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RM.0002.3.2013 
  P R O T O K Ó Ł  NR XXXI /13   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 27 marca 2013 r. 

 
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1300. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 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, Kierownik MOPS 
– Anna Kułak, Kierownik MZEA – Bożena Ziemba, Pełnomocnik Burmistrza ds. RPA – Grażyna Palka 
oraz media: 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 XXX z dnia 28 lutego 2013 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2012 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2012 rok. 
7. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za rok 2012 rok. 
8. Sprawozdanie kierownika MOPS z działalności za 2012 rok. 
9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
10. Podjęcie uchwał:  

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013-2016; 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

� w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów; 

� w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Kamieńsk; 

� w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Kamieńsk; 

�  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk; 
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� w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4; 

� w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXI 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 14, co stanowi quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały. 

 

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił wniosek żeby punkt 10. Podjęcie uchwał, ze względu na to, 
że Pani prawnik ma pilną sprawę w sądzie, przesunąć jako punkt czwarty po punkcie: Przyjęcie 
protokołu. 

 
Burmistrz B.Pawłowski zaproponował wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” jeszcze 
dwóch projektów uchwał: w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego; w sprawie uchwalenia 
Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Kamieńsk – jako dwie ostatnie uchwały. 
 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

1. O przesunięcie punktu Podjęcie uchwał z punktu 10. do punktu 4. 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw” 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 

2. O wprowadzenie do punktu: 4. Podjęcie uchwał dwóch uchwał - jako dwie ostatnie. 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw” 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXX z dnia 28 lutego 2013 r. 
4. Podjęcie uchwał:  

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013-2016; 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
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� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

� w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów; 

� w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Kamieńsk; 

� w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Kamieńsk; 

�  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk.; 

� w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4; 

� w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
� w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 
� w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk. 
 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2012 rok. 
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za rok 2012 rok. 
9. Sprawozdanie kierownika MOPS z działalności za 2012 rok. 
10. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 

sesjami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 

 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XXX z dnia 28 lutego 2013 r. 
 
 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXX z dnia 28 lutego 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 2 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
Podjęcie uchwał 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
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� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-
2016; 

 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 

 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-2016. Głosowało 14 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 
radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013-2016.                                                                                                                 Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła załączniki do przedstawionej uchwały. 
 
Radny G.Turlejski: „Zakup nieruchomości za kwotę 50.000 zł. Jakie nieruchomości mają być 
kupione?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Zwiększamy tą pulę, którą mieliśmy na poprzedniej sesji wprowadzoną. 
Szacujemy, że te zakupy, o których mówiłem poprzednio, czyli pod drogi, przede wszystkim 
wykupy od mieszkańców w Gorzędowie, na Chopina w Kamieńsku, droga, która będzie 
powstawać łącząca drogę W.Polskiego z drogą Jana Nowaka. Chciałbym żeby ta droga tam 
powstała, bo droga W.Polskiego jest za wąska żeby tam taki ruch przejeżdżał. Także generalnie 
jest na te drogi. Szacuję, że ta kwota też nie będzie wystarczająca, mogą tutaj być kwoty większe. 
Każdorazowo będziemy negocjować jeszcze z właścicielami tych działek żeby te kwoty trochę 
zmniejszyć, bo będą to grunty przeznaczone dla mieszkańców, ale na pewno te kwoty, które teraz 
planujemy (czyli zwiększamy o kolejne 50.000) myślę, że nie wystarczy w całości. No niestety są 
to inwestycje zakupu gruntów bardzo drogie.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja bym prosił żeby tutaj w tym budżecie znaleźć jakieś pieniążki (zdjąć z 
różnych inwestycji) na położenie kostki przy świetlicy w Barczkowicach. Jest stan opłakany przy 
tej świetlicy. Ta świetlica funkcjonuje często tam są imprezy. Jest nawiezione takiego tłucznia, że 
to wszystko się wnosi, spływa na chodniki. Po prostu, jeżeli ludzie robią imprezę, jaką to non stop 
tą salę sprzątają, bo tam nie idzie chodzić jak jest deszcz. A myślę, że ta świetlica zasługuje na to, 
bo jest i sklep, który przynosi dochody i często są imprezy, które wpływają te pieniążki do 
budżetu gminy, bo to gmina te pieniążki tutaj przejmuje i należałoby się przez te dwa i pół roku, 
które Wy Państwo rządzicie żeby tą kostkę położyć tam. Myślę, że te Barczkowice na to 
zasługują.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja myślę, że Barczkowice zasługują na dużo więcej niż kawałek kostki i 
myślę, że takie ruchy będą. Natomiast ja zapraszam Panie Radny do siebie, do gabinetu, 
porozmawiamy. Pan może wskaże, z czego zabrać aczkolwiek ja nie wiem czy musimy zabierać. 
Pan powiedział przed chwilą żeby zabrać z czegoś w tym budżecie, ale powiem tak, że jak 
Państwo widzicie tendencja moja jest taka żeby nie zabierać a dokładać, bo wchodzą nowe 
inwestycje nowe rzeczy i nie ma problemu, jeżeli takie środki się pojawią żebyśmy o tym 
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pomyśleli. Powiem tak, problem można było rozwiązać troszkę inaczej. W momencie, kiedy 
uzyskiwano środki z UE żeby wpisać od razu utwardzenie terenu wokół tej świetlicy tak jak to 
miało miejsce w Ochocicach czy w Aleksandrowie gdzie w tych zadaniach było wpisane 
utwardzenie i jest już wykonane i problem byłby załatwiony razem z remontem. No tutaj tak się 
nie stało. Ja nie widzę jakiś wielkich problemów żeby to uzupełnić. Mówię, nie będzie to z dnia 
na dzień. Trzeba się zastanowić, przeliczyć, znaleźć te środki. Ja przyjmuję do wiadomości i na 
pewno będę czynił starania żeby tam jakieś środki skierować.” 
 
