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RM.0002.1.2013 
  P R O T O K Ó Ł  NR XXIX /13   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 
XXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1005. 
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 – Urszula Kowalska-Smuga, 
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. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/12 z 28 grudnia 2012 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między 

sesjami. 
6. Podjęcie uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Kamieńsku;  
� w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku; 
� w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013-2017; 
� w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Kamieńsk; 
� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Kamieńsku. 
7. Interpelacje i zapytania. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXIX 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. 
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p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że 25 stycznia do biura Rady wpłynęło pismo od 
Burmistrza Kamieńska dotyczące wycofania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk.  
Następnie odczytał ww. pismo (pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 
 
Radca prawna U.Kowalska-Smuga zapytała czy Pan Przewodniczący wycofuje tą uchwałę. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. 
 
Radca prawna U.Kowalska-Smuga dodała: „No to już nie ma potrzeby głosowania, jeżeli Pan tu 
ustala taki porządek obrad.” 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, że w takim razie w punkcie 6. Podjęcie uchwał wykreślamy 
uchwalę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez 
Gminę Kamieńsk. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/12 z 28 grudnia 2012 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między 

sesjami. 
6. Podjęcie uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Kamieńsku;  
� w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku; 
� w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013-2017; 
� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Kamieńsku. 
7. Interpelacje i zapytania. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/12 z 28 grudnia 2012 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXVIII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 13 
radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. protokół został przyjęty. 
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p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 29 grudnia 2012 r. do 31 
stycznia 2013 r. kolejno zdali: 

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych – 
Waldemar Wasiński;  

2) Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury – Radosław 
Turlejski; 

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Ad. 1) 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Ad.2) 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Ad.3) 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
  
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyła się jeszcze 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, ale w związku z tym, że 
zarówno przewodniczący tej komisji jak i wiceprzewodniczący są nieobecni na dzisiejszej sesji 
sprawozdanie z tego posiedzenia zostanie przedstawione na następnej sesji.                      
Następnie Przewodniczący Rady zamknął punkt 4. i przeszedł do punktu 5. porządku obrad. 
 

p u n k t 5 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między         
XXVIII i XXIX sesj ą, w kolejności: 

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2 
 „Jeżeli chodzi o działania w okresie między końcem roku 2012 a dniem dzisiejszym to tych 
działań burmistrza było sporo natomiast ja chciałbym przybliżyć te takie główne sprawy:  

1. Spotkanie z Zarządem MZK w Radomsku; 
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które korzystają z usług MZK w 
Radomsku, Pana wiceprezydenta Radomska Pana Błasiaka i Zarządu MZK, na którym 
przedstawiono nam audyt całości funkcjonowania komunikacji miejskiej w mieście Radomsku i 
w gminach, które obsługuje MZK. Nas przede wszystkim interesuje linia numer jeden, ta, która 
łączy Kamieńsk z Radomskiem... Ta linia i linia zero w Radomsku są najbardziej opłacalne, 
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największe przynoszą dochody, dlatego możemy być spokojni, jeżeli chodzi o tą linię. Możemy 
dyskutować, jeżeli chodzi o ilość kursów, o częstotliwość tych kursów, o porę dnia. Tutaj pewne 
wytyczne, czy pewne wskazania, są do Gminy Gomunice, bo takie działania już po tym spotkaniu 
podjąłem, jeżeli chodzi o emzetki, które kursują w święta i emzetki, które kursują w niedzielę po 
południu. Czy one są potrzebne czy nie? Bo zasada jest taka, że czym mniej osób jeździ z gmin 
tym gminy więcej dopłacają. Także tutaj jest dyskusja czy te kursy są naprawdę niezbędne i czy 
bez nich można funkcjonować. Natomiast nie ma żadnego zagrożenia żeby ta linia nie 
funkcjonowała. Jest opłacalna, godziny wyjazdów tych autobusów też są w tej chwili dobre, bo i 
młodzież do szkół i osoby pracujące zostają we właściwej porze do Radomska dostarczone. 
Prawdopodobnie będzie, są czynione działania żeby wprowadzić bilet miesięczny. W wielu 
miastach funkcjonuje bilet miesięczny u nas tego biletu miesięcznego nie ma i tutaj 
prawdopodobnie z taką zmianą możemy się spotkać w przyszłości. To już Państwu mówię, że ci, 
którzy korzystają z tej komunikacji po wykupieniu biletu miesięcznego najprawdopodobniej 
mogliby jeździć do oporu w danym miesiącu już na wszystkich liniach. Tak to widzi MZK.       
Ma być trochę tabor zmieniony na nowocześniejszy, bardziej oszczędny, ekologiczny, no, ale to 
już nie nasz problem tylko tego, kto jest właścicielem emzetek w Radomsku. 
 

