządku obrad. 
 

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 XVIII i 
XIX sesją w kolejności: 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Sprawozdanie z działalności burmistrza. 

 

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z działalności burmistrza; 

„Czas, który był między sesjami nie był długi, więc tutaj tych działań burmistrza jakiś takich 
dużych nie było. Jak zwykle jest wiele spraw związanych z oświatą, był ten okres ferii w którym 
jak Państwo słyszeli cała masa różnych rzeczy się działa. 
Okres ten to był też okres ostrego ataku zimy gdzie wystąpiły duże spadki temperatur przy małej 
ilości śniegu i pewnego rodzaju były zagrożenia. Te zagrożenia polegały na tym, że mieliśmy 
również, czy były zagrożenia mogące spowodować zamarznięcia osób czy wychłodzenia, bo 
takich osób mieszkających w gminie w trudnych warunkach mamy i te osoby MOPS objechał, 
niektórzy mieli dostarczony węgiel jeszcze dodatkowo było sprawdzenie, w jakich warunkach są 
czy te warunki są właściwe żeby przetrwać przez taki okres chłodów.  
Następną rzeczą to jest to, co się później stało, mianowicie zamarznięcia niektórych przyłączy 
wodnych czy odcinków rur, które dostarczają naszym mieszkańcom wodę. Taki sygnał dostałem 
15 lutego po raz pierwszy. Poprosiłem Pana Dyrektora ZGK, który zarządza wodociągami o 
informację (później o informację pisemną) i taka informacja w dniu 15 lutego (w ten dzień, kiedy 
pierwszy sygnał był) do mnie dotarła. Z tej informacji wynikało, że dwie posesje w Gałkowicach 
Starych mają zamarznięte przyłącza wodociągowe oraz jest problem u dwóch rodzin na Hubach 
Ruszczyńskich gdzie też woda zamarzła. Od dnia 15 lutego ta woda jest dowożona do tych 
mieszkańców samochodem strażackim codziennie oprócz niedzieli, ale mieszkańcy wiedzą, że w 
niedzielę nie będzie dowozu i tej wody sobie więcej gromadzą. I w ten sposób ten problem z 
wodą rozwiązujemy. Do dzisiaj wodę dowozimy i będziemy dowozić do momentu, kiedy 
zupełnie już będzie dobrze, kiedy odmarzną wodociągi. W tej chwili do Gałkowic Starych – z 
informacji posiadanych od strażaków, którzy dowożą tą wodę – mamy 4 gospodarstwa, do 
których jest dowożona (było 7 w maksymalnym okresie czasu), Włodzimierz – 1 rodzina (były 2 
rodziny), Danielów – 1 rodzina (były 3 rodziny), na Podjeziorze – 1 rodzina. Na Hubach 
Ruszczyńskich są 2 rodziny, ale tam wody nie dowozimy, tam jest zbiornik 1000-litrowy 
zatankowany i te osoby z tego zbiornika korzystają. Jeżeli tej wody będzie ubywać czy będzie 
brak to straż ją uzupełni. Proszę Państwa problem zamarzania przyłączy, który wystąpił w tym 
roku (myślę, że i w poprzednich latach również) z tego, co się orientowałem na spotkaniu z 
wójtami w innych gminach podobne rzeczy się dzieją zwłaszcza tam gdzie są te przyłącza 
wypłycone, za nisko położone. I tutaj myślę, że po tej zimie, przynajmniej w Gałkowicach 
Starych mamy taką sytuację, że przebudowujemy wodociąg (pierwsza część przebudowy była 
robiona w roku 2011 teraz drugą część chcemy zrobić w roku 2012) są prace projektowe w tej 
chwili silnie zaawansowane, bo w części ten wodociąg mógł być przebudowany po starym śladzie 
natomiast teraz te dalsze gospodarstwa, które są z niego zasilane to musi być nowy projekt. Tutaj 
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żeśmy namawiali tych mieszkańców, którym ta woda zamarzła żeby sobie przebudowali 
przyłącza może bezpośrednio już do tego nowego wodociągu, bo w latach siedemdziesiątych jak 
te wodociągi były robione były w różny sposób robione. Myślę, że tutaj też tkwi jakiś problem, że 
może nie do końca były na właściwych głębokościach zakopane, że też mieszkańcy sobie w 
między czasie przerabiali dobudowywali budynki, dalsze odcinki dobudowywali tych przyłączy i 
nikt chyba się nie liczył z tym, że może przyjść tak duży mróz bez śniegu i stało się to, co się 
stało. – Mówię – wszyscy, którzy się zgłosili do nas, którzy chcą żeby im tą wodę dowieźć mają 
dowożoną i będą mieli dowożoną do momentu, kiedy sytuacja będzie unormowana, kiedy się 
odmrozi i woda popłynie. Natomiast problem jest jeszcze taki, że obawiam się, że w najbliższych 
dniach gdzie rury będą odmarzać i się okaże, że są popękane i będzie masa awarii. I tutaj też 
mogą być sytuacje gdzie będziemy musieli wyłączać wodę żeby te awarie usunąć w jakiś sposób 
zabezpieczyć i tu mogą też być takie utrudnienia.  
I druga taka rzecz, którą chciałem państwu przekazać to też mieliśmy dwa dni takich dosyć 
silnych opadów śniegu, ekipa ZG pracowała do późnych godzin nocnych i od godziny wpół do 
czwartej rano już też cztery zestawy do odśnieżania i posypywania wyruszyły w teren także 
dopołudnia mieliśmy sytuację opanowaną. 
To tyle.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał, do jakich celów była dowożona woda mieszkańcom Gałkowic 
Starych? 
  
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że była dowożona woda przemysłowa, nie do picia.  
 
Radny G.Turlejski zapytał, a co z wodą do picia? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że mieszkańcy, którzy nie mieli wody (maksymalnie było 7 
gospodarstw gdzie nie było wody) uzyskiwali wodę od sąsiadów, którzy mieli wodę.  
 