Radny F.Stępień: „Kiedy można się spodziewać, bo mieszkańcy pytają.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę przysłać mieszkańców do mnie ja będę odpowiadał. Wszystkim 
dokładnie wytłumaczę. Może nie róbmy pośrednictwa w odpowiadaniu. Ja zapytam Panie radny, 
a przedtem woda nie spływała? A nie wiem zauważył Pan gdzieś taką rurę, która leży, bo przez 
całe lata było zalewane? Dzisiaj nie jest zalewane... 
 
Radny F.Stępień: „Proszę Pana dwa i pół roku, coś się należy tej wsi.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych, 2 radnych głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/337/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                               Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny 
głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/338/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                    Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
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Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.                                                                                                               Załącznik Nr 8 
 
/Skarbnik Gminy p. M.Ozga opuściła salę obrad/ 
 

� w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień: „A gdzie będzie się znajdował punkt selektywnej zbiórki odpadów żeby 
zawieźć np. meble, telewizory?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Prawdopodobnie będzie to teren Zakładu Gospodarki Komunalnej.         
I myślę, że również tak jak teraz jest, jeżeli chodzi o te wielkogabarytowe, raz czy dwa razy w 
ciągu roku będziemy takie mobilne punkty robić i będzie firma objeżdżała. Wcześniej będą 
mieszkańcy powiadomieni ogłoszeniami i będziemy to w ten sposób odbierać tak jak teraz. 
Oprócz tego wyznaczymy miejsce (prawdopodobnie to będzie plac ZGK) gdzie jak ktoś nie 
będzie chciał czekać na ten termin przyjazdu będzie mógł to sobie przywieźć oczywiście 
bezpłatnie w ramach tej uiszczonej opłaty miesięcznej za śmieci.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Głosowało 14 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało 
się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością 
głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów.                                                                                                            Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień zapytał czy jeżeli ktoś spóźni się z terminem płatności dzień czy dwa to będą 
jakieś odsetki? 
 
Radca prawna p. Edyta Szwed wyjaśniła, że będą naliczane odsetki tak jak od zaległości 
podatkowych i będą ściągane w trybie egzekucji administracji. Dodała: „Tam jest kwota (już nie 
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pamiętam, jaka to jest wysokość) która jeżeli jest maleńka to się jej nie ściąga, no, ale jeżeli to jest 
takie jeden dwa dni a nie więcej.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Kwota myślę przy tych jeden dwóch dniach to nie przekroczy i to 
będzie nieściąglana aczkolwiek dobrze by było płacić w terminie. Nie zachęcajmy do tego żeby 
płacić dzień dwa po terminie.” 
 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk; 

 

Burmistrz B.Pawłowski zaproponował żeby dokonać drobnej zmiany w deklaracji (załącznik Nr 1 
do uchwały) polegającej na tym żeby w początkowej części tam gdzie jest napisane: Termin 
składania: – wykreślić sformułowanie: ...lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. Wyjaśnił, że systemem obejmowane są tylko gospodarstwa zamieszkałe i jest to już 
po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową. Po zmianie zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Termin składania: deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca; 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na 
wysokość opłaty dla danej nieruchomości. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa w dniu 31 
maja 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zaznaczył, że taką sugestię z Regionalnej Izby Obrachunkowej 
nasz Urząd otrzymał dopiero dzisiaj rano i stąd to zamieszanie, że dopiero przed sesją radni 
otrzymali nowy projekt deklaracji. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wykreślenie 
stwierdzenia: lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.. Głosowało 14 
radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk (z poprawką). Głosowało 14 radnych.    
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/342/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 11 
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� w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny D.Barański: „Panie Burmistrzu, czy jest ustawa sejmowa, która to reguluje u nas w 
gminie? Bo dużo mówimy o ustawie – do tego mam zastrzeżenia – grudzień, styczeń, marzec, 15 
kwiecień, te terminy się przesuwają cały czas. To tam są podejmowane te ustawy co tydzień czy 
co dwa tygodnie? Nie mogę tego zrozumieć. I jeszcze jedno pytanie: tutaj mówimy, że będą 
straty. No raczej nie będzie. Bo Pan Burmistrz podkreślił też to, że 40% nie ma tych koszy. Ta 
egzekucja będzie trudna do ściągnięcia, my sobie zdajemy z tego sprawę, ale weźmy pod uwagę 
to, że 80% mieszkańców naszej gminy ma kosz 120 litrów. W tej chwili płacą 8 złotych a po 
selektywnej zbiórce będą płacić 14 złotych, czyli 6 złotych od tych mieszkańców spływa więcej 
do budżetu gminy. To jest prosty rachunek. I tutaj żadne wpływy do budżetu nie zmaleją, 
naprawdę.” 
 
