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RM.0002.5.2012  

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

z dnia 31 maja 2012 r. 
 
XXII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 950. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 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 (w 
sesji uczestniczyła Adwokat Karina Zakrzewska), NTL, „Co Nowego”, „Komu czemu”. 
 

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

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; 
• w sprawie udzielenia dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów                
i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta         
Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia; 

• w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie wysokości dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę    i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków; 

• w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk; 

• w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 
 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Pawelec witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Pan 
Wiceprzewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. 
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12, co 
stanowi quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady dodał, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady p. Jarosława 
Kozika dotyczące usprawiedliwienia nieobecności na dzisiejszej sesji w związku, z czym za 
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zgodą Pana Burmistrza chciałby wprowadzić w punkcie drugim punkt: Usprawiedliwienie 
nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Kozika na sesji w dniu 31 maja 2012 r.  
 
Burmistrz B.Pawłowski wyraził zgodę na wprowadzenie ww. punktu. Ponadto oznajmił, że chce 
uzupełnić porządek obrad o dwie kolejne uchwały w sprawie sprzedaży działek, mianowicie: 

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca  
2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż działki niezabudowanej; 

2) w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapytał czy Rada musi tą zmianę głosować czy nie musi? 
 
Adwokat p. Karina Zakrzewska odpowiedziała, że dla bezpieczeństwa, dla czystości sprawy, 
proponowałaby przegłosować. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie wprowadzenie do porzadku obrad 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 
2011 r. i uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej. 
Głosowało 12 radnych. Za wprowadzeniem uchwał głosowało 10 radnych, 1 radny głosował 
„przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. zmiana została przyjęta. 
  
Radny G.Turlejski zaznaczył, że głosowanie odbyło się w ciemno, ponieważ radni przegłosowali 
zmianę porzadku obrad, ale nie wiedzą, jakie będą uchwały. Dodał: „Trzeba było tą uchwałę tu 
przynieść, pokazać i dopiero zrobić przerwę żebyśmy się zastanowili, bo tak to jest traktowanie 
Rady per noga.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec wyjaśnił, że zmiana została przegłosowana większością 
głosów. Następnie przeszedł do punktu 2. porzadku obrad. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie posiedzenia. 
2. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku            

p. Jarosława Kozika na sesji w dniu 31 maja 2012 r. 
3. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; 
• w sprawie udzielenia dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów                
i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta         
Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia; 

• w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie wysokości dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę    i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków; 

• w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk; 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca  

2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż działki niezabudowanej; 
• w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej. 

4. Zakończenie posiedzenia. 
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p u n k t  2 
 

Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady p. Jarosława Kozika na sesji w 
dniu 31 maja 2012 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie usprawiedliwienie nieobecności 
Przewodniczącego Rady p. Jarosława Kozika na sesji w dniu dzisiejszym. 
Głosowało 12 radnych. Za usprawiedliwieniem nieobecności głosowało 10 radnych, 1 radny 
głosował „przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania nieobecność 
Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 31 maja 2012 r. została usprawiedliwiona. 
 

Usprawiedliwienie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 2. i przeszedł do punktu 3. porządku obrad. 
 

p u n k t  3 
Podjęcie uchwał: 
 

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

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 
 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga omówiła załączniki do ww. projektu uchwały. 
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Pozwoliłem sobie Państwa fatygować na sesję nadzwyczajną, 
dlatego że przetarg na ujęcie wody zmniejszył kwoty tego zadania i chciałem część tych środków 
przeznaczyć na drogi, na nawierzchnie asfaltowe na tych drogach i trzeba jak najszybciej robić 
przetargi żeby to poszło kompleksowo w miarę wcześnie wtedy ceny na pewno uda się 
wynegocjować na przetargu niższe. A z drugiej strony będzie czas spokojnie żeby te asfalty 
pozalewać na tyle na ile oczywiście mamy tutaj środków.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2012. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 10 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/229/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.                               Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-
2015; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały 

 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015. Głosowało 12 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny 
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wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/230/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2012-2015.                                                                                                                 Załącznik Nr 7 
 

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

 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 
1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/231/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.                                                                    Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i 
Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i 
Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia; 