Radny G.Turlejski zapytał czy Pan Burmistrz wie, że to na barkach gminy spoczywa dostarczenie 
mieszkańcom wody pitnej i Pan Burmistrz zrobił unik w tym celu? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że, jeżeli by zamarzł główny wodociąg to na pewno tak, 
natomiast, jeżeli są to przyłącza, które zamarzają to jest już chyba trochę inna sytuacja.  Dodał: 
„Ja ubolewam nad tym, że tak się stało i chcemy to jak najbardziej wyeliminować na przyszłość. 
Chcemy niektórym osobom zaproponować może przełączenie się do wodociągów w innym 
miejscu żeby nie było tych sieci takich wypłyconych czy jakoś tam bardzo rozbudowanych po 
prywatnych podwórkach, bo tam wkroczyć za bardzo nie możemy. Natomiast, co do dostarczania 
wody to uważam, że nie powinno być większych problemów. Były godziny ustalane, kiedy 
przyjeżdża straż i tą wodę dostarcza i myślę, że mimo całej uciążliwości nigdy nie było 
problemów z dostarczaniem wody.” 
 
Radny G.Turlejski podkreślił, że uważa, że jednak problemy były, ponieważ jest prawie czwarty 
tydzień braku wody w Gałkowicach Starych i mieszkańcy nie otrzymali jednej kropli wody do 
picia. Dodał: „Są głosy mieszkańców, że w początkowym okresie braku wody nie chciał Pan i nie 
odbierał telefonów od mieszkańców. Proszę się do tego ustosunkować.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że jest to nieprawdą. Wyjaśnił, że jeżeli mieszkaniec 
dzwonił na telefon służbowy do urzędu to, jeżeli nie było w tym czasie burmistrza a mieszkaniec 
powiedział, że chodzi o wodę, czy o ścieki, czy o odśnieżanie, to wtedy było przełączane do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i te służby ruszały. 
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Radny G.Turlejski zaznaczył, że wielu mieszkańców twierdzi, że woda była dostarczana w 
różnych okresach dnia, natomiast uważa, że powinna być określona godzina dostawy wody i ten 
samochód winien dojechać. Tymczasem okazywało się, że to mieszkańcy czekali, kiedy dojedzie 
do nich samochód z wodą. 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Z tego, co mi wiadomo to godziny były ustalane. Tak 
było polecone i straż dowoziła o umówionej godzinie w określone dni. Umawiali się np. w sobotę 
będzie dowóz wody, ale już w niedzielę tego dowozu nie będzie. Było po prostu wody więcej 
dostarczane – tutaj dziękuję za współpracę z Panem Sołtysem, który też przekazywał informację, 
bo taka zwrotna informacja była robiona. – I powiem, że no raz był przypadek gdzie dzwonił Pan 
Mroczkowski z Gałkowic Starych i zanim jeszcze ze mną porozmawiał już ten samochód 
wyjechał. Miał być – z tego mówił pan Mroczkowski – o innej godzinie. No nie rozmawiałem z 
innymi mieszkańcami, ale samochód był wysłany, woda była dostarczona. To znam jeden taki 
przypadek. Natomiast wiem, że były te godziny ustalane, mieszkańcy wystawiali naczynia, w 
które tą wodę brali i było to w ten sposób załatwiane.” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu mieszkańcy twierdzą, że zamarzł główny wodociąg a nie 
przyłącza. Pan twierdzi, że zamarzły przyłącza. Czy ma Pan jakąś ekspertyzę? Czy robił Pan 
ekspertyzę żeby się rozeznać, co dokładnie zamarzło?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że rozmawiał z gospodarzem wodociągów w Kamieńsku, 
którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej (nawet poprosił na piśmie żeby taka informacja była) 
i gospodarz potwierdził że to są przyłącza wodociągowe. Ekspertyzy nie robił ani krajowej ani 
zagranicznej. 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Panie Burmistrzu za całokształt sytuacji należy się Panu czerwona 
kartka i ostra reprymenda. Po prostu zbagatelizował Pan brak wody pitnej dla mieszkańców 
Gałkowic Starych i nie dostarczył im Pan żadnej kropli. Winien Pan się głęboko wstydzić i 
przeprosić ich za to wszystko.” 
  
Radny J.Madej (sołtys sołectwa Gałkowice Stare) zaznaczył, że chciałby tu w tej sprawie 
powiedzieć parę słów tak bezstronnie. Następnie powiedział: „Nie obwiniam tutaj burmistrza, bo 
czy by był burmistrzem Pan Kociniak czy Pan Pawłowski czy Pan Turlejski to tutaj w tym 
przypadku naprawdę nie jest wina burmistrza z tego względu, że po prostu główna linia 
wodociągu nie jest zamarznięta tylko gdzieś na przyłączach... 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał czy Pan Sołtys ma ekspertyzę na to? 
 
Radny J.Madej odpowiedział, że nie. Dodał: „Jeżeli od świetlicy woda płynie a ja mieszkam na 
końcówce i w górce i ja mam wodę w kranie to uważam, że ten rurociąg jest drożny. Natomiast 
tutaj chciałbym powiedzieć w ten sposób, większość z tych ludzi gdzie im ta woda zamarzła to 
powinni się uderzyć w pierś i sobie powiedzieć żeby to się nie zdarzyło na przyszły raz. Bo ja 
tutaj nie mówię, że zawiniał ten czy ten czy tamten. Po prostu przyszły mrozy, jakie przyszły. 
Następna sprawa; firma, która zakładała tą wodę w latach siedemdziesiątych zrobiła błędy. 
Następna sprawa jest taka, że to przyłącze nie było zrobione tak jak należało, bo od posesji do 
posesji było najkrótszą drogą robione. Dlatego żeśmy na komisji po prostu podjęli taką decyzję 
żeby w miarę możliwości zaprojektować zasuwy i żeby mieszkańcy mieli. Każdy przed swoim 
miał to przyłącze zrobione. A jeżeli chodzi o dostarczenie wody, woda była dostarczana. Woda 
nie była do picia tylko woda była techniczna. Ja ludziom mówiłem no, ale zadzwonili z gazety z 
Radomska z dziennika, co ja w ogóle nie wiedziałem o takich sytuacjach gdzie po prostu wody na 
wsi nie ma, więc zapytałem się, co za osoba dzwoniła do redaktora. Nie przedstawił mi tej osoby, 