Radca prawna p. Edyta Szwed: „Jeżeli chodzi o zmiany przepisów to tak naprawdę od stycznia 
trwały prace nad zmianą przepisów i w lutym została uchwalona zmiana uchwały o utrzymaniu 
czystości i porządku, 6 marca weszła w życie. Tak wygląda sytuacja, która wprowadziła zmiany 
ustawy. Ten termin 15 kwietnia jest terminem narzuconym przez Wojewodę Łódzkiego jako 
termin, do którego musimy podjąć uchwałę. Już w pierwotnej lipcowej z 2012 roku (w lipcu 
weszła pierwsza zmiana) tam było określone chyba, z tego co pamiętam, w art. 10, że w 
przypadku, kiedy nie podejmiemy uchwały w terminie wskazanym przez wojewodę to wyda 
zarządzenia zastępcze w tym zakresie. I teraz tam jest wymóg, że wojewoda musi nam najpierw 
narzucić termin, do którego mamy podjąć uchwały. Jeżeli nie zrobimy tego będzie zarządzenie 
zastępcze - zgodnie z tym 15 kwietnia.” 
 
Radny D.Barański: „Ja wszystko rozumiem tylko ja pytam o ustawę. I zmieniamy to cały czas. 
Wojewoda nie robi ustawy, bo ustawę robi Sejm. Ja pytam o ustawę. Czy ta ustawa jest czy ktoś z 
radnych tą ustawę widział? Tą nową, która reguluje właśnie to.” 
 
Radny W.Kociniak: „No jak to, w internecie masz, w Urzędzie leży... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Jeszcze może powiem, bo Państwo mówią, że wiele gmin nie podjęło. 
Ja akurat mam tu statystykę z gmin ościennych sąsiadujących z nami, które podjęły; Gmina 
Gomunice podjęła, Gmina Dobryszyce podjęła, Gmina Gidle podjęła, Gmina Kodrąb podjęła, 
Gmina Wielgomłyny podjęła, Miasto Radomsko podjęło, Gmina Radomsko podjęła, Gmina 
Żytno (dzisiaj sesja), Gmina Kobiele Wielkie podjęła, Gmina Lgota Wielka (dzisiaj sesja), Gmina 
Ładzice podjęła, Gmina Masłowice podjęła, Gmina Przedbórz podjęła, Gmina Gorzkowice 
podjęła, Gmina Rozprza podjęła, Gmina Kleszczów podjęła. Wszystkie gminy sąsiadujące z nami 
plus cały Powiat Radomszczański.” 
 
Radny F.Stępień: „Czy wiadomo ile Zakład Gospodarki miał zysku z wywozu śmieci?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ostatnie wyliczenia te, które są w tej chwili (nieoficjalne jeszcze, bo 
Zakład przedstawi jeszcze taką wersję oficjalną) ma w granicach 8 tysięcy straty na śmieciach. 
Aczkolwiek to jest do weryfikacji, bo to jest ich pierwsza przymiarka i może warto się przyjrzeć 
temu, dlaczego jest strata, jeżeli firma deponuje te śmieci na składowisko Amest za złotówkę od 
tony a nie za 250 złotych. Za złotówkę plus opłata marszałkowska, czyli za połowę ceny deponuje 
i ma tutaj drobną stratę.” 
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Radny F.Stępień: „No to teraz z tych cen wychodzi na to, że Zakład będzie na plusie, jeżeli on 
będzie to zbierać, bo do tej pory nie segregując płaciliśmy 8 złotych. Starsza osoba nie segregując 
płaciła 8 złotych teraz będzie płaciła 10 złotych.” 
 
Radny D.Barański: „Nie, jeśli będzie segregować to 6 złotych.” 
 
Radny F.Stępień: „No tak, ale ja mówię, że do tej pory niesegregowane... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Jeżeli przekalkuluje Panie radny i będzie chciała płacić mniej, 
więc wybierze selektywne... 
 