2. Spotkanie ze Starostą Radomszczańskim; 
Proszę Państwa druga bardzo istotna rzecz, która w tym czasie się odbyła to spotkanie w 
starostwie. Pan Starosta jak ma w swoim zwyczaju raz na kwartał zaprosił wszystkich wójtów 
burmistrzów z rejonu Powiatu i te istotne sprawy, które uważał za potrzebne nam przekazania 
przekazywał i mogliśmy też swoje opinie wyrażać. Zaczęliśmy to spotkanie od bardzo miłego 
akcentu od podsumowania działalności sportowej niektórych klubów, które wyróżniają się w 
obrębie Powiatu Radomszczańskiego. Było również podsumowanie spartakiady samorządowej. 
Bo chcę przypomnieć, że taka spartakiada istnieje (kilka dyscyplin) gdzie, co jakiś czas radni, 
pracownicy urzędu, sołtysi, mogą starować. I chciałem powiedzieć, że uplasowaliśmy się na 
miejscu piątym i otrzymaliśmy pamiątkowy puchar. Kto startował to jakiś udział w tym pucharze 
ma natomiast, kto nie startował to zapraszam do startowania. Jest to okazja do spotkania się, 
wymiany doświadczeń, porozmawiania, zacieśnienia jakiś więzów pomiędzy samorządami.      
Jak już jesteśmy przy podsumowaniach to też taki miły akcent i tu pozwolę sobie w imieniu Pana 
Starosty przekazać taką informację bardzo miłą dla nas, że w rywalizacji indywidualnej, ale 
wojewódzkiej (w Województwie Łódzkim) Pani radna z Kamieńska Renata Jurczyk zajęła 
miejsce piąte. 
 
Następnie Burmistrz Kamieńska B.Pawłowski wspólnie z Przewodniczącym Rady J.Kozikiem wręczyli Pani 
radnej Renacie Jurczyk pamiątkowa statuetkę za zajęcie V miejsca w klasyfikacji indywidualnej 
wojewódzkiej.  
 
Burmistrz B.Pawłowski kontynuował: „To był taki miły akcent na początku tego spotkania, ale 
później przeszliśmy do spraw ważniejszych. Było wystąpienie Pani Dyrektor Orzeł z biura pracy. 
Wieści są lepsze niż w poprzednim roku. W poprzednim roku były bardzo okrojone środki, gminy 
korzystały tylko w niewielkim zakresie. Ten rok ma być lepszy, jest więcej środków. Jak to się 
będzie przekładać na różne formy zwalczania bezrobocia trudno powiedzieć. Na pewno robót 
publicznych będzie troszkę więcej, na pewno prac interwencyjnych będzie więcej, staży będzie 
więcej. Zastanawiam się bardzo poważnie, a nawet złożyłem wniosek (nie wiem czy dostaniemy 
czy nie) na prace społeczno-użyteczne. To są prace dla osób objętych pomocą społeczną. Osób, 
którym nie jesteśmy w stanie załatwić pracy na całym etacie, ale jest to praca przez kilka miesięcy 
po 40 godzin miesięcznie, czyli do takich jakiś prac porządkowych. Przetestujemy, zobaczymy 
jak to wyjdzie. Warunek podstawowy jest taki, że musi być to osoba, która korzysta z pomocy 
społecznej. To nie może być tylko bezrobotny jak do tych innych, ale musi być to również osoba 
objęta pomocą społeczną, czyli z tej warstwy najbiedniejszych ludzi. Często też jest to grupa 
osób, która nie jest w stanie wykonywać jakiś bardziej odpowiedzialnych zajęć. Są to najprostsze 
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prace sprzątające. Ale być może dla tych ludzi będzie to parę groszy zarobku, natomiast dla nas 
będzie to jakaś grupka osób, która będzie mogła takie roboty porządkowe wykonać. 
Również podczas spotkania był Pan Dyrektor Szpitala Powiatowego, który przedstawił sytuację 
finansową szpitala. Z wielką radością przekazał informacje wstępne, jeżeli chodzi o 
podsumowanie budżetu Szpitala Powiatowego w Radomsku. Ten szpital za rok 2012 mniej więcej 
zamknął się na zero, co jest myślę bardzo dobrym wynikiem. Szpital się rozwija, są duże dochody 
z terapii kardiologiczno-inwazyjnej, są duże na to środki. Taki oddział w Radomsku się znajduje, 
mieszkańcy Powiatu nie muszą już jeździć do Łodzi czy do Częstochowy.  
To, jeżeli chodzi o sprawozdanie to myślę, że to są takie główne sprawy.”    
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania do Pana Burmistrza. 

