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RM.0002.8.2012 

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

z dnia 26 września 2012r. 
 
XXV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1320. 
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, Radca prawny – Edyta Szwed, Pani Wiesława 
Barczyk, NTL, „Co Nowego”, „Komu czemu”. 
 

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

1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnej Małgorzaty Kubickiej. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów: Nr XXIII/12 z dnia 26.06.2012 r. i Nr XXIV/12 z dnia 06.08.2012r. 
5. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 
10. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
12. Podjęcie uchwał. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych 
jest 13, co stanowi quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 
 

Ślubowanie radnej Małgorzaty Kubickiej.  

Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią 
Joannę Górną o wręczenie Pani radnej zaświadczenia o wyborze, natomiast wszystkich zebranych 
w sali obrad poprosił o powstanie. 
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Przewodnicząca MKW wręczyła radnej Małgorzacie Kubickiej zaświadczenia o wyborze na 
radną Rady Miejskiej w Kamieńsku życząc jednocześnie owocnej pracy. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani Przewodniczącej MKW, następnie 
poinformował radną Małgorzatę Kubicką, że odczyta tekst ślubowania, a Pani Radna wypowie wg 
swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.  
 

Przewodniczący Rady odczytał tekst ślubowania: 

„Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnej 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”  
 

Po odczytaniu roty radna Małgorzata Kubicka złożyła ślubowanie wypowiadając zwrot „ ślubuję”. 
 
Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Jarosławem Kozikiem wręczyli 
radnej Małgorzacie Kubickiej kwiaty życząc jednocześnie dobrej i owocnej współpracy. 
 

p u n k t  3 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 4. 
 

p u n k t  4 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XXIII/12 z dnia 26.06.2012 r. i Nr XXIV/12 z dnia 06.08.2012r. 
 

1. Protokół Nr XXIII/12  z dnia 26 czerwca 2012 r.; 
 

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

2. Protokół Nr XXIV/12  z dnia 6 sierpnia 2012 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIV  z dnia 26 
czerwca 2012 r. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 12 radnych. 1 
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  5 
 

Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 

Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację na temat realizacji inwestycji gminnych w 2012 r. 
oraz informację na temat inwestycji zrealizowanych z funduszy sołeckich. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacje.                                                          Załącznik Nr 5  
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Radny D.Barański zapytał, kiedy i kto będzie wykonywał remont pomieszczenia po byłym Kole 
Gospodyń oraz czy będą wymienione drzwi.  
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że wykonawcą jest firma MAT-BUD z Radomska natomiast, 
jeżeli chodzi o termin wykonania i zakres remontu to w tej chwili nie pamięta dokładnie, ale to 
można sprawdzić nie ma problemu.  
 
Radny D.Barański dodał: „A jeśli chodzi o kanalizację sanitarną w Gorzędowie to czy środki, 
które były na przepompownie – to 60 tysięcy – czy to będzie w tym roku zrealizowane?” 
  
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że przepompownie w tym roku nie będą realizowane, bo one 
niczemu by nie służyły oprócz tego, że upływałaby ich gwarancja. Ponadto wyniknął problem z 
zasilaniem prądem tych przepompowni, ponieważ i w projekcie i w dotychczasowych działaniach 
było tak, że prąd będzie użyczany od sąsiadów (od mieszkańców) z tym, że nikt nie był w stanie 
powiedzieć, na jakiej zasadzie; czy to będzie podlicznik czy na zasadzie, że ci mieszkańcy nie 
będą płacić za ścieki. W tej chwili jest decyzja i gmina wystąpiła o wykonaniu oddzielnych 
przyłączy do tych przepompowni (oczywiście to jest na koszt zakładu energetycznego).  
 
Radny D.Barański zapytał czy w związku z tym, jeżeli nie będzie w tym roku przepompowni, nie 
można tych pieniędzy przeznaczyć na chodnik i asfalt na ulicy 3-Maja w Gorzędowie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że tutaj jest propozycja przesunięcia tych środków na rok 
przyszły, bo można je wykorzystać w tym roku na coś innego, ale w przyszłym roku skąd 
weźmiemy na przepompownie. 
 