Radny F.Stępień:...teraz będzie 10 zł. Duży kosz kosztował 14 zł teraz będzie 16 zł. I teraz ja 
Panu powiem, no, na przykład, ja to segreguję, ale mam teraz ponad 3 osoby, ja płaciłem 16 
złotych za kosz teraz będą płacił 20 zł. Ja mówię jak nie będę segregował. Po co mam sobie 
stawiać kilka worków czy coś na podwórko żeby mi to stało jak ja to rzucę za te 6 złotych do 
jednego worka. Ja tylko daję taki przykład. Wiele osób tak będzie robiło, bo podejrzewam, że te 
ceny przy selektywnym są troszeczkę za duże. Żeby ludzi zmobilizować do segregowania tych 
śmieci to są na pewno za duże. To jak Panu mówię tu będzie 14 zł, płaciłem 16 złotych a teraz 
zapłacę 22 złote. I będę się użerał z tymi workami z tym wszystkim? Także nie trzeba mówić, że 
śmieci staniały, bo śmieci zdrożały. I teraz drugie... Jak Pan zrobi żeby tych mieszkańców 
zmobilizować do wypisywania deklaracji na śmieci? Niech Pan powie jak Pan to zrobi. Bo teraz 
nie można od ludzi wyciągnąć tego żeby miał kosz a wiadomo jak jedzie śmieciarka, kto nie ma 
koszy i nic się w tym temacie nie robi.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił się do Pani Prawnik i poprosił o opinię w dwóch 
sprawach: pierwsza – czy Zakład Gospodarki Komunalnej może czy nie może startować do 
przetargu na wywóz śmieci? I druga – o ściągalność deklaracji. 
 
Radca prawna p. Edyta Szwed wyjaśniła: „Jeżeli chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej to tak 
naprawdę ten Zakład nie będzie mógł odbierać tych śmieci niestety, ponieważ musi być wg 
przetargu wybrana firma. Firmą może być wyłącznie spółka. Nasz zakład jest zakładem 
budżetowym. Jedyną taką najbliższą spółką jest spółka PGK, ona będzie mogła startować w 
przetargu, bo to jest spółka. I spółkę ma ZGK w Przedborzu - też jest spółką. Tak naprawdę nasz 
zakład odpada. Ja zaraz odnajdę Panu przepis prawny... 
 
Radny F.Stępień: „I co dalej z tymi ludźmi? A spółka w Bełchatowie taka potężna firma nie 
będzie miała prawa?” 
 
Radca prawna p. Edyta Szwed: „Jeżeli jest spółką to może. A jeżeli chodzi o deklaracje, jeżeli 
ktoś nie złoży to z tego, co pamiętam będzie organ, czyli Burmistrz, który będzie wydawał 
decyzje wymiarowe. To jest coś odpowiednik podatków.”  
 
Radny R.Turlejski: „Proszę Państwa, my tutaj dyskutujemy o opłatach, jak najbardziej jest to 
dyskusja słuszna, natomiast nikt nie mówi o drugiej stronie medalu, którą jest przetarg. Ten 
przetarg nam też zweryfikuje kwestie śmieci. Na pewno wtedy okaże się jak to w rzeczywistości 
będzie wyglądało. Bo nie jest powiedziane, że my sobie ogłosimy przetarg i mamy podane sumy, 
które z tego tytułu mamy uzyskać, że firma za te kwoty będzie w stanie nam to zrealizować. Może 
być sytuacja taka na naszym rynku, że wystartują do przetargu 3-4 firmy i te firmy w tych 
pieniądzach, które my dzisiaj uchwalimy, że w tych pieniądzach ta firma będzie w stanie 
zrealizować tą usługę. Może być jeszcze tak, że będziemy to mieć zweryfikowane. I kolejny 
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temat, o którym tu Pani prawnik już wspomniała to to, że skupmy się też na problemie, który 
zostaje w zakładzie. Przychód w zakładzie zmaleje na pewno z tego tytułu. Mamy tam około 1000 
koszy, czyli tylu mieszkańców korzystało z usług zakładu. Zostaje nam samochód, zostają nam 
pracownicy. Mamy możliwość przekształcenia zakładu chociażby częściowo w spółkę, ale 
pytanie czy to jest sens, bo nikt nam nie zagwarantuje, że ta spółka wygra przetarg czy będzie w 
stanie zrealizować to w tej cenie. Więc skupmy się na tym problemie a nie dyskutujmy czy ktoś 
będzie te śmieci selektywnie oddawał czy też nie, bo to jest jego indywidualna kwestia. Jeżeli 
ktoś chce być pro ekologiczny i chce mniej wydać pieniążków będzie jak najbardziej te śmieci 
selektywnie oddawał. Jeżeli ktoś ma taki kaprys i stać go na to może je oddawać normalnie. To 
jest temat wtórny.” 
 
