
 1

RM.0002.7.2012  

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

z dnia 6 sierpnia 2012 r. 
 
XXIV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000 – 1115. 
Stan radnych 14. 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, 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; 
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;  
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację 

przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk - Gorzędów; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - 

placu zabaw dla dzieci w Pytowicach; 
• w sprawie uznania za pomnik przyrody; 
• w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie wezwania do naruszenia prawa. 
 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Pan Przewodniczący 
powiedział, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. Następnie na podstawie 
listy obecności stwierdził, że na stan 14 radnych obecnych jest 13, co stanowi quorum, a więc 
Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik poinformował, iż chce uzupełnić porządek obrad o jedną 
uchwałę, mianowicie: 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011. 
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Przewodniczący Rady dodał, że uchwała ta dotyczy uszczegółowienia uchwały absolutoryjnej.  

 
Burmistrz B. Pawłowski wyraził zgodę na wprowadzenie ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011. 
Głosowało 13 radnych. Za wprowadzeniem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania ww. zmiana została przyjęta. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; 
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;  
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację 

przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk - Gorzędów; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - 

placu zabaw dla dzieci w Pytowicach; 
• w sprawie uznania za pomnik przyrody; 
• w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie wezwania do naruszenia prawa. 

3.   Zakończenie posiedzenia. 
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
  Wiceprzewodniczący Rady A. Pawelec zapoznał radnych z projektami uchwał: 
 
� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/254/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011.  
 
                                                                                                                                 Załącznik Nr 5 
 

 
 



 3

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

 
Burmistrz B. Pawłowski powiedział: „Pozwoliłem sobie Państwa fatygować w okresie 
urlopowym na sesję nadzwyczajną w związku z dwoma kwestiami. Po pierwsze; jest troszkę 
środków finansowych z przetargów, mamy też z firmy Amest, dlatego proponuję tutaj parę zmian, 
które będą miały odzwierciedlenie w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i w zmianach w budżecie, co będzie rzutować później na ocenie na inne uchwały. 
Druga rzecz to jest sprawa wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Mamy odpowiednie terminy 
i tutaj była okazja żeby jedno z drugim połączyć.” 
 
Następnie Burmistrz B. Pawłowski omówił załączniki do ww. projektu uchwały.  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2012-2015.                                                                                                               Załącznik Nr 6 

 
� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 

 
Burmistrz B. Pawłowski omówił załączniki do ww. projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
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 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
                                                                                                                                 Załącznik Nr 7 
 
� w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego ; 

 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/257/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego.              
                                                                                                                                  Załącznik Nr 8 
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� w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego. 
                                                                                                                                  Załącznik Nr 9 
 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady J. Kozik zapoznał radnych z projektem uchwały: 
 