Radny F.Stępień: „Ja w sprawie przyjęć do prac interwencyjnych żeby nie skreślać tych ludzi, 
którzy w ogóle nie mają pomocy, widomo tych zasiłków, że tylko tych zatrudniamy. Bo są tacy 
ludzie, którzy nie mają pracy chcą pracować a wstydzą się przyjść tutaj po ten zasiłek. Żeby tych 
ludzi też nie skreślać.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Jeszcze raz wyjaśnię żeby tutaj nie wdały się jakieś 
niedopowiedzenia. Do tej pory Gmina Kamieńsk korzystała ze starzy z prac interwencyjnych i z 
robót publicznych i dalej będziemy z tego korzystać. I to jest dla wszystkich bezrobotnych. 
Natomiast jest nowy rodzaj prac społeczno-użytecznych, które są jakby wydzielone tylko dla 
ludzi objętych pomocą społeczną. I to jest jakby nowa forma pomocy zwalczania bezrobocia. 
Dodatkowo oprócz tego, co jest tutaj. I do tych prac – mówię – nie są wielkie pieniądze, jest mało 
godzin, ale są to środki, które dodatkowo jakby wchodzą i dodatkowe osoby. Także to jest coś 
nowego, które wchodzi i tu tylko te osoby mogą skorzystać. Natomiast cała reszta pozostaje po 
staremu z taką tendencją, że będzie troszkę więcej w tym roku.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 5. i przeszedł do punktu 6. porządku obrad. 
 

p u n k t  6 
Podjęcie uchwał 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła załączniki do przedstawionej uchwały. 
 