Radca prawna p. Edyta Szwed: „Ja jeszcze odpowiem Panu Radnemu (Stępniowi) na pytanie... To 
jest art. 6o ustawy o czystości i porządku: W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 
zawartych w deklaracji wójt burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w 
tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.”  
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie radny Stępień, jeżeli płacił Pan dotychczas 16 złotych – mówił Pan 
cały czas, że selektywnie Pan zbiera te odpady – teraz zapłaci Pan 14 złotych. To jest 2 złote 
mniej. Ja mam taką samą sytuację i też 2 złote mniej zapłacę. I ja uważam, że to jest 
korzystniejsze dla mnie. Ja uważam, że może być problem, burmistrz może mieć problem, bo to 
burmistrz może mieć problem z ludźmi, którzy będą w jakiś sposób próbowali oszukać może w 
deklaracjach. I to może być problem, bo do tego trzeba dochodzić. I to pracownik będzie robił. 
Ale każde gospodarstwo liczące powyżej trzech osób to uważam, że na tym zyskuje, nie traci. 
Jedna osoba, dwie osoby, być może tak, bo to różnie było był kosz 110 litrów 240 litrów. Ale 
dzisiaj uważam, że Panu 240 litrów wystarczy tak jak i u mnie. U mnie też 240 litrów wystarcza 
mi i płaciłem 16 złotych będę płacił 14 – 2 złote mam zysku.” 
 
Radny F.Stępień: „Jeszcze zapytam... Czy te kosze przy sklepach u nas zostaną czy będą zabrane? 
Na plastiki, na przykład.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja uważam, że w pierwszym etapie (ja jestem przeciwnikiem robienia 
rewolucji) w pierwszym etapie te kosze zostawiamy wszystkie. Zobaczymy jak się będzie ilość 
kształtowała tych odpadów i jeżeli będzie tych odpadów coraz mniej to część z tych koszy można 
będzie likwidować. Ale na pierwszym etapie żeby – mówię – nie robić rewolucji jestem 
zwolennikiem zostawienia tych koszy niech sobie funkcjonują tak jak teraz.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja chciałem dokończyć, bo nie skończyłem. Panie radny, dla mnie 
większym problemem jest to, że Pan będzie segregował i będzie Pan miał posegregowane śmieci, 
ale te śmieci, które są w koszu, te komunalne, można powiedzieć te ogólne śmieci, które 
dotychczas Pan miał, będzie od Pana odbierać firma a po sąsiedzku będą dwie osoby, na przykład, 
które nie będą segregowały i od nich też będzie odbierała śmieci ta sama firma. I ja się pytam jak 
to będzie podzielone. Czy ta firma przyjedzie dzisiaj do mnie i odbierze ten kosz posegregowany 
tzn. te komunalne odpady i pójdzie do sąsiada gdzie śmieci nie będą segregowane? Jak ona to 
będzie odbierać?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja rozumiem, że system... No też na wszystkie pytania jeszcze nie 
mamy odpowiedzi, życie będzie weryfikować. Myślę, że i same przepisy sejmowe jest 
prawdopodobne, że w jakimś zakresie mogą się zmienić czy mogą być wytyczne do zmian. 
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Natomiast ja rozumiem tak, że zupełnie inną rzeczą jest zbieranie odpadów wszystkich, bo ktoś 
nie segreguje, za 22 zł i zbieranie odpadów posegregowanych za 14 zł. To będzie 
prawdopodobnie wrzucane do tej samej śmieciarki i te odpady idą na instalację, która będzie 
odbierała z tych odpadów jeszcze to, co się da odebrać i dopiero balast będzie deponowany a to 
będzie odzyskiwane w innej postaci, na przykład, jako paliwo alternatywne, jako kompost, itd. 
Natomiast drugi system będzie taki, że będzie jeździł inny samochód z innymi pojemnikami, 
który będzie odbierał szkło, plastik, czyli to, co jest wyselekcjonowane. Także – odpowiadając na 
pytanie – to będzie szło razem i będzie znowu rozdzielane, bo to nie może iść razem, wg nowych 
przepisów, na składowisko.” 
 
Radny G.Turlejski: „No bezspornie ustawa wprowadza zamieszanie i komplikuje życie 
obywatelom kraju na terenie, którego działa. Poza tym ustawa uprzywilejowuje firmy odbierające 
odpady a degraduje zakłady budżetowe, czym godzi w interesy obywateli. Po trzecie – projekt 
uchwały, który będzie zaraz głosowany wprowadza podwyżki śmieciowe a Pan Burmistrz 
deklarował się w kampanii wyborczej, że śmieci mają być u nas w gminie darmowe, bo mamy 
składowisko odpadów.” 
 