 
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy Wojewoda Łódzki zgłaszał zastrzeżenia do tych trzech uchwał? 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że nie, nie zgłaszał. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i 
Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż 
gazociągu wysokiego ciśnienia. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 10 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i 
Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i 
Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia.                           Załącznik Nr 9 
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� w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia          
29 marca 2012 r. w sprawie  wysokości dopłaty do taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 

 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy do Urzędu wpłynęło pismo wojewody w sprawie uchylenia tych 
dwóch uchwał? 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że nie, nie wpłynęło pismo. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012 r. w 
sprawie wysokości dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia          
29 marca 2012 r. w sprawie  wysokości dopłaty do taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków.                                                                          Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Radny G.Turlejski zapytał czy wojewoda stwierdzał nieważność tejże uchwały? 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że nie stwierdzał nieważności tej uchwały. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012 r. w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk.                                            Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; 
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień zapytał, kto jest zainteresowany tą działką? 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że Pan Sołtysiak. 
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Radny F.Stępień zapytał czy to jest taka pilna potrzeba żeby to sprzedać, nie przyda się gminie?  
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby żeby się przydała. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego do projektu uchwały nie dołączono mapki sytuacyjnej z 
zaznaczoną działką? Dodał: „Przychodzimy na sesję, mamy sprzedać działkę i nie wiemy gdzie, 
co i jak.” 
 
Burmistrz B. Pawłowski wyjaśnił, że to nie jest tajemnica, kto chce kupić, bo nazwisko wymienił, 
a po drugie działka jest sprzedawana w przetargu. Dodał: „Jest zainteresowanie to można 
wystąpić o sprzedaż, bo gdyby nie było zainteresowania to chyba nie byłoby takiej potrzeby żeby 
występować i robić koło tego czynności chociażby organizacyjnych i innych. Natomiast mówię 
jest przetarg może każdy kupić tą działkę. To jest jedna rzecz. Druga; myślę, że opisałem miejsce 
dosyć szczegółowo gdzie jest działka jest numer można było sobie do geoportalu zajrzeć czy do 
map i dowiedzieć się gdzie ta działka jest.” 
 
Radny F.Stępień zapytał czy ta działka będzie przeznaczona pod zabudowę mieszkalną? 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że zgodnie z tym, co jest w studium i planie 
zagospodarowania przestrzennego. Nie może być inaczej. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.  

Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej; 

 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie zmiany 
Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż działki niezabudowanej. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/236/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 
marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej.  Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej. 
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
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Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz ma mapkę sytuacyjną dotyczącą 
przedmiotowej działki natomiast radni jej nie otrzymali. Dodał: „Pan Burmistrz ogranicza się 
tylko do opowiadania bajek tutaj radnym.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży działki niezabudowanej. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2012 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej.                                  Załącznik Nr 14 
 
Po zakończeniu głosowania głos zabrał Burmistrz B.Pawłowski i powiedział: „Ja, może 
niepotrzebnie, ale ze zwykłej ciekawości mam pytanie do Pana radnego Turlejskiego, czemu 
głosował przeciw uchwale zmiany w budżecie, kiedy mamy wygospodarowane pieniądze, nie 
zwiększamy deficytu wręcz zmniejszamy? Przetarg udało się zrobić taniej i pieniądze, które nam 
zostały przeznaczamy na wiele dobrych rzeczy takich jak: kanalizacja deszczowa w Gorzędowie, 
droga asfalt w Danielowie, droga koło Dino, która jest w kamieniu i wypadało ją uporządkować, 
te wyrwy koło Ronda, które są po zrobieniu chodnika w parku, remont chodników w 
Koźniewicach, odtworzenie nawierzchni w Ochocicach, droga asfaltowa w Pytowicach, bieżące 
remonty, o których już nie muszę tłumaczyć, jaki to jest gorący problem, parking koło cmentarza, 
który od wielu wielu lat jest nie porządkowany niekończony tylko jest dorabiany kawałkami 
mamy okazję w tym roku jak pójdzie dobrze zakończyć i o nim zapomnieć, bo jest to rzecz, która 
od kilku lat się ciągnie, nawierzchnia asfaltowa w Kożniewicach, droga w Napoleonowie, o której 
było swego czasu tyle krzyku i mowy i niemożności robienia (fragment tej drogi ale będzie 
zawsze kawałek do przodu). No o Dniach Kamieńska, policji czy o gimnazjum to już nie 
wspomnę, bo to, że gimnazjum sobie wypracowało swoje środki i chce teraz je na komputery 
przeznaczyć to chyba nie można im zabronić. Już nie mówię o pieniądzach na azbest, które 
pozyskaliśmy z WFOŚ i idziemy w dobrym kierunku żeby mieszkańcom fundować zbieranie tego 
azbestu, w jakiś sposób pomóc. 15 Tysięcy z programu napisanego przez gminę do Ministerstwa 
Sportu, które uzyskaliśmy na wyjazdy na basen dla dzieci (dzieci jeżdżą za darmo, mają naukę 
pływania). Ja mam pytanie, czemu Pan Radny jest przeciw? Bo był Pan przeciw.” 
 