  9

kto dzwonił. Poprosiłem o telefon też nie dostałem kontaktu, więc zadzwoniłem do Urzędu pytam 
się czy mają takie zgłoszenia. Powiedzieli, że mają dwa zgłoszenia, jeżeli się będzie coś działo 
obecny Pan Burmistrz mówi żeby go informować. Za chwilę okazuje się, że jest telewizja. Nie 
wiem, na jakich zasadach to działa i jak szybko to działa. Ja o niczym nie wiem telewizja jest we 
wsi. I po prostu z tego względu jest ta woda dostarczana. Jest to w ten sposób, że ta woda do picia 
nie jest zdatna, bo jest z samochodu bojowego, ale do takich celów jak do mycia czy napoić 
zwierzęta. Dlatego ja bym już tu nie obwiniał burmistrza w tej sytuacji czy w innej a należy się 
mu wręcz podziękowanie, że po prostu tą wodę tym ludziom dostarczył. Dlatego Panie 
Burmistrzu ja bardzo dziękuję za to.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Radnemu Madejowi za obiektywizm w tej 
sprawie. Następnie oddał głos Burmistrzowi Kamieńska.  
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa no dziękuję za takie słowa Pana Sołtysa, ale powiem 
tak, no nie trzeba mi za to dziękować. Po prostu mi za to się płaci, że jeżeli jest taka sytuacja to 
bez względu na to czy to jest sobota, niedziela, która to godzina, podejmujemy stosowne 
działania. Na takie działania było nas stać i uważam, że to są działania adekwatne do zaistniałej 
sytuacji. Częściowo jest to problem taki, że te przyłącza są w różnym stanie. Na pewno część 
przyłączy jest przebudowana, bo była od lat siedemdziesiątych przebudowywana i nikt nie 
zakładał, że będzie duży mróz, czy jak nie zamarzało przez 10 lat to w jedenastym zamarznie. 
Trafiło się tak, że są większe mrozy i taka rzecz się zdarzyła. Następna rzecz firmy, które robiły to 
w latach siedemdziesiątych i technologicznie to było troszkę inaczej i bałagan przy tych robotach. 
Także proszę Państwa mamy stan zastany. No ja powiem tak, że bardzo chciałbym mieć wpływ 
na pogodę, ale nie mam i tutaj nie zrobimy nic, że przyszły takie mrozy. Po drugie – możemy te 
linie przebudowywać w jakiś sposób, ale nie możemy na prywatnych posesjach przebudowywać 
chociażby ze względu na przepisy. Powiem jeszcze tak, że z tego, co mówicie można jeszcze 
odnieść wrażenie, że gmina Kamieńsk to jest jedyna gmina gdzie te przyłącza poprzymarzały. 
Nie. Wszystkie gminy w powiecie takie problemy większe czy mniejsze mają. Natomiast ja się 
czuję szczególnie jako gospodarz gminy doceniany przez media – i tu wielki ukłon dla mediów, 
że szczegółowo zajmują się gminą Kamieńsk – bardzo mi miło i mam tanią reklamę. Natomiast   
– mówię –  zamarznięcia są w wielu miejscach i myślę, że teraz ta sytuacja nam się poprawi, a dla 
części osób, którzy mają przyłącza, które sobie przebudowywały i nie zrobiły do końca na 
właściwych głębokościach to jest możliwość przełączenia się albo chociażby przekopania głębiej 
tego. Następna rzecz; Gałkowice mają może o tyle dobrą sytuację, że buduje się nowy wodociąg i 
można się do niego włączać. Już wiadomo jak to jest, bo przyznam gdyby były wcześniej próby 
włączenia się w ten stary wodociąg i robienia nowych przyłączy w ten wodociąg z rury 
azbestowej to obawiam się, że wcale to nie byłoby takie proste. W tej chwili, kiedy jest połowa 
nowego zrobionego o bardzo dużym przekroju to możliwość włączenia byłaby spora.  
Ja mam tutaj prośbę do Pana Radnego i Pana Sołtysa jednocześnie i Pana Grzegorza Turlejskiego, 
którego widzę te sprawy Gałkowic leżą mu na sercu, żeby apelować do mieszkańców żeby się 
teraz przełączali, bo jeżeli już wybudujemy ten wodociąg i położymy kanalizację w tym obszarze 
i zalejemy asfalt to kopać przez nowy asfalt (ciąć go za rok czy za dwa) byłoby trochę 
niegospodarnością. Jest kompleksowo przebudowywany ten wodociąg i jest robiona kanalizacja, a 
za chwilę będziemy tam kładli w przyszłym roku asfalt, to zrobić w momencie, kiedy jeszcze 
asfaltu nie ma.” 
 