Radny D.Barański zapytał czy są podjęte jakieś działania w celu wyczyszczenia „roguzia” w 
Gorzędowie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że najpierw trzeba ustalić, co z rowem, który zasila to 
„roguzie” a do którego spływają różne rzeczy. Dodał: „Jeżeli wyczyścimy (odnowimy) ten 
zbiornik zwany „roguziem”, jeżeli tam będą ścieki wpływać to wg mnie będzie to wielkie 
zbiorowisko fetoru i rzeczy, które tam nie powinny być. Natomiast, jeżeli w tej chwili tam rośnie 
pewna roślinność to trochę to też powstrzymuje.” 
 
Następnie Radny D.Barański zapytał, kiedy firma zacznie remont drogi Mickiewicza po 
kanalizacji, która była robiona oraz czy ktoś ustalał progi zwalniające z właścicielem tej drogi? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że droga ma być zrobiona do 15 października. Natomiast, jeżeli 
chodzi o progi zwalniające to nikt nie ustalał. Dodał: „Proszę o pismo, podpisy mieszkańców, 
prześlemy do starostwa.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi za przedstawionej informacji i 
przeszedł do punktu 6. porządku obrad. 
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 27 czerwca do 26 września 
2012 r. kolejno zdali: 
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1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych – 
Waldemar Wasiński;  

2) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –
Marek Ludwiczak (sprawozdanie za okres od 30 marca do 26 września); 

3) Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów – Renata Jurczyk; 
4) Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury – Radosław 

Turlejski; 
5) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Górny; 
6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Wiesław Kociniak. 

Ad. 1) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.2) 
 „Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła trzy posiedzenia, na których zajmowaliśmy się 
sprawami, które mamy w harmonogramie pracy Komisji. 
Pierwsza komisja poświęcona była przeglądowi dróg lokalnych w naszej gminie, oznakowaniu 
tych dróg i ulic oraz stanie technicznym przystanków autobusowych na terenie całej gminy. 
Komisja po przejechaniu i zapoznaniu się ze stanem przystanków autobusowych i dróg lokalnych 
stwierdziła, że stan przystanków autobusowych jest zadowalający, nieprawidłowości istniejące 
wcześniej zostały usunięte i dlatego większych zastrzeżeń do ich stanu nie było. W gorszym 
stanie są drogi gminne. Wprawdzie te główne są przejezdne, choć ulegają zniszczeniu w 
eksploatacji, ale mamy dużo dróg, które w ostatnich latach nie były remontowane lub były, ale w 
niewystarczającym wymiarze, dlatego Komisja zwróciła się do burmistrza z wnioskami 
dotyczącymi dróg i ulic gminnych. Jest tych wniosków sporo, są w protokole z komisji. 
Na następnej komisji zapoznaliśmy się z bieżącą działalnością i eksploatacją składowiska 
odpadów komunalnych w Spółce Amest Kamieńsk wraz z działalnością za rok 2011.         
Komisja zapoznała się również z informacjami dotyczącymi rozliczenia odpadów na składowisku.  
Omawialiśmy również wykonanie budżetu za rok 2011, który przedstawiła nam Pani Skarbnik. 
Na kolejnej komisji zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności Komisji ds. RPA za 
pierwsze półrocze 2012 r., które dołączone jest do protokołu z komisji.  
Na każdym posiedzeniu zapoznaliśmy się również z materiałami, które wpłynęły do biura Rady 
Miejskiej 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 3) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 4) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 5) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 6) 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował przewodniczącym komisji za zdanie sprawozdań i 
ogłosił 15 minut przerwy. 
Po przerwie (w godz. 1020-1040) Przewodniczący Rady wznowił obrady i prowadzenie sesji 
przekazał Wiceprzewodniczący Rady Andrzejowi Pawelcowi. 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec 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 XXIII i 
XXV 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 
 „To, co powiedziałem już wcześniej duża ilość działań burmistrza związana była z inwestycjami, 
z tym, co się na inwestycjach dzieje. Następna rzecz, co już zasygnalizowałem, to zebrania w 
sołectwach poświęcone planowaniu funduszy sołeckich na rok 2013. Powiem tak, że teraz w tym 
roku są lepiej te wnioski do funduszy przygotowywane, przemyślane. No chyba jest to postęp 
taki, który powinien cieszyć, mieszkańcy tutaj zaczynają trochę rozumieć, że to są nasze wspólne 
pieniądze i chcą żeby były wydawane jak najrozsądniej. Także tutaj szereg tych zebrań było, 
wczoraj było ostatnie, pomagamy w wypełnianiu wniosków sołtysom. Następna rzecz:  
 