� w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację 

przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk - Gorzędów; 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik zgłosił, iż Pani mecenas proponuje wprowadzić zmiany w tytule 
uchwały. 
Po zmianie tytuł projektu uchwały przedstawiałby się następująco: w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXI/210/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej 
nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów. 
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F. Stępień zapytał: „ tzn. kostka nie będzie kładziona teraz, tak? Bo jak byłem w 
Starostwie to poinformowano mnie, że Starostwo kładzie krawężniki i obrzeża a Gmina dokłada 
do dalszej budowy chodnika.” 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że z tego, co wie to Pan Naczelnik od dzisiaj jest po 
urlopie, natomiast rozmawiał z Panem Starostą i środków starczyło na zrobienie chodnika po 
lewej stronie, kawałek za mostkiem. Następnie dodał: „W tamtym roku zamierzenie było, że 
robimy po dwóch stronach chodnik plus nawierzchnia tak jak na drodze do Gorzędowa. W tej 
chwili doszedł jeszcze remont mostu. Ze względu na środki, jakimi dysponuje Starostwo i na 
wysoką wartość, jaka wyszła po przetargu (plan robiony był parę lat temu) za tą kwotę mimo 
dwukrotnego przetargu nikt nie chciał wykonać. Zaskoczony byłem tym, co Starostwo zrobiło, że 
po prawej stronie tego chodnika miało nie być, miał być lany tylko asfalt i robione pobocze. W 
momencie gdybyśmy chcieli robić chodnik trzeba byłoby odkopywać zrobione pobocze, 
przycinać nowo lany asfalt i później nie byłoby już takiej szczelności, więc Starostwo 
zobowiązało się o dodatkowe dołożenie krawężnika. Natomiast po prawej stronie jak krawężnik 
ten będzie Starostwo poszuka materiału, czyli kostki na położenie chodnika a my poszukamy 
środków (myślę, że radni tutaj mnie wesprą) tylko nie wiem dzisiaj ile to będzie. Nie jest to za 
wielki odcinek tym bardziej, że krawężnik już mamy. Pan Starosta zobowiązał się, że w razie, 
jeżeli jakieś środki z tej drogi zejdą, bo wykonawca w tamtym roku do końca elegancko tego nie 
zrobił to też byłyby w tą drogę wbudowane. Także myślę, że szanse na rozbudowanie tego 
chodnika są bardzo duże. Starostwo zabezpieczy materiał, my szacujemy koszty a będą one 
mniejsze o położenie krawężnika. Sama wartość krawężnika to nie jest dużo, ale jego kładzie się 
na odpowiedniej podbudowie cementowej, więc tutaj... 
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Radny F. Stępień: „Ja wszystko rozumie tylko chodzi mi o konkretną odpowiedź, że na razie nie 
będzie kładziony chodnik i wszystko, tak. Krawężnik kładzie Starostwo razem z Gminą.”  
 
Burmistrz B. Pawłowski dodał: „I asfalt i chodnik po drugiej stronie. Proszę sprecyzować, co 
oznacza na razie.”  
 
Radny F. Stępień: „Na dzień dzisiejszy czy za miesiąc, dwa czy trzy.” 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział, że za miesiąc, dwa czy trzy to Panu nie powiem. Na daną 
chwilę na dzień dzisiejszy, jutrzejszy.  
 
Radny F. Stępień powiedział, że taka odpowiedź wystarczy. Następnie dodał: „Jeszcze wracając 
do tej drogi to byłem w Starostwie i zgłaszałem (nie na piśmie tylko ustnie), aby poprostować 
słupy od telekomunikacji. Po prostu przewracają się, przewody zaniżyły się a teraz jeszcze jak 
maszyny jeździły to ten jeden słup to prawie leży.Zgłosiłem to, bo to droga powiatowa. Druga 
rzecz; u nas na Mickiewicza pozrywane są też przewody z telekomunikacji.Aby zainterweniować, 
bo miałem kiedyś namiary do takiego pana kierownika, ale telefon chyba jest zmieniony.” 
 