Radny F.Stępień zaznaczył, że ze wszystkim się zgadza zima jest zimą, zamarzło, woda 
dowożona przemysłowa, nie ma problemu, z tym, że można było kilka zgrzewek wody zawieźć 
tym ludziom, bo niektórzy mają już swój wiek i być może nie mogą iść do sąsiada z wiaderkiem 
po wodę. 
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Radny R.Turlejski zapytał czy to była pierwsza taka zima i pierwsze przyłącze, które zamarzło w 
Gminie Kamieńsk?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że w tym roku było specyficznie, bo był duży mróz i kilka 
przyłączy zamarzło, aczkolwiek działo się to powszechnie w innych gminach też. Natomiast wiele 
lat temu była podobna sytuacja, były duże mrozy śniegu mało i wtedy linie były zamarznięte. 
 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 7. porządku obrad i przeszedł do punktu 8. 
 

p u n k t  8 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił informację na temat działalności w okresie między XV 
i XIX sesją. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 

Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. porządku obrad i przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o przedstawianie pozostałych 
projektów uchwał przygotowanych do podjęcia na dzisiejszej sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku); 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 
modernizację stacji ujęcia wody w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 13  
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku); 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 11 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 XIX/186/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                  Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 
 
Skarbnik Gminy omówiła zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawione w załącznikach 
do projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2012. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 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 XIX/187/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.                             Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Aleksandrów; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
statutu sołectwa Aleksandrów. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIX/188/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Aleksandrów.                      Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kamieńsku wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku przy ul. Szkolnej 4; 

 
Radny G.Turlejski zapytał czy jest stanowisko dyrektora tejże szkoły na temat likwidacji liceum 
profilowanego? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że ten typ szkoły okazał się mniej atrakcyjny nie tylko u nas, ale 
w całej Polsce i tutaj jest to jakby taki wymóg formalny, bo od września przyszłego roku takich 
szkół w Polsce już nie będzie. Generalnie w całej Polsce są likwidowane licea profilowane. 
Dodał: „Jeżeli chodzi o pytanie o opinię dyrektora to myślę, że Pani Antoszczyk wie i zna 
sytuację. Natomiast, no Pani Antoszczyk jest tylko pełniącą obowiązki w zastępstwie dyrektora 
Fryca – Pan Dyrektor Fryc przebywa znowu, czy cały czas, na zwolnieniu lekarskim – i tutaj, 
jeżeli chodzi o Panią Antoszczyk to zdanie zna.” 
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Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu mnie nie interesuje, co Pan myśli na temat tego, co wie 
Pani Antoszczyk tylko czy jest opinia dyrektora szkoły na temat likwidacji liceum profilowanego. 
Jeśli jest to proszę zrobić przerwę i dostarczyć radnym taką pisemną opinię, a jak nie ma to niech 
Pan wycofa tą uchwałę.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Panią mecenas o opinię w tej sprawie. 
 
Adwokat Karina Zakrzewska powiedziała: „Przede wszystkim powołane tutaj w treści uchwały w 
podstawie prawnej przepisy wskazują również na procedury jak takie czynności mają być 
wykonane. I jeden z przepisów, który jest powołany, tj. art. 59 ustawy o systemie oświaty mówi, 
jakie podmioty mają być informowane. I tutaj jedno ze zdań tego przepisu mówi, cyt.: Organ 
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o 
zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu... 
No tutaj nie wymagamy jakiejkolwiek opinii na tym etapie dyrektora szkoły.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani mecenas i oznajmił, że przechodzi do 
głosowania uchwały. 
 
Radny G.Turlejski podkreślił, że nie usłyszał odpowiedzi Pana Burmistrza na pytanie czy ma 
opinię dyrektora na temat likwidacji liceum profilowanego czy nie.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. oddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kamieńsku 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku przy ul. Szkolnej 4. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 3 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kamieńsku wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku przy ul. Szkolnej 4.       Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kamieńsk składników 
mienia komunalnego; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad 
przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kamieńsk składników mienia komunalnego. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kamieńsk 
składników mienia komunalnego.                                                                            Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XIX/191/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą.                                                                                  Załącznik Nr 19 

 
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 9.                 
i przeszedł do punktu 10.  
 

p u n k t  10 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny G.Turlejski oznajmił, że materiały na dzisiejszą sesję zostały mu dostarczone przez 
stażystki z urzędu natomiast na kopercie, w której otrzymał te materiały jest napisane „opłata 
pobrana zgodnie z umową z Pocztą Polską”. W związku z tym zapytał czy Pan Burmistrz płaci 
Poczcie Polskiej za tą pracę, którą wykonują stażystki zatrudnione w Urzędzie Miejskim? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie, nie płaci. 
 
Radny G.Turlejski dodał: „To jak to jest, że pisze opłata pobrana zgodnie z umową a stażystki 
dostarczają korespondencję?” 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman wyjaśnił, że koperty są pieczętowane taką pieczątką, o której mówi 
Pan Radny z tym, że płacimy tylko za korespondencję, która przechodzi przez pocztę. Dodał: 
„Jeżeli korespondencja przechodzi przez pocztę to wtedy ta korespondencja wpisywana jest do 
dziennika korespondencji i do książki pocztowej i wtedy za tą korespondencję będącą w książce 
pocztowej płacimy. Natomiast tutaj tej pieczątki mogłoby nie być.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski oznajmił, że na przyszłość nie będzie stemplowane. 
 
Radny G.Turlejski kontynuował: „Panie Burmistrzu tak się zdarza od kilku miesięcy, że 
otrzymuję materiały na sesję, które przynoszą mi stażystki. Ale występuję do Pana również o 
informację publiczną (już kilka razy zdarzyło się tak, że wystąpiłem o tą informację) i w okresie, 
kiedy zbliża się sesja dostaję tą informację przez pocztę i zaglądam do środka i jest faktura opłaty 
szczególnie pocztowej, którą mam uiścić. Nie ma dla mnie żadnego problemu czy to jest 5 
złotych 15 czy 55 czy 555, ale zdziwiony jestem, kiedy 5 minut po listonoszu z tejże poczty 
przychodzą do mnie stażystki i mi wręczają kilka listów korespondencji z urzędu. Czy nie mogą 
te stażystki całej korespondencji mnie przekazać? Czy Panu chodzi o to żeby uszczypnąć mnie, 
chociaż małym drobiazgiem? Czy Pan w ogóle panuje nad tym urzędem Panie Burmistrzu?”  
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że panuje. Dodał: „Nie zakłada Pan, że w pełni 
koordynujemy przychodzenie stażystek z listonoszem, bo ja nie mam możliwości wpływania, o 
której godzinie przychodzi Pan listonosz żeby to było 5 minut wcześniej czy później. A jak by 
sobie Pan życzył Panie radny żeby Panu dostarczać pocztę? To się dostosujemy.” 
 