1) Nowy rok szkolny; 
Tutaj przewodniczący Komisji Oświaty już mówił, Komisja wyjechała w teren na początku 
września, kiedy szkoły już ruszyły, kiedy te prace organizacyjne już zostały zakończone i kiedy 
został zaczęty już cykl nauki w roku szkolnym. Urząd Miejski miał też trochę prac związanych z 
nowym rokiem szkolnym, było trochę remontów musieliśmy pomagać ewentualnie w jakiś 
sposób obsługiwać te remonty czy to Zakład Gospodarki robił czy to firmy zewnętrzne, ale 
dyrektorzy często korzystali i z naszych pracowników. Także tych prac trochę było tych spraw do 
rozstrzygnięcia też trochę było. 
 

2) Udział w spotkaniu Pana Starosty z wójtami; 
Była narada wójtów z Panem Starostą, trochę była mowa o finansach. Państwo wiedzą, że mamy 
problem spory, jeżeli chodzi o finanse w powiecie, z oddawaniem środków za szpital, który jest z 
funduszy europejskich (12 milionów). Jeżeli dojdzie do tego, że wyjaśnienia starostwa nie będą w 
pełni uwzględnione to starostwo będzie musiało te środki oddać. Ktoś z Państwa może zapytać a 
co nas to obchodzi my mamy swój budżet nas budżet starostwa nie interesuje. Nie do końca 
proszę Państwa. Bo sytuacja jest taka, że tak jak w tym roku robimy wspólnie ze starostwem        
(i chciałbym żeby tak było kontynuowane) tak może być tak, że tych pieniędzy nawet na połowę 
starostwo nie będzie miało, które w tej chwili daje na swoje drogi. I może być tak, że Szkolna w 
Kamieńsku, którą aż się prosi żeby w przyszłym roku dokończyć i całą tą inwestycję od 
Gorzędowa aż do skrzyżowania Słowackiego z Placem Wolności dokończyć, może być problem. 
Bo największą inwestycją starostwa w tym roku jest droga ten kawałek od Barczkowic w 
kierunku rzeki Kamionki i to jest przy tych środkach, które starostwo jeszcze nie musi oddawać. 
 

3) Podpisaliśmy w tym tygodniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim na: 
- remont, modernizację oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Ochocice i  
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  Aleksandrów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – jest to kwota 306.392 zł na te dwie  
  inwestycje; 
- budowę placów zabaw w miejscowościach: Kamieńsk, Gorzędów, Ochocice (też z Odnowy i  
  rozwoju wsi) na kwotę 288.784 zł; 
- zagospodarowanie i urządzenia placu gminnego w centrum miejscowości Koźniewice w ramach  
  działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na kwotę 29.557 zł; 
- budowę boiska sportowego w miejscowości Huta Porajska – kwota 28.454 zł. 
To są umowy z Urzędem Marszałkowskim na refundację tych inwestycji z pieniędzy unijnych, o 
które walczyliśmy od wielu wielu miesięcy. Dwie ostatnie, czyli: Koźniewice i Huta Porajska są 
to pieniądze, które pozyskamy tylko dzięki temu, że weszliśmy do Stowarzyszenia Buduj Razem. 
Są jeszcze szanse na następne pieniądze. Przypomnę, że te większe środki będą nam dane na 
boisko w Kamieńsku, na korty tenisowe w Kamieńsku i jeszcze jest szansa na dwa małe projekty 
jak nam się uda, bo przygotowujemy wniosek na boisko w Danielowie i na plac zabaw w 
Aleksandrowie. Środki unijne się kończą, jest to ostatni moment. Z tych czterech umów mamy do 
uzyskania kwotę 653 tysiące złotych.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 7. i przeszedł do punktu 8. porządku obrad. 
 