Sekretarz gminy R.Kurman: „Proszę Państwa porównujecie tutaj ceny śmieci obowiązujące 
obecnie i te, które są proponowane przez burmistrza - jeżeli Rada zgodzi się z propozycją 
burmistrza to takie będą obowiązywać od 1 lipca. Padają głosy, że śmieci zdrożeją. Proszę 
Państwa to nie jest prawdą, ponieważ w obecnym systemie śmieciowym, jeżeli ktoś ma kosz 120 
litowy czy 240 litrów za ten kosz płaci 14 złotych i chciałby w danym miesiącu tych śmieci mieć 
więcej, bo tak się złożyło, to wtedy musi dodatkowo zapłacić czy za kosz czy za worek, bo firma 
nie odbierze kosza plus worek. Jeżeli dopłacisz to Ci zabierzemy. W nowym systemie czy dany 
Kowalski będzie miał jeden kosz 240-litrowy i do tego dołoży jeszcze trzy kosze 240-litrowe to 
opłatę w danym miesiącu wniesie taką samą. Więc, o jakich podwyżkach my mówimy.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja powiem tak, a może system jest taki, który wymusza to, że te opłaty 
muszą być droższe. Inne pytanie – tu się z radnym Turlejskim zgodzę – że ustawa wprowadza 
wiele zamieszania i to uderzy w mieszkańców, a przede wszystkim w samorządy, bo każdy 
samorząd musi to podjąć nas się nikt nie pytał czy chcemy czy nie chcemy. Na pewno system 
wchodzi w złym momencie, jeżeli chodzi o budżety domowe, o budżety gmin, bo i w gminach się 
nie przelewa i w domach się nie przelewa. Na pewno to jest zły moment. Może za szybko to 
wchodzi, ale na to nie mamy wpływu. Możemy się burzyć... Ja do Pana Prezydenta też napisałem 
pismo, podpisałem się pod pismem, które inne samorządy wcześniej wysyłały żeby dać temu 
wyraz i – mówię – pierwsze zmiany już tego są. Może będą następne. Nie wiemy. Ale dzisiaj 
mamy taki system i nic nie poradzimy. Mamy dwa wyjścia albo ustalić do 15 kwietnia stawki 
albo zostawić to wojewodzie. Proszę Państwa ja jeszcze powiem tak; gdybym mieszkał w Gminie 
Gomunice przy 4-osobowej rodzinie przy odpadach mieszanych (bo mi się nie chce segregować) 
płaciłbym 32 zł, w Gminie Kamieńsk 22 zł. Jakby nie patrzeć 32 jest większe od 22. Gdybym 
mieszkał w gminie Dobryszyce płaciłbym 40 zł, w Kamieńsku – jeżeli Państwo się zgodzą z moją 
propozycją – 22 zł. W Gminie Gidle płaciłbym 40 zł, w Kamieńsku – 22, w Gminie Kodrąb 
płaciłbym 32 zł w Kamieńsku 22 zł. Ja patrzę na swoją rodzinę... 
 
Radny D.Barański: „Jeżeli chodzi o bilans tych opłat to mamy tak: zerowy, jeżeli chodzi o kosz 
240 litrów, bo było 14 zł i te 14 zł przy selektywnej zbiórce zostawiamy. Przy 120 litrach o 6 zł 
podnosimy, przy jednej osobie obniżamy o 2 złote (cały czas mówię o selektywnej zbiórce). 
Także nam się ten bilans tutaj ja bym powiedział, że on jest na plus, on nie wyjdzie na minus. A 
tak jak jeszcze mówię mamy jeszcze 40 procent nie mających koszy.” 
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Burmistrz B.Pawłowski: „Panie radny, a ja Panu mówię, że z tych 40 procent powiedzmy 20 czy 
30 procent będzie płacić a reszta będą problemy, a do wszystkich musi przyjechać samochód. 
Powiem więcej czy przyjeżdża samochód do jednej osoby czy do dwóch to te same czynności 
wykonuje, bo ten kosz musi zapakować... 
 
Radny D.Barański: „Ale tutaj już niech sobie głowę urywa firma, która wygra przetarg czy ona 
wyśle 20 razy w miesiącu czy raz w miesiącu. Oni są od tego. Wygrała przetarg, mają cenę, mają 
sumę niech sobie to kalkulują.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ale co będzie jak ten przetarg się okaże taki, że firmy przystępujące do 
przetargu powiedzą wy w budżecie żeście zaplanowali – nie wiem – pół miliona na zbiórkę tego a 
my wam weźmiemy za 700 tysięcy. Co wtedy? Oni miesiąc wytrzymają bez odbioru z Gminy 
Kamieńsk... 
 
Radny F.Stępień: „Jeżeli startują to wiedzą, jakie są ceny. Muszą sobie przeliczyć czy im się 
opłaca startować do przetargu czy nie.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „A jak im się nie opłaci?.. 
 
Radny F.Stępień: „No to trudno, to inna firma wystartuje.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „A jak żadna nie wystartuje? 
 