Radny G.Turlejski odpowiedział: „Ja dostałem porządek obrad dzisiejszej sesji i nie widzę tutaj 
żadnego punktu zadawanie przez burmistrza Pawłowskiego pytań radnemu Turlejskiemu. Nie 
widziałem takiego punktu. Może Pan raczy wprowadzić taki punkt. A nawet jak go Pan 
wprowadzi to ten punkt będzie bezprawny... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ale ja z ciekawości pytam, dlaczego Pan był przeciw.”  
 
Radny G.Turlejski: „Swoją ciekawość niech Pan sobie zostawi dla siebie proszę Pana. Swoją bąbę 
niech Pan przesłuchuje, zadaje jej pytania... 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zwrócił uwagę Panu radnemu Grzegorzowi Turlejskiemu 
żeby nie obrażał kobiet. Następnie odebrał Panu radnemu głos.  
 
Radny F.Stępień powiedział, że Pan Pawłowski też głosował przeciw budowie chodnika w 
Barczkowicach na ulicy Mickiewicza i też nie odpowiedział na pytanie, dlaczego. Ponadto Pan 
radny Stępień zapytał, dlaczego nie można wziąć przed sesją korespondencji tutaj na salę obrad 
żeby sobie przejrzeć i poczytać. 
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Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie ma takiego zwyczaju żeby z któregoś pokoju wynosić 
dokumenty gdzieś indziej żeby sobie przeglądać. Dokumenty gminy są udostępnione w obecności 
pracownika. Dodał: „To nie ma tak, że wezmę pod pachę, bo dzisiaj nie mam czasu, zaniosę do 
domu wieczorem sobie przy kawie przejrzę i przyniosę z powrotem. Nie. Proszę Państwa, czy są 
dokumenty dotyczące Rady Miejskiej czy inwestycji czy innych rzeczy są one przeglądane przy 
pracownikach i w miejscu do tego przeznaczonym. Może być tak, że taki dokument przynosi się 
na komisję (teczkę z korespondencją) wtedy jest pracownik i wtedy na tej sali nie ma problemu 
żeby udostępnić te dokumenty, które są w korespondencji. Jeżeli byłaby taka potrzeba i tam 
byłoby za ciasno i trzeba by było w innym miejscu udostępnić, bo radny przyjdzie i chciałby 
sobie poczytać to też zawsze w obecności pracownika. I tutaj bym prosił obsługę żeby było to 
przestrzegane. A Państwa radnych proszę żeby nie stawiać pracowników w sytuacji, że 
przychodzę i chcę dokumenty wziąć a pracownik nie zawsze wie jak temu radnemu 
odpowiedzieć, że nie za bardzo można. Wielka prośba żeby nie stawiać w takiej sytuacji 
pracowników. I już przy tej okazji bardzo bym prosił państwa żebyście państwo, jeżeli 
przychodzicie jako radni i chcecie informacji od pracowników pamiętali, że część informacji to są 
informacje, które są w jakiś sposób poufne, niejawne i to nie jest, bo jestem radny i chcę 
wiedzieć, co tam sąsiad w urzędzie załatwiał. Nie, tego robić nie można.” 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady A. Pawelec zamknął punkt 3. porządku obrad i przeszedł do punktu 4. 
 

p u n k t  4 
Zakończenie obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pawelec podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXII 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 

 
 