p u n k t  8 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik powiedział, że swoją pracę w okresie między sesjami może 
podzielić na dwa wątki: pierwszy – typowo związany z przygotowywaniem sesji i materiałów, 
taka praca organizacyjna. I druga kwestia – to spotkania z mieszkańcami. Są to spotkania tutaj w 
urzędzie gminy (w każdą środę w godzinach od ósmej do jedenastej) oraz spotkania i rozmowy z 
mieszkańcami poza urzędem, które nadarzają się podczas zupełnie prywatnych spotkań czy też na 
mieście, gdzie wiele osób przekazuje swoje uwagi (zazwyczaj pozytywne) względem różnych 
inwestycji. Dodał: „Dziękuję tutaj wszystkim przede wszystkim dyrektorom szkół za zaproszenia 
na różnego rodzaju uroczystości, na których bywam w zależności od czasu, jakim dysponuję. 
Staram się w nich uczestniczyć jednak, jeżeli nie mogę to tutaj Pan Wiceprzewodniczący mnie w 
tym zastępuje, za co mu dzisiaj dziękuję.  
Wspólnie z Panem Burmistrzem składaliśmy także kwiaty z okazji 73. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, żeby tym samym uczcić pamięć wszystkich poległych oraz walczących w walce 
o wolność i niepodległość.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 8. porządku obrad i do punktu 9. 
 

p u n k t  9 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga przedstawiła informację Burmistrza z wykonania budżetu Gminy 
Kamieńsk za I półrocze 2012 roku. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 12 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 9. porządku obrad i przeszedł do punktu 
10. 
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p u n k t  10 
 

Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 
2011. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 13 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 10. porządku obrad i przeszedł do punktu 
11. 

p u n k t  11 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 
za rok 2011. 
Ponadto Pan Przewodniczący poinformował radną Małgorzatę Kubicką, która na dzisiejszej sesji 
złożyła ślubowanie, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma 30 dni na złożenie 
pierwszego oświadczenia majątkowego. 
 

W załączeniu do protokołu – informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2011.  
Załącznik Nr 14 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 11. i przeszedł do punktu 12. porządku 
obrad. 
 

p u n k t  12 
Podjęcie uchwał 
 
Dalsze prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Rady Jarosław Kozik. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o przedstawianie uchwał 
przygotowanych do podjęcia na dzisiejszej sesji. 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga szczegółowo omówiła załączniki do przedstawionej 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 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/264/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.                             Załącznik Nr 15 
 

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

 

Nie zgłoszono pytań do ww. 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. 
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Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/265/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2012-2015.                                                                                                               Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie uchylenia Uchwały XIX/186/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 
2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie 
uchylenia Uchwały XIX/186/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W 
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/266/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały XIX/186/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 
lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 
lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XX/194/12 Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012 r.; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012 r. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/267/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 
lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 29 marca 2012 r.                                                                                            Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
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Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012 r. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/268/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego. 

Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/257/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 6 
sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Radomszczańskiego; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały.  
 
Radny W. Wasiński zaznaczył, że z wypowiedzi Burmistrza zrozumiał, że chodnik na ulicy 
Wieluńskiej będzie robiony po obu stronach, ale nie do urzędu gminy natomiast uważa, że lepiej 
zrobić ten chodnik po jednej stronie (po prawej idąc od targowicy) i do urzędu gminy, bo jest on 
tu w złym stanie a Urząd to też wizytówka miasta i gminy. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest zwolennikiem robienia chodników po dwóch stronach 
ulicy żeby było widać gdzie ten etap idzie, no i nie zaczynałby od gminy. Po drugie jest to już 
uzgodnione ze starostwem, bo to jest droga starostwa no i oni robili pomiary, itd. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIV/257/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/257/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 6 
sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego. 

Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, 
Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego. Głosowało 
13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/270/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, 
Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego.                                                                 Załącznik Nr 21 
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� w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 
i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

 
Radca prawny p. Edyta Szwed zwróciła uwagę, że w tym projekcie uchwały, mimo że został 
przygotowany według wzoru przesłanego przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie 
Trybunalskim, jest pomyłka w paragrafie szóstym. W treści uchwały mamy zapis, że uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym, natomiast tam 
powinno być, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów 
zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej. Wyjaśniła, że ta uchwała też będzie 
publikowana tylko wchodzi w życie dzisiaj po podjęciu a nie czekamy 14 dni na jej ogłoszenie. 
Taka jest zmiana techniczna, ale to ma znaczenie przy ważności uchwał. 
 