Radny G.Turlejski: „80 tysięcy – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakupy inwestycyjne 
– zakup nieruchomości. Proszę powiedzieć bardziej szczegółowo, jakie nieruchomości gmina 
zamierza kupować.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zakup nieruchomości to nie jest to pierwsza 
kwota, którą tutaj byśmy zwiększyli i prawdopodobnie będzie wnioskował o dalsze kwoty, bo 
tych nieruchomości wypadałoby zakupić kilka. Dodał: „Po pierwsze – jest taka droga w 
Gorzędowie gdzie – powiem tak – gdzie zwinięto asfalt. Była przygotowana do zaasfaltowania, 
był kawałek tej drogi gdzie rozłożono już kamień, okazało się, że właściciel tej drogi (bo to jest 
prywatna działka) powiedział, że nie wyraża zgody na zalanie asfaltu. I z jednej strony jest 
kawałek asfaltu, z drugiej strony jest, a w środku tego brakuje. Wypadałby to uregulować...   
Druga rzecz, która w tej chwili się nasuwa to są dwa obszary w Kamieńsku. Pierwszy – od ulicy 
Jana Nowaka w kierunku firm Państwa Nadajewskich i GIPS. Tam jest taka mini strefa 
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przemysłowa i dojazd do tej strefy jest – jak Państwo wiedzą – przez ulicę Wojska Polskiego.    
No makabryczna sytuacja. TIR-y wjeżdżają na centymetry. Budzi to zastrzeżenia mieszkańców, 
budzi to zagrożenie bezpieczeństwa i są projekty (były w ub.r. zrobione projekty) żeby tam 
wybudować kawałek drogi dojazdowej od ulicy właśnie Nowaka. I tam trzeba by było wykupić 
część działek. W dużej mierze jest to nasza działka (jest to projektowane po naszej działce). 
Natomiast jest to też później fragment działki Wspólnoty Gruntowo Leśnej i tam wykup tej 
działki byłby wskazany. Drugim miejscem gdzie takie wykupy powinny następować to jest 
rozpoczęcie uzbrajania osiedla jak wodrol (po prawej stronie jak się jedzie na Ściegny). Tam jest 
tylko droga utwardzona i wodociągi są. Trzeba by było robić kanalizację i deszczówkę. I żeby 
odprowadzić tą wodę musimy przez niektóre działki przeprowadzić kolektory i tam trzeba by było 
prawdopodobnie część tych działek wykupić. Przy czym mówię te środki, które tutaj mamy na 
pewno na to nam nie starczą. Tam są bardzo duże środki potrzebne no, ale to byśmy szacowali 
dopiero, jakie. Natomiast myślę, że ta kwota Gorzędów i część tutaj Kamieńska załatwiłaby.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja chciałem spytać czy nie można by było przeznaczyć, chociaż ze 3 tysiące na 
wymianę okien w Barczkowicach na ulicy Mickiewicza na posesji 16 u Państwa Szklarków. To 
jest budynek gminny tam okna są w stanie tragicznym no i chociaż dwa okna wymienić i drzwi. 
Czy jest taka możliwość?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że jest taka możliwość, bo środki na ten cel są 
zabezpieczone. Dodał: „Powiem tak, też dzisiaj jest przygotowana uchwała o zasobie 
mieszkaniowym gdzie to jest – w 2015 roku jest tam planowana wymiana stolarki okiennej – ale 
jeżeli tutaj jest taki sygnał to nie ma problemu żeby to przesunąć. Nie jest to wielka kwota. Na 
bieżąco te mieszkania niektóre remontujemy gdzie jest źle. Do zrobienia jest sprawa. Nie trzeba 
ich w tej chwili w budżet wprowadzać, bo są zabezpieczone w budżecie na remonty mieszkań.”  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych, 1 radnych głosował „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała została 
przyjęta wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/327/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                             Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień zapytał czy ta szczepionka przeciw grypie dla osób po 60 roku życia jest 
bezpłatna? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 13 
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radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/328/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku.                                                                                       Załącznik Nr 11 
 
/Skarbnik Gminy opuściła salę obrad/ 

 
� w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego 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 w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława 
Kotarbińskiego w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/329/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku.                      Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Kamieńsk na lata 2013-2017; 

 
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 przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 
2013-2017. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013-2017.                                                        Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny „wstrzymał się od głosu”. W 
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podczas głosowania 1 radny był 
nieobecny na sali obrad. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIX/331/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 14 
 

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

 

p u n k t  7 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny F.Stępień: „Chciałem spytać, bo tu nie ma Pana Ludwiczaka przewodniczącego komisji 
bezpieczeństwa, czy komisja bezpieczeństwa była obejrzeć tą drogę dojazdową do posesji 35.  
Pan Ludwiczak mówił, że na następnej komisji pojedzie. Chciałbym się dowiedzieć czy coś w 
tym temacie się ruszyło?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że z tego co wie, bo uczestniczył w posiedzeniu komisji, to 
Komisja nie była w terenie, ponieważ wszystko było zasypane śniegiem i nie było celowości 
wyjazdu i oglądania tej drogi. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Ja wiem, ale może trzeba było odśnieżyć ten kawałek i zobaczyć. To jest 
w stronę warszawki i zaraz za budynkami w lewo jakieś 300 metrów tak między polami a łąkami. 
Tam jest dojazd do tej posesji.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapytał czy tam ktoś mieszka w tym domu? 
 