Burmistrz B. Pawłowski: „Proszę państwa, jeżeli chodzi jeszcze o drogę w kierunku z 
Barczkowic do Kamieńska to stał się dla mnie nie wytłumaczalny czy nie dopuszczalny 
przypadek gdzie rozzłoszczono mieszkańców trochę taką dziwną sytuacją. Wykonawca, 
kierownik robót nie doczytał do końca specyfikacji, miał starą specyfikacje, w której wykonane 
miał już chodniki. W jeden dzień były zawożone rowy czy fragment rowu, który tam został a za 
dwa dni zostało to odkopywane. Wzbudziło to tyle emocji tym bardziej, że część mieszkańców 
jak jest nowy asfalt, nowy krawężnik, miał być nowy chodnik życzyła sobie nowego odwodnienia 
z ich podwórek. Poszło hasło, że przez podpisy,(bo też były zbierane podpisy) tego chodnika nie 
ma. Proszę państwa chcę to zdementować. Nie. Kilka osób się wycofało, bo jak ktoś miał dom 30 
metrów od ulicy i sobie życzy żeby jego podwórko czy rynnę włączyć do odwodnienia drogi to 
trochę przesada. Pozbycie się wody opadowej należy do właściciela działki a nie do drogi 
przyległej. Chcę to zdementować i prosiłbym pana radnego i wszystkich, którzy mogą wpłynąć na 
opinię publiczną żeby nie podgrzewać tych emocji. Był to błąd w sztuce wykonawcy, on 
dodatkowe roboty poniósł, to pójdzie na jego minus. Wielu ludzi zbulwersowało się, część tych 
rowów była utrzymana przez mieszkańców w bardzo dobrym stanie. Jeżeli chodzi o 
telekomunikację popieram tutaj w całości jak pan radny wystąpił do Starostwa, aby słupy 
poprawić. Jest to też pewna kwestia, bo jeżeli na skutek rowów słupy pochyliły się to inwestor 
zobowiązany jest poprawić. Natomiast, jeżeli na skutek wcześniejszego montowania to tutaj 
bardziej telekomunikacja. Telekomunikacja jak państwo wiedzą przeszła generalną przebudowę i 
teraz nie ma kierowników, nie ma telekomunikacji w Radomsku. Nie wiem gdzie jest najbliższa, 
być może jak dzwonimy to na jakąś specjalną linię.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, co do zmian w tytule 
uchwały to uzna, że jest on obowiązujący.  
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi 
powiatowej nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
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projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/259/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów.                                                                 
                                                                                                                                 Załącznik Nr 10 
 
  Wiceprzewodniczący Rady A. Pawelec zapoznał radnych z projektami uchwał: 
 

� w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej 
– placu zabaw dla dzieci w Pytowicach; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w 
Pytowicach. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/260/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – placu zabaw dla dzieci w Pytowicach .                                              Załącznik Nr 11 
 
� w sprawie uznania za pomnik przyrody ; 

 
Przewodniczący Rady J. Kozik powiedział, że tak jak w przypadku wcześniejszego projektu 
uchwały ( w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizacje 
przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów) będzie naniesiona poprawka 
polegająca na zmianie tytułu uchwały. 
 
Po zmianie tytuł projektu uchwały przedstawiałby się następująco: w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/118/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik zaznaczył, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, co do zmian w 
tytule uchwały uzna, że jest on obowiązujący.  
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały głos zabrał Burmistrz B. Pawłowski i powiedział:,, W 2003 
Rada Miejska z tego, co pamiętam na wniosek jednego z mieszkańców Koźniewic podjęła uchwałę 
o uznaniu dębów za pomnik przyrody. Wszyscy się ucieszyli, że mamy pomnik przyrody, ale jak 
mamy pomnik to trzeba odpowiednio postępować. Po dziewięciu latach doszedł problem taki, że 
gałęzie tego pomnika przyrody, który rośnie na prywatnej posesji wychodzą na sąsiednie pole. Pole 
to okazało się drogą dojazdową do innych pól. Mieszkaniec, który teraz chce korzystać z tej drogi 
dawniej korzystał z innego dojazdu. Drogę tą oczyściliśmy z chaszczy, z krzaków, wydzieliliśmy, 
aby wiedzieć jak ona dokładnie przebiega. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie gałęzie, które są 
bardzo nisko i przy przejeździe kombajnu czy jakiś wyższych maszyn mogą powodować 
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uszkodzenia. Chodzi tutaj o podcięcie dwóch, trzech gałęzi, ale żeby to wyciąć trzeba zmienić 
uchwałę Rady Miejskiej.”  
 
Radny F. Stępień zapytał czy właściciel drzewa Pan Lucjan jest poinformowany na ten temat? 
 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział:,, To jest teraz tak jak pozwoliliśmy sobie na luksus pomnika 
przyrody to nie możemy powiedzieć, że to nie jest już pomnik. Nikt na pewno tego nie przewidział. 
Ja nie mówię, że wtedy było źle zrobione, też na pewno głosowałem żeby ten pomnik był. 
Natomiast dzisiaj wyniknęły utrudnienia. Musielibyśmy drogę zamknąć. W tej chwili trzeba to 
uporządkować, jest to droga gminna, którą nie można przejechać, mieszkańcy domagają się. Pytanie 
jest tylko, kto te gałęzie będzie ciął?”  
 