Radny F.Stępień: „Trudno...  
 
Sołtys Ochocic p. J.Włuka: „Mamy gospodarkę... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ale gospodarka nie może... 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu jak żadna nie wystartuje to przyjdziemy na sesje i 
podniesiemy opłaty. No, co.”  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał polemikę, następnie zapytał Pana radnego Barańskiego 
czy kontynuuje swoją wypowiedź. 
 
Radny D.Barański: „Ja uważam, że to, co jest tutaj zaproponowane to jest takie jak kredyt, co 
firmy telewizyjne niekiedy robią 50 na 50. I tutaj jeszcze raz powtórzę nie będzie żadnych strat. 
Przeliczmy to... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Czas pokaże poczekajmy parę miesięcy.” 
 
Radny R.Turlejski: „Ja chciałem Państwa zachęcić żebyście Państwo trochę szerzej na ten 
problem spojrzeli i naprawdę tą ustawę sobie przeczytali, bo ustawa, czy przepisy śmieciowe,     
w tym kraju nie regulują tylko kwestii wysokości opłat. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta ustawa 
reguluje cały rynek śmieciowy w tym kraju. Powstały zakłady, które są wybierane przez okręgi 
wojewódzkie. Zakłady będą zbierały odpady na określonym regionie. Co się w tej kwestii zmieni? 
Zmienią się wysokości opłat marszałkowskich, które będą wpływały do budżetu zapewne. Nie 
będą na składowiska składowane wszystkie odpady tak jak do tej pory miało miejsce. Gdyby te 
reformy były wprowadzone dużo wcześniej to z pewnością nie dyskutowalibyśmy o tym, że, na 
przykład, dzisiaj zwiększamy to co niektórzy panowie na tej sali podnosiliście larum, że 
zwiększamy miejsce do działalności ... Amest Kamieńsk. Gdyby te odpady były wcześniej 
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selektywnie zbierane i gdyby była ta gospodarka prowadzona poprawnie to dzisiaj te zakłady nie 
byłyby tak wielkie, jakie urosły w całym kraju. Więc dla nas plusy są dużo większe. Zakład 
Amest Kamieńsk, jeżeli będzie prosperował wedle nowej ustawy będzie dużo dłużej... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Jeśli się mogę wtrącić Panie radny... Załóżmy, że przepis mówi, że 
Zakład Gospodarki Komunalnej może zbierać odpady. I co, wozi nasz Zakład odpady czy nie? 
Jak Państwo myślą?”  
 
Radny M.Ludwiczak: „Zależy, jaką cenę zaproponują.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „No, przy tych cenach, które mamy. Jak Państwo myślą wozi czy nie?” 
 
Radny D.Barański: „Wozi, dlaczego nie.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Dokąd wozi?” 
 
Radny F.Stępień: „Na śmieciowisko tutaj.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Nie, bo na śmieciowisku tutaj nie ma instalacji do odbioru odpadu, bo 
żeśmy przegapili dwa lata żeby wybudować zakład... I wozi do Radomska na Jadwinówkę.” 
 
Radny F.Stępień: „Proszę Pana ten zakład jak powstawał to już miał mieć segregację odpadów - 
12 lat temu... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Wchodzimy w zupełnie inny temat... 
 
Radny F.Stępień: „To jest ten temat, bo ten Pan mówi, że nie ma teraz gdzie zawieźć... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik:...Nie chcę wracać do historii... 
 
Radny F.Stępień:...kamery, flesze, itd. Jeszcze niektórzy mają nagrane jak to powinno wyglądać i 
nie wygląda tak... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję i oddał głos radnemu G.Turlejskiemu. 
 
Radny G.Turlejski: „No na tej sali należy skończyć opowiadanie bajek i dyrdymałków tylko zająć 
się naprawdę problemem śmieciowym. Nic nie pomoże tutaj kształtowanie umysłów radnym 
przez to ile w innej gminie ktoś tam sobie ustalił odpady. Każda gmina ma inne warunki 
funkcjonowania inne zasady inaczej prosperuje. Nasza gmina jest znana nam wszystkim i 
możemy ustalić takie stawki, które będą dla naszych mieszkańców dogodne, usatysfakcjonują ich, 
a nie będzie to ukryta podwyżka odbioru odpadów komunalnych, bo tak to zakrawa na to. I to, co 
Panowie tutaj będą opowiadali to mieszkańcy i tak będą mieli na to swoje zdanie, bo sobie 
dokładnie to przeliczą.” 
 