Radny G.Turlejski: „Proszę Pana dla mnie to jest dziwne, że jedne listy tego samego dnia w 
obrębie 5 minut dostaję od poczty z urzędu a następne listy 5 minut później po nich dostaję 
przyniesione przez stażystki. Czy Pan w ogóle panuje nad urzędem?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że już odpowiedział Panu radnemu, że panuje. 
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Sekretarz Gminy R.Kurman poinformował, że sposób dostarczania korespondencji określa 
Kodeks Postępowania Administracyjnego, który mówi, że dostarczenie korespondencji musi być 
skuteczne i może być prowadzone w różny sposób. Po pierwsze – poprzez pocztę konwencjonalną 
a więc za opłatą. Po drugie – poprzez posłańca (w naszym przypadku poprzez stażystki tudzież 
pracowników urzędu). Ewentualnie osoba, do której korespondencja jest kierowana w przypadku, 
jeżeli jest w urzędzie może tą korespondencje odebrać osobiście. Natomiast nie ma żadnego 
przepisu, który by mówił, że należy w określonej godzinie w korelacji z pocztą tą korespondencję 
dostarczać. Dodał: „Zdarzają się sytuacje, że część korespondencji jest wysyłana pocztą, bo taka 
jest konieczność natomiast w celu, że tak powiem zaoszczędzenia na przesyłkach część 
korespondencji wysyłana jest przez posłańca w związku, z czym mogą się zdarzać sytuacje nie 
tylko w przypadku Pana radnego Turlejskiego, ale również w innych przypadkach, że ta 
korespondencja dostarczana jest etapowo. Jeżeli sobie Pan radny życzy żeby ona z urzędu 
docierała o jednej godzinie będzie tak robione.” 
 
Radny G.Turlejski: „No nie albo Pan w ogóle nie rozumie albo Pan głupiego udaje Panie 
Sekretarzu. Jak Pan głupiego udaje niech Pan z tego pomieszczenia wyjdzie... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję i zapytał Pana radnego Turlejskiego czy ma 
jeszcze jakieś pytanie. 
 
Radny G.Turlejski odpowiedział, że tak, w dalszym ciągu nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, 
które zadał. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik oznajmił, że odpowiedź została udzielona i zapytał czy Pan radny 
ma jakieś inne pytania. 
 
Radny G.Turlejski odpowiedział, że na ten czas nie. 
 
Radny W.Wasiński zwrócił się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew na ulicy Wieluńskiej i 
Konopnickiej. Wyjaśnił, że już ten problem kiedyś zgłaszał gałęzie były podcięte, ale teraz 
odrosły i mieszkańcy, gdy chodzą zaczepiają się o nie na wysokości twarzy i chodzi po prostu o 
podcięcie tych gałęzi, bo może dojść do wypadku. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że ulica Wieluńska to jest droga powiatowa, ale przedstawi 
sprawę starostwu i jak uzyska zgodę na przycinkę to wtedy było by to przycięte. 
 
Radny F.Stępień powiedział, że chciałby zgłosić wniosek o zakup tych kamizelek odblaskowych 
dla mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ Pan 
Burmistrz tutaj na sesji przedstawił informację, że zakup kamizelek jest planowany i został 
zlecony zakup. Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania, interpelacje? 
 
Radny F.Stępień poprosił o odtworzenie granic między świetlicą w Barczkowicach i udrożnienie 
rowu między posesją Pana Wachnika. Dodał: „Proszę zobaczyć, co tam się dzieje. Ten Pan najął 
koparkę i kopie, bo tam jest zalane po prostu. Woda teraz spływa wszystka od lasu w kierunku tej 
posesji. Tam kiedyś był rów prosiłem już wcześniej, że trzeba coś z tym zrobić.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że z tego, co pamięta (bo kiedyś zwracał się do urzędu w tej 
sprawie i  zastępca burmistrza Pan Ziemba odpisywał na to pismo) tam jest działka, ale tam jest 
działka użytki rolne a nie droga czy rów. Rów mógł być zwyczajowo. Dodał: „Tam ten człowiek, 
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który w tej chwili dzierżawi przekopał kawałek na swoim terenie tego placu. Natomiast dzisiaj 
koparka – nie wiem jak tam zakład rozdysponował – ale rano była decyzja żeby jeszcze 
kawałeczek tam przekopać żeby ta woda dopłynęła do drogi powiatowej. Tylko chciałem zwrócić 
uwagę też, że niestety przy poprzedniej inwestycji (przy zrobieniu odwodnienia z tej ulicy) część 
rowu została zasypana. Udało się przy remoncie w tym roku odbudować część tych rowów, udało 
mi się ze starostwem dogadać żeby część tych rowów została odtworzona i chyba bardzo dobrze, 
bo w tej chwili ta woda nie przepływa przez ulicę, mimo że tej wody jest dużo i ona płynie. 
Natomiast tutaj zobaczymy jak przekopanie kawałka niegłębokiego rowu żeby chociaż ta woda w 
tej chwili mogła spłynąć z placu świetlicy. I tutaj myślę, że działania Zakładu już są w tej chwili, 
jeżeli nie to w dniu dzisiejszym na pewno będą takie działania podejmowane i tą sytuację być 
może uda się opanować żeby ta woda miała gdzie spłynąć. Jeżeli chodzi o wodę dzisiaj roztopową 
to jest w wielu miejscach byle jak, straż często wyjeżdża wypompowuje przebija się przez 
zamarznięte przepusty.” 
 