Radny F.Stępień wyjaśnił, że tam jest posesja i właściciel tej posesji przyjeżdża na lato i zimą, 
jeżeli są warunki tzn., jeżeli jest przejazd. 
Następnie radny F.Stępień zwrócił uwagę, że na ulicy Szkolnej w Kamieńsku zrobiła się duża 
dziura, co zagraża bezpieczeństwu. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że rzecz ta została dzisiaj rano zgłoszona do starostwa. Dodał: 
„Jest to droga nie nasza, jest to droga powiatowa, jeżeli starostwo w jakiś sposób powie, że 
możemy im pomóc chociażby przez nawiezienie tłucznia to tak. Natomiast decyzja należy do 
nich, bo to jest ich droga. Ja pamiętam już kiedyś taką sytuację, że myśmy coś tam zrobili a 
później było, że może nie tym sposobem, itd. Także zobaczymy, co starostwo powie i jak nie to 
jeszcze dzisiaj postawimy tam jakiś ogranicznik żeby to omijać. Aczkolwiek to też muszę zrobić 
za zgodą starostwa. Zazwyczaj się dogadujemy i jakoś sobie radzimy. Także sprawa jest dzisiaj 
zgłoszona.” 
 
Radny J.Madej zgłosił, że taka sama wyrwa powstała na drodze powiatowej na Kalisku jak się 
dojeżdża do krzyżówki i jeżeli będą tutaj w Kamieńsku naprawiać to od razu mogliby też tam tą 
dziurę załatać. 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że dobrze. Następnie dodał: „Jeśli mogę to powiem – tu 
prośba do sołtysów i radnych – że ostatnimi czasy pojawił się taki sygnał (mam i od mieszkańców 
Barczkowic i z Policji) że pojawiają się osoby, które załatwiają rekompensaty dla kolejarzy za 
przejazdy kolejowe warunek jest tylko taki, że trzeba dać dowód. Tłumaczą, że odeślą. Wiadomo, 
o co chodzi to są naciągacze. Policja wie, podjęła akcję jak ten problem wyniknął, ale nie udało 
się złapać tych osób. Aczkolwiek mówię taka moda się u nas zrobiła na załatwianie rekompensat 
dla kolejarzy w tej chwili. Pewno pod innymi branżami też będą chcieli oszuści dotrzeć do 
mieszkańców także taka informacja.” 
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Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 7. porządku obrad Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł 
do punktu 8. 
 

p u n k t  8 

Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przypomniał, że zbliża się czas rozliczania z Urzędem Skarbowym 
i mamy możliwość przekazania jednego procentu podatku dla osób potrzebujących w związku, z 
czym bardzo serdecznie namawia do skorzystania z tej możliwości i przekazania. Dodał: „Wiem, 
że tutaj chyba ogromna większość osób to czyni i chwała im za to. Ja tylko tutaj przytoczę dwie 
osoby – jest to Michał i ostatnimi czasy Wojtek Bąkowicz, którzy bardzo potrzebują tych 
środków. jeżeli Państwo macie taką ochotę to informacje są na stronach internetowych, ale także 
u osób zainteresowanych.” 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady 
Miejskiej wpłynęły następujące pisma: 
- zaproszenie dla radnych na Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 1 lutego o godzinie  
 1700 w Domu Ludowym w Kamieńsku;  
- pismo Urzędu Miasta Bełchatowa dotyczące pokrycia nakładów ponoszonych przez Miasto   
Bełchatów na opiekę w przedszkolu niepublicznym nad dzieckiem z Gminy Kamieńsk;  
- pismo Pana Waldemara Zbierańskiego – dotyczące modernizacji przyłącza wody na ulicy    
Wieluńskiej w Kamieńsku; 
- pismo Pana Marcina Witko, posła na Sejm RP – informacja na temat zmian w ustawie 
śmieciowej; 
- Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Kamieńska z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie  
  gminy na rok 2012; 
- Zarządzenie Nr 5/13 Burmistrza Kamieńska z dnia 25.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie  
  gminy na rok 2012; 
- pismo WIOŚ w Łodzi – Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 r. 
 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 8. porządku obrad i przeszedł do punktu 9. 
 

p u n k t  9 

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