W związku z powyższym Burmistrz B.Pawłowski zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie 
zapisu w paragrafie szóstym uchwały. Po zmianie paragraf szósty otrzymuje brzmienie: „§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po 
zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Kamieńsku, obejmującej lata 2010- 2014”.  
 
Radny W.Kociniak zaznaczył, że nie wie czy przedstawiciele sołectw zwrócili na to uwagę, ale on 
ma zastrzeżenie do okręgu dziesiątego, mianowicie do tego, że są to sołectwa Aleksandrów i 
Koźniewice, które nie graniczą ze sobą. Dodał: „No, ale rozumiem przedstawiciele się nie 
odzywają to pasuje.” 
 
Radca prawny p. Edyta Szwed wyjaśniła, że zmienił się Kodeks wyborczy i trzeba dostosować do 
nowych przepisów okręgi wyborcze. Podkreśliła, że to nie jest tak, że ustalone raz okręgi 
wyborcze muszą takie pozostać do końca, zawsze można dokonać zmiany granic okręgów 
wyborczych. Dodała: „Termin podjęcia tej uchwały jest do końca października. Jesteśmy ostatnią 
gminą, która jeszcze nie podjęła tej uchwały. Do tego jeszcze od opublikowania mamy trzy 
miesiące na uchwalenie obwodów. To jest kolejna czynność, którą musimy też zrobić.” 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału 
Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym wraz z poprawką w paragrafie szóstym. Głosowało 
13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/271/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 
i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.              Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kamieńsk.                                                                 Załącznik Nr 23 
  

� w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości; 
 
Burmistrz B.Pawłowski oznajmił, ze wycofuje projekt uchwały spod głosowania. Wyjaśnił, że 
jest to uchwała, którą Rada już się zajmowała i która została skierowana do Komisji rolnictwa. 
Komisja rolnictwa zajmowała się tą sprawą i wydała negatywną opinię, co do zakupu tej działki. 
Dodał: „Tutaj mamy też taki problem jak to rozwiązać, bo ja przypomnę, że w poprzedniej 
kadencji była to działka przez nas jako gminę wykorzystywana do wybudowania tam kanalizacji 
sanitarnej, elektrycznej – tam parę mediów jest. – Podczas montowania jednego z tych mediów 
jak twierdzi właścicielka działki została troszkę oszukana, ponieważ miało być w innym miejscu 
położone a położone jest przez środek działki i blokuje jej to możliwość budowania na tej działce. 
W poprzedniej kadencji miała obiecane, że w styczniu 2011r. będzie działkę miała zamienioną na 
inną. No styczeń 2011 rok to już była nowa rada nowy burmistrz i musieliśmy się z tym zapoznać. 
Po drugie były wątpliwości, co do możliwości zamiany. Później Pani już wycofała się z zamiany, 
już jej na działce nie zależało, a zależało jej na tym żeby ewentualnie tą działkę sprzedać i 
odzyskać środki finansowe. Były takie rozmowy tutaj, były wątpliwości radnych, poprosiliśmy 
Panią tutaj na Komisję i Pani ostatecznie idzie w kierunku tego żeby tą działkę znowu zamienić 
na inną działkę o wartości takiej ile w tej chwili jest warta jej działka. Dlatego wycofuję tą 
uchwałę o zakup tej działki. Natomiast musimy się teraz z prawnikami zastanowić, jaki jest sens 
zamiany tej działki, na ile gmina będzie zainteresowana i na ile będzie miała z tego korzyść, bo 
tylko zamieniać po to, że tak Pani chce to argument jest raczej prawie że żaden. Bo w tej chwili 
jest kilka wersji jak sprawę rozwiązać. Jedna to jest wykup tej działki, inna to jest zamiana na 
inną działkę, jeszcze inna to jest przełożenie mediów tam tak jak miały być pierwotnie jak gmina 
z Panią ustalała, ewentualnie zostawienie sprawy do arbitrażu do sądu.”  
 