Radny F.Stępień zaznaczył, że trzeba ten problem rozwiązać, sprawdzić w dokumentacji czy to 
ogrodzenie jest postawione wg planu, bo prawdopodobnie nie – i to zgłasza – bo to ogrodzenie 
powinno być przybliżone a tam przechodzi właśnie ten rów, który zbierał wodę z tego nieużytku. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że z tego, co wie (bo tam było robione znaczenie działki przez 
spadkobierców po Państwie Wachnikach) cześć ogrodzenia gminnego jest w gruntach 
Wachników a część ogrodzenia Wachników jest w gminnym. Dodał: „Jak będziemy nowy płot 
robić postawimy tak jak trzeba. Natomiast dzisiaj nie będziemy starego przestawiać, bo 
musielibyśmy też od mieszkańca wymagać żeby on ten płot przesunął. No na razie myślę, że to 
nie jest najważniejszy problem żeby ten płot 10 centymetrów w tą czy w tą stronę przesunąć.” 
 
Następnie radny F.Stępień zgłosił, że jest jeszcze jeden problem, mianowicie przy tej nowo 
remontowanej wspólnie z powiatem drodze został wybudowany między działkami Pani Olejnik i 
Pana Skulmowskiego pośrodku mostek (przepust) i jeżeli Pan Skulimowski ogrodzi swoją 
działkę, a taki ma zamiar, to Pani sołtys nie wjedzie na swoje pole.  
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że starostwo jeszcze do tej drogi powróci, bo była usterkowana 
jakość poboczy zrobionych z destruktu i niektóre rzeczy związane z wjazdami na posesje. 
Natomiast, co do wykonania przepustu to już tutaj będzie musiał rozmawiać z Panem Starostą i 
prosi Panią Sołtys o przypomnienie później tego problemu. Dodał: „Zasada była taka, że część 
mieszańców oczekiwała, że jak jest nowa droga to będą na wszystkie działki wszystkie mostki 
robione. No, ale dokumentacja projektowa, która była wcześniej robiona tego nie przewidywała. 
Udało się trochę to poprawić, udało się też odtworzyć ten rów, czego nie było w dokumentacji, 
ale była taka potrzeba życie zweryfikowało w tamtym roku i jest to zrobione. Do tego jeszcze 
wrócimy. Na pewno jeszcze jakieś tam prace na tej drodze w ramach gwarancji będą robione. 
Natomiast, jeżeli mówimy już o wodzie o zalewaniu to też chciałem tu Państwu powiedzieć i 
Panu sołtysowi, który problem mi zgłosił, że jest problem, pojawiła się woda w Gałkowicach 
Starych przy oczyszczalni. Tam woda spływa i w tej chwili wygląda to ponoć byle jak. Natomiast 
jest podpisane porozumienie z gminą Bełchatów i ten rów będziemy tam dalej czyścić wspólnie. 
Czego nie udało się zrobić w tamtym roku w tym roku będziemy to robić i myślę, że tam 
mieszkańcy, którzy są zalewani od jakiegoś czasu to ta sytuacja powinna ulec poprawie. 
Będziemy również czyścić ten rów, który był wybudowany i tam jest w tej chwili częściowo 
zamulony. Nie wiem jak on jest zamarznięty, bo podejrzewam, że też tu może być taki problem 
na tą chwilę i to też na razie nie odbiera i jest niestety dużo wody w obrębie oczyszczalni. 
Zobaczymy czy nie będzie powodować uszkodzeń tej oczyszczalni nieoddanej jeszcze. Myślę, że 
ten problem zamarzniętych rowów i podtopień dotyczy też innych miejscowości w naszej 
gminie.” 
 



  16

Sołtys sołectwa Koźniewice p. Anna Miśkiewicz zwróciła uwagę, że na drodze do Koźniewic pod 
tunelem jest bardzo dużo wody i w tej chwili odcinek ten jest nieprzejezdny. Dodała, że tam łódką 
już można pływać i jedynym wyjściem byłoby przekopanie rowu, bo ta woda nie ma gdzie odejść. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli będą możliwe do zrobienia takie działania jak były 
kiedyś w Ochocicach, że tam kawałek oczyszczono rowu i ta woda spłynęła, to tak. Natomiast 
tam są wady konstrukcyjne, bo się leje z wiaduktu, mało tego ten obszar, który jest w obrębie 
krajowej „jedynki” też trzeba uzgadniać z Generalną Dyrekcją. 
 
Radny F.Stępień zgłosił, że jeżeli by się pojawiły jakieś pieniądze w budżecie, żeby wykonać 
podjazd dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Barczkowicach. Wyjaśnił, że jest tam jeden 
mieszkaniec, który się zwrócił czy taki podjazd by nie powstał,  bo tam teraz jest wiele imprez no 
i do sklepu. 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że zna sprawę, ponieważ rodzina tego mieszkańca też z nim 
rozmawiała. Byłby to podjazd robiony od frontu po lewej stronie wejścia do świetlicy, a koszt 
tego podjazdu wstępnie szacuje się na około 30 tysięcy złotych (może uda się jakieś środki 
zdobyć z PEFRON). Także wcześniej czy później tam ten podjazd będzie. 
  
Radny G.Turlejski zaznaczył, że chciałby wyrazić swoją opinię na temat wniosku Pana radnego 
Franciszka Stępnia w sprawie kamizelek. Dodał: „To powinno być przegłosowane, nie trzeba 
lekceważyć zdania radnego i go tu obcesowo stłamszać. Ja uważam, że wniosek jest zasadny i 
winien być głosowany Panie przewodniczący.” 
 
Radny W.Kociniak wyraził zdanie, że lepiej będzie, gdy ten wniosek nie będzie głosowany, 
dodał: „A co będzie jak będzie głosowanie przeciw a Pan Burmistrz mówi, że kamizelki już są?..                  
Ja rozumiem tak, że radny zwraca się do burmistrza żeby to zrobić a burmistrz mówi, że jest w 
trakcie roboty. Co tutaj głosować?.. 
 
/dyskusja radnych/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję i oddał głos Panu radnemu Ziębie. 
 