Sołtys Koźniewic A. Miśkiewicz zwróciła uwagę, że jest to droga donikąd, bo tam dalej nie ma 
drogi.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XI/118/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/261/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/118/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
czerwca 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. 

Załącznik Nr 12 
 
� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Kamieńsku; 
 
Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie udzielenia dotacji 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/262/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku.                                                                                      Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały głos zabrał Burmistrz B. Pawłowski i powiedział: 
„Uchwała była uchwalana 30 listopada 2011 roku, natomiast historia tej uchwały z tego, co 
pamiętam sięga 2007 roku. Pan Fornalski jako właściciel sporego areału na tym terenie nie zgadza 
się do końca z tą uchwałą. W momencie uchwalenia były próby uchylenia tej uchwały z 
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Kolegium i z tego, co pamiętam od Wojewody. Wszystkie te instytucje stwierdziły, że uchwała 
jest właściwie uchwalona, właściwie przygotowana. W związku z tym mogę państwa prosić o 
odrzucenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Następnie dodał: „A teraz powiem, o co 
chodzi, jakie zapisy w tej uchwale prawdopodobnie Panu Fornalskiemu przeszkadzają (mówię 
prawdopodobniej, bo takich 100% dowodów nie mam). W tej uchwale są zapisy o gospodarce 
odpadami, o tym, że na tym terenie na wydzielonych konkretnie działkach jest zakaz 
gospodarowania odpadami. Myślę, że jest to dobre na tą chwilę, na chwilę następną i jeszcze 
dłużej. Próby działalności były różne. Wnioskodawca mówi, że jest to naruszenie prawa, ja tu nie 
widzę żadnego naruszenia prawa po konsultacjach z prawnikami, z planistami. To, że ktoś ma 
inną koncepcję na swoich działkach, co tam ma być to jest jedno a drugie to jest polityka 
planistyczna gminy, przestrzenna. W momencie podejmowana uchwały czy wykonywania 
procedury gdzie były wszystkie etapy konsultacji nie było żadnych uwag. A dzisiaj ktoś mówi, że 
jest to naruszenie prawa.” 
 
Radny G. Turlejski zwrócił uwagę, że uzasadnienie do uchwały otrzymał 10 minut przed sesją.” 
 
Burmistrz B. Pawłowski wyjaśnił, że uzasadnienie to zostało dopracowywane do ostatnich 
momentów. Dodał:,, Proszę pamiętać, że mamy terminy na odpowiedź o naruszeniu prawa z 
drugiej strony jest okres wakacyjny, urlopowy. Dzisiaj dobrze byłoby gdyby był Pan Urlich, ale 
wyjechał, jest na urlopie. On mógłby gdyby potrzebne były szczegóły państwu coś powiedzieć. 
Na pewno były z nim konsultacje i z prawnikami. Myślę, że panowie radni akurat Pan Turlejski i 
Pan Stępień tutaj poprą to uzasadnienie.”  
 
Radny G. Turlejski: „Co pan myśli to jest pańska sprawa” 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik powiedział: „Jeżeli ktoś poczuł się w tej kwestii urażony lub 
niedowartościowany to z góry przepraszam. Postaram się na przyszłość w tej kwestii poprawić.” 
 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIV/263/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
06.08.2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
                                                                                                                                 Załącznik Nr 14 
 
 
Burmistrz B. Pawłowski zgłosił, aby w protokole odnotować, iż Radny G. Turlejski podczas 
głosowania wstrzymał się od głosu. 
 
 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik zamknął punkt 2. porządku obrad i przeszedł do punktu 3. 
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p u n k t  3 
Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXIV nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Agnieszka Krupa 
 

 
 
 
 