Nie zgłoszono pytań. 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej; 
 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż działki niezabudowanej. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/273/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej.   Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami.                                                                             Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Kamieńsk”; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Kamieńsk”.                                                                                     Załącznik Nr 26 
 

� w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, warunków i zasad korzystania z nich; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, 
warunków i zasad korzystania z nich. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/276/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, warunków i zasad korzystania z nich.        Załącznik Nr 27 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/277/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kamieńsk.                                                                 Załącznik Nr 28 
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� w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 430/2 na działkę 316/2 położone w 
obrębie geodezyjnym Danielów; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę działki nr 430/2 na działkę 316/2 położone w obrębie geodezyjnym Danielów. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/278/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 430/2 na działkę 316/2 położone 
w obrębie geodezyjnym Danielów.                                                                          Załącznik Nr 29 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że w związku z wyborem na radną Rady Miejskiej w 
Kamieńsku Pani Małgorzaty Kubickiej przeprowadził konsultację z Panią radną, która wyraziła 
akces pracy w Komisjach: oświaty, planowania i rewizyjnej, dlatego przygotował takie projekty 
uchwał. Następnie zapytał czy Pani radna wyraża zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 
Radna M.Kubicka wyraziła zgodę. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/279/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 30      
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy Pani radna wyraża zgodę na pracę w Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów. 
 

Radna M.Kubicka wyraziła zgodą na pracę w ww. komisji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/280/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.  

Załącznik Nr 31 
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� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy Pani radna wyraża zgodę na pracę w Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Radna M.Kubicka wyraziła zgodą na pracę w ww. komisji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/281/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.              Załącznik Nr 32 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ulica Dębowa); 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że po burzliwej naradzie w przerwie z Panią radcą 
prawną doszli do wniosku, że w związku z tym, że zostały tak naprawdę złożone po trzy 
propozycje do tych samych numerów działek, więc zostaną poddane pod głosowanie zgodnie z 
harmonogramem wpływania wniosków do biura Rady. Pierwszy wniosek od mieszkańców, który 
został powielony i zaakceptowany przez burmistrza, wpłynął już w styczniu i są to nazwy: ulica 
Dębowa, Akacjowa i Sosnowa, więc te uchwały będą głosowane w pierwszej kolejności. Jeżeli 
one zostaną przegłosowane zwykłą większością głosów tym samym następne propozycje będą tak 
naprawdę uchwałami bezprzedmiotowymi. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że złożył wniosek w imieniu mieszkańców na prośbę tychże 
mieszkańców, ponieważ chcą oni mieć nazwy proste krótkie i łatwe w zapisie.  
 
Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania ulicy w 
miejscowości Kamieńsk położonej na działce nr ewid. 56/34 nazwy – ulica Dębowa. Głosowało 
13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 4 radnych wstrzymało się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z uzyskaniem 
zwykłej większości głosów, a tym samym przyjęciem nazwy: ulica Dębowa, pozostałe propozycje 
dotyczące tej drogi, czyli: ulica kpt. Tadeusza Rudnego i ulica Chrobrego są bezprzedmiotowe. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/282/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 33 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ulica Sosnowa); 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania ulicy w 
miejscowości Kamieńsk położonej na działce nr ewid. 53/12 i 54/1 nazwy – ulica Sosnowa. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 4 radnych 
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wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością 
głosów. 
 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady, podobnie jak w przypadku poprzedniej 
uchwały, poinformował, że w związku z przyjęciem nazwy: ulica Sosnowa, pozostałe propozycje 
dotyczące tej drogi, czyli: ulica ppor. Stanisława Ciesiołkiewicza i ulica Krzywoustego są 
bezprzedmiotowe. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/283/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 34 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ulica Akacjowa); 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania ulicy w 
miejscowości Kamieńsk położonej na działce nr ewid. 49/2 nazwy – ulica Akacjowa.   
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta wymaganą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/284/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk. 