Radny M.Zięba zapytał czy są wstępne przygotowania dotyczące naprawy dziur w naszych 
gminnych drogach po zimie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Powiem tak, że już pierwsze działania, jeżeli chodzi o 
drogi powiatowe zrobiłem w trakcie spotkania z Panem starostą i z wójtami, zwłaszcza w 
Gorzędowie jest takie jedno miejsce gdzie koło można urwać. To jest przekazane, Pan Naczelnik 
obiecał, że to będzie błyskawicznie zrobione. W momencie, kiedy teraz, chociaż troszkę się 
sytuacja poprawi, bo tego asfaltu żeśmy na zimno nie kleili tam gdzie jest woda, bo nie ma sensu, 
ale tylko, kiedy będzie taka możliwość takie naprawy będą robione. Oprócz tego drogi gruntowe. 
Na pewno Siódemkę – mamy już kamień zgromadzony, podpisaną umowę z zakładem 
gospodarki. Do końca marca jest termin wykonania, ale będą robić, kiedy tylko będzie można na 
tam wejść, bo tam jest okropnie. I wczoraj bodajże zapadła decyzja o poprawie częściowej dwóch 
dużych wyrw w drodze w Ochocicach na Podjamnice. Wczoraj jeszcze kamień był tak 
zmarznięty, że nie dało się go z tej kupki koparką ruszyć, więc w pierwszym momencie, kiedy 
taka rzecz będzie możliwa to te drogi będziemy robić. Jeżeli chodzi o drogi asfaltowe też 
będziemy starali się jak najszybciej je kleić chociażby, dlatego że póki ta wyrwa jest mniejsza to 
się nie rozbija. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to z informacji uzyskanych na spotkaniu powiat 
już te ekipy w poszczególne gminy wysyła i tam jest to technologią na gorąco robione.”  
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Radny D.Barański zgłosił, że ulica Mickiewicza w Gorzędowie na odcinku około 400 metrów jest 
w fatalnym stanie. 
 
Sołtys sołectwa Gorzędów A.Kułak dodała, że tam dalej w górkę w stronę stacji też jest tak samo, 
dziura na dziurze, że nie ma nawet jak przejść. Ponadto zgłosiła, że znowu nie pali się tam lampa 
koło Pani Wanat (naprzeciwko po drugiej stronie) i naprawdę tragicznie jest tam przejechać. 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że przekazał już informacje do starostwa, ale jeżeli ta droga 
nie była remontowana od lat to trudno się dziwić. Dodał: „No chcemy w tym roku kawałek drogi 
zrobić ze starostwem wspólnie, może dalszą część chodników i tam gdzie są nowe chodniki już 
zalewać asfalt. Chociaż z drugiej strony też wypadałoby jeszcze odczekać parę miesięcy tam 
gdzie była położona kanalizacja żeby to trochę usiadło, bo chcemy na całości położyć już asfalt, 
nie tylko na tym śladzie gdzie było kopane, więc tam sukcesywnie, jeżeli teraz ziemia puści to 
będziemy dowozić kamień z zakładu gospodarki na ślad tej kanalizacji żeby on się dobijał żeby to 
siadało jeszcze przez jakiś czas. I na pewno tam ten pierwszy odcinek drogi gdzie była robiona 
kanalizacja w roku 2011 będzie położona nowa nakładka asfaltowa na całej szerokości. Myślę, że 
tu będziemy mieli problem z głowy. Natomiast ten dalszy odcinek, no właścicielem jest 
starostwo. Tutaj znowu powiem, że pierwszy raz od wielu lat próbujemy ze starostwem 
skutecznie się dogadywać i robimy fragmenty, ale nie da się zrobić wszystkich dróg. Ja powiem, 
że byłem na podsumowaniu remontów dróg, bo też jednym z punktów było podsumowanie 
remontów dróg i naprawdę na terenie naszej gminy jest sporo robione. Dzięki Państwu też.  
Bardzo dziękuję za to żeście Państwo poparli, jeżeli była potrzeba dołożenia środków, bo dzięki 
temu ten główny odcinek Kamieńsk-Gorzędów mamy zrobiony. Chciałbym żeby też wspólnymi 
siłami zacząć robić drogi starostwa w obrębie Kamieńska, bo ulica Wieluńska w ogóle chodnika 
nie ma na pewnej części gdzie już ludzie pobudowali budynki i też byśmy chcieli wspólnymi 
siłami te rzeczy robić.” 
 
Radny G.Turlejski: „Ja chciałem tylko sprostować wypowiedź Pana Burmistrza odnośnie 
porozumienia się ze starostwem w poprzednich latach. Chcę Panu powiedzieć, że ja przez dwie 
kadencje doskonale się ze starostą we wszystkich kwestiach dotyczących gminy dogadałem. 
Przykład niech będzie szkoła, którą tutaj uratowałem razem ze starostą, kiedy Pan z tej sali 
uciekał i Pana kumple. Także albo Pan nie myśli, co Pan mówi albo Pan robi to tendencyjnie. To 
niech Pan spasuje z krytyką tego, co nie było i tworzeniem bajek a zacznie mówić o tym, co 
dotyczy tej kadencji.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że jeżeli czegoś się nie remontuje przez 8 lat i nagle się żąda 
żeby w ciągu roku czy dwóch wszystkie drogi (i to jeszcze nie nasze a starostwa) zostały 
wyremontowane to trochę to nie tak. Dodał: „Ja do Pani sołtys, bo tu Pani miała takie pytanie z tą 
ulicą i Pan radny Barański, jak ludzie będą mówili, że są dziury w drogach to powiedzcie 
Państwo, że współpraca dawniej była bardzo dobra i przykład jakiś podajcie i czy do tych ludzi to 
trafi. Ludzie chcą mieć to wyremontowane, jeżeli nie zrobione ładnie całościowo to, chociaż tak 
żeby dziur nie było. I tutaj w tym kierunku będziemy dążyć. Nie będziemy tutaj dyskutować czy 
było czy nie było. Możemy porównać ile było chodników zrobionych za ostatniej kadencji, ile w 
tej kadencji, ile dróg było powiatowych wyremontowanych. Możemy sobie to wyliczyć, ale 
obyśmy mieli dużo środków, mogli wspomagać starostwo i jak najwięcej remontować, bo to jest 
bardzo ważne.” 
 