Załącznik Nr 35 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ulica Jana Nowaka). 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania ulicy w 
miejscowości Kamieńsk położonej na działce nr ewid. 76 nazwy – ulica Jana Nowaka.  
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXV/285/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.09.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 36 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ulica Królowej Elżbiety); 
 
Burmistrz B.Pawłowski wycofał ww. projekt uchwały spod głosowania. Wyjaśnił, że mając na 
uwadze nazwy ulic, jakie Rada dzisiaj przyjęła pomyśli o nazwie dla tej ulicy, która by 
korespondowała z tymi innymi nazwami. 
 
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 12.                 
i przeszedł do punktu 13. 

 

p u n k t  13 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik zapoznał radnych z następującymi pismami, które wpłynęły do 
Rady Miejskiej: 
 

- zaproszenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP na ćwiczenia udoskonalające  
  członków OSP z terenu Gminy Kamieńsk; 
 

- skarga radnego Radosława Turlejskiego na skandaliczne zachowanie radnego Grzegorza  
  Turlejskiego i radnego Franciszka Stępnia. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. pisma.                                                                Załącznik Nr 37 
 
Przewodniczący Rady dodał: „Po konsultacjach z prawnikami zdecydowałem się nie podejmować 
kroków prawnych, czyli przygotowania uchwały, ponieważ ona musiałaby być oddaleniem 
skargi, ponieważ nie ma takiego trybu składania skargi radnego na radnego, czego bardzo żałuję. 
Natomiast zgadzam się w stu procentach z pismem Pana radnego Radosława Turlejskiego – 
żałuję, że owych Panów tutaj nie ma – i pragnę tutaj tylko powiedzieć, że być może powinniśmy 
to zostawić bez komentarza i ocenę zachowania radnych pozostawić wyborcom, ale może to by 
był zły krok. Rzeczywiście słowa, które padały na tej sali wielokrotnie ze strony Pana radnego 
Grzegorza Turlejskiego i Pana radnego Franciszka Stępnia są poniżej pewnego poziomu 
zachowania i kultury, szczególnie że dotyczą tak naprawdę kobiet i osób które już nie żyją. Mam 
nadzieję, iż kroki prawne, które podejmę w stosunku do pomówień Pana radnego Grzegorza 
Turlejskiego moich rodziców będą krokami, które poskutkują prawnym szczęśliwym 
zakończeniem. Czekam na opinię prawną dotyczącą złożenia skargi na stopie cywilnej. Cóż mogę 
jeszcze powiedzieć. Jest mi przykro, że takie słowa padają jest mi przykro, że moje koleżanki są 
tutaj w jakiś sposób szkalowane i nazywane tak jak nazywane jest mi przykro, że żona Pana 
Burmistrza jest nazywana babą, a nie kobietą lub panią. Ale cóż ja mogę zrobić? Mogę tylko 
Państwa uczulić, mogę tylko Państwa przygotować na – myślę – dalszy radosny rozkwit 
twórczości Pana Stępnia i Pana Turlejskiego, ponieważ taki charakter takie podejście takie 
pojmowanie pełnienia funkcji radnego - nie merytoryczna dyskusja nie przerzucanie się na 
argumenty tylko napiętnowanie, ośmieszenie w jakiś sposób, uwidocznienie może swoich wad 
swoich niedoskonałości może swoich niespełnionych ambicji i marzeń.  
Myślę, że każdy z Pań i Panów także ma swoje przemyślenia w tym kierunku i myślę, że wyrobi 
sobie w stu procentach pewne zdanie na temat godności radnego, pełnienia funkcji radnego i 
pojmowania tej społecznej roli radnego w życiu publicznym. Bo to nie jest sztuką kogoś obrazić 
nie jest sztuką kogoś pomówić nie jest sztuką kogoś zmieszać z błotem, ale jest sztuką tak jak już 
powiedziałem przerzucać się na argumenty, na wnioski konstruktywne, na działania dla dobra 
mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję Panu radnemu Radkowi, że nas na to uczula, że nad tym 
czuwa. Nie ma tych, którzy są w cudzysłowie bohaterami tych wszystkich zdarzeń, ale w ich 
imieniu pragnę wszystkich, którzy do tej pory poczuli się dotknięci urażeni przeprosić.” 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 13. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 14. 
 

p u n k t  14 

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