Sołtys Gorzędowa Anna Kułak zaznaczyła, że w Gorzędowie ewidentnie zostały popsute drogi i 
chodniki w poprzednich dwóch kadencjach. 
 
 



  18

Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jeszcze jakieś pytania? 
 
Sołtys Pytowic J.Olszewski zgłosił, że jest niedrożny przepust jak się jedzie w stronę Pytowic po 
lewej stronie i należałoby go udrożnić, ponieważ woda przepływa na drugą stronę przez jezdnię i 
gdy złapie mróz to to wszystko zamarznie tworząc lodowisko. 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman podkreślił, że tu Pan Sołtys ma rację, rzeczywiście teraz 
prawdopodobnie pod spodem jest woda zamarznięta i woda gruntowa, która spływa z pól 
przepływa wierzchem. Dodał: „Myślę, że jak będą wyższe temperatury lód się rozpuści to trzeba 
ten przepust wyczyścić wtedy woda poszłaby rowem a nie przepływała wierzchem. Także to jest 
słuszna uwaga. Ten temat trzeba załatwić oczywiście w porozumieniu ze starostwem, bo to jest 
droga powiatowa.” 
 
Sołtys Barczkowic Joanna Olejnik zapytała czy i kiedy będzie otwarta świetlica w 
Barczkowicach, bo się młodzież dopytuje i kiedy będzie doposażona w cokolwiek? 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał jak dawniej to funkcjonowało? 
 
Sołtys Barczkowic Joanna Olejnik odpowiedziała: „Młodzież, jeden czy troje z dorosłych, podjęło 
pilnowania się tego i na piśmie to mieli.” 
  
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Jakby tacy dorośli znaleźli się... Więc tutaj prosiłbym z Pani 
Sołtys strony o jakąś pomoc, kto by to mógł zrobić. Nie ma problemu udostępnimy. Tam jest 
zaplanowane w funduszach sołeckich kupienie sprzętu, bo w tej chwili nic oprócz wyposażenia 
świetlicy nie ma, więc skoordynowałbym ten zakup wyposażenia z osobami, które by wzięły 
odpowiedzialność i przypilnowały młodzieży, bo tak jest na innych świetlicach.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w ostatnim okresie zgłosiło się do niego około 
17 osób w sprawie możliwości pracy nie tylko w urzędzie, ale i jednostkach organizacyjnych 
urzędu z dość niewybrednymi opiniami na temat zatrudnienia. Dodał: „Ja się z nimi nie 
solidaryzuję, bo rozumiem, że takie skrajności w naszej gminie są na temat zatrudnienia, 
natomiast nie potrafiłem pewnych rzeczy wytłumaczyć, ponieważ w okresie 2002-2010 niestety 
czynnie nie uczestniczyłem w tej działalności „politycznej” na terenie gminy, interesowałem się 
jedynie tak pobieżnie działalnością Pana Burmistrza Turlejskiego czy radnych tzw. opozycyjnych. 
Natomiast nasunęło mi się parę pytań i chciałem zadać tutaj dwa, trzy pytania Panu radnemu 
Turlejskiemu. Pierwsze pytanie – to są pytania od mieszkańców – czym się Pan kierował 
zatrudniając w okresie 2007-2009 trzy osoby z tej samej rodziny: gimnazjom, Urząd Miejski w 
Kamieńsku, Publiczne Przedszkole w Kamieńsku?” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Przewodniczący Pan już dosyć moją osobę oszkalował. Woził Pan do 
Prokuratury w Radomsku pisma na mnie podpisane i w tych pismach Pan wypisywał, że 
dokonałem przestępstwa, ale jakoś od końca listopada zeszłego roku, kiedy prokurator odmówił 
wszczęcia dochodzenia w tej sprawie nie stać było Pana żeby pismo Pana Prokuratora tutaj na sali 
przeczytać. Niech Pan przeczyta to pismo proszę pana.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy to jest odpowiedź, bo chciałby odpowiedzi. 
 
Radny G.Turlejski stwierdził, że tu prawnie nie ma mowy o żadnej odpowiedzi i nie będzie 
odpowiadał na żadne pytania. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik: „Drugie pytanie: dlaczego w okresie Pana urzędowania tak 
diametralnie wzrosła różnica wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim, np. pomiędzy Kierownikiem 
Biblioteki Publicznej, która w 2010 roku osiągnęła dochód 23.700 zł a inspektorem ds. promocji, 
która w 2010 roku osiągnęła dochód 47.700 złotych?” 
 
Radny G.Turlejski: „Ja myślę, że Pan powinien zająć się realizacją budżetu tego roku Panie 
Przewodniczący. Tamte kwestie zostały już sprawdzone skontrolowane i żadnego zarzutu mnie 
nikt nie przedstawił. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik dodał: „Widzę, że Panie radny Turlejski punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia. Nieudolność, nieudolność jeszcze raz nieudolność.” 
 
Radny G.Turlejski: „Do Pana to można powiedzieć totalna głupota.” 
 
Radny F.Sępień: „Ja pytam włodarzy miasta, dlaczego się zatrudnia ludzi po wyrokach. 
Dlaczego? Ten człowiek, który dostał wyrok za złe zarządzanie tym urzędem siedzi z powrotem. 
Nie wie Pan, o kogo chodzi?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie wie. 
 
Radny F.Sępień dodał: „W zakładzie komunalnym... Mandat radnej nawet ta Pani straciła i ona 
pracuje teraz.... I teraz jeszcze druga rzecz - biurokracja, która się tu rozszerza. Był sam burmistrz 
dawał sobie radę, teraz się zatrudnia jakiegoś sekretarza za 6 tysięcy złotych.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podkreślił, że to jest Pana radnego zdanie. Następnie zamknął 
punktu 10. porządku obrad i przeszedł do punktu 11. 
 

p u n k t  11 

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