Radny R.Turlejski: „Ja nie chcę się odnosić do tych kwestii tutaj Panów odnośnie tego, że ten 
Zakład przez ileś lat prosperował jak prosperował. Nie zgadzam się, co do dwóch kwestii z 
Panem Grzegorzem Turlejskim. Kwestia pierwsza mówiąca o tym, że Pan Burmistrz Bogdan 
Pawłowski coś obiecał w sensie darmowych śmieci. Panie Grzegorzu, nie żyjemy wyborami, 
żyjemy czasem teraźniejszym – to po pierwsze. Druga kwestia – nie zgadzam się również, że ta 
ustawa jest zła. Uważam, że wbrew pozorom jest dobra tylko wprowadzona za późno. Natomiast 
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nie tylko dla takich gmin jak nasza, dla całego kraju na pewno, jest to duży plus na kolejne lata. 
Wprowadzone za późno, tak mi się wydaje.”  
 
Radny G.Turlejski: „Miejmy nadzieję, że ktoś się znajdzie odważny i wyśle cały ten bałagan do 
Trybunału Konstytucyjnego wtedy zobaczymy, jaka to jest ta uchwała bardzo dobra. Bo 
większość uchwał w Polsce jest zła tylko zbyt mało jest odważnych ludzi żeby odesłali do 
sprawdzenia dokładnego... 
 
Radny R.Turlejski: „Może Pan to zrobić... 
 
Radny G.Turlejski:...I my żyjemy w takim kraju, w takim państwie i w takiej gminie, anty 
obywatelskiej.” 
 
Radny D.Barański: „Ja proszę o 5 minut przerwy i tą ustawę chciałbym po prostu usłyszeć.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „Całą?” 
 
Radny D.Barański: „No nie całą... 
 
Radny W.Kociniak: „Ale co wyczytasz... 
 
Radny D.Barański: „No nie było na to czasu... 
 
Radny W.Kociniak:...Ale co wyczytasz i tak nic nie zrozumiesz.” 
 
Radny D.Barański: „No jak nie zrozumie. No to, nad czym mam głosować? Mam głosować nad 
ustawą, której w życiu nie widziałem?” 
 
Radny W.Kociniak: „Ale to już pół roku było czasu na to żeby się przygotować, a nie dzisiaj 5 
minut przerwy.” 
 
Radny D.Barański: „Pół roku to to jest zmieniane cały czas. Prosiłbym o 5 minut przerwy.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Nie musimy ogłaszać przerwy, Pani Prawnik ma treść ustawy w 
komputerze. Co Pan radny tak naprawdę chciałby usłyszeć? Czy czytać całość?”  
 
Radca prawny p. Edyta Szwed: „Tak naprawdę zmiana ustawy wygląda w ten sposób, że są 
wskazane artykuły, na przykład, jest zmiana art. 5 ust 1 pkt 1, która otrzymuje brzmienie... Żeby 
wiedzieć, w jakim zakresie się zmieniło trzeba by było porównać z tą pierwotną wersją, więc nie 
wiem jak Pan radny sobie życzy. Czytamy? 
 
/gwar i ogólna dyskusja na sali/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję i oddał głos Panu Radnemu Wasińskiemu.  
 
Radny W.Wasiński: „Chciałbym odpowiedzieć koledze Barańskiemu... Czy kolega Barański 
uważa, że myśmy tą uchwałę śmieciową, którą tu mamy przegłosować, te ceny, to żeśmy sobie 
tak z sufitu brali czy wg przepisów? I tutaj Pani Prawnik wiedziała czytając ustawę Sejmową.        
I po co to czytać, po co szukać dziury w całym przecież to nic nie zmieni, bo to są przepisy już 
ustalone.” 
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Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ja powiem tak, nie chcę doprowadzić do takiej kuriozalnej 
sytuacji, że każdą uchwałę będziemy porównywać z ustawą... 
 
Radca prawny p. Edyta Szwed: „Radny z ustawą powinien być zapoznany wcześniej.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Moje ostatnie zdanie przed głosowaniem. Nie zgodzę się z 
opiniami, które padły tutaj na tej sali, iż państwo polskie a tym bardziej nasza gmina jest anty 
obywatelska. Nie zgodzę się. Żyję w tej gminie 35 lat, świadomie od kilkunastu i powiem 
szczerze, że nawet w latach 2002-2010 ta gmina była obywatelska i jest i mam nadzieję, że będzie 
nadal. Teraz przejdźmy do głosowania.” 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/343/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk.          Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy 
szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kamieńsku, ul. Szkolna 4. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/344/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4.                         Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą; 
 
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 zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 14 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/345/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 

Załącznik Nr 14 
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� w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego; 
 
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 zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 14 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXI/346/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.                                     Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny R.Turlejski: „A co Panie Burmistrzu, bo trochę przerażająco to zabrzmiało, że gdzieś tam 
w drodze jakiś azbest może ewentualnie leżeć, co z takimi przypadkami? Czy w tym programie 
mamy środki na ewentualnie weryfikację i utylizację takich rzeczy?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Gdybyśmy znaleźli takie miejsca, bo czasami było tak, że ktoś zdjął i 
nie zabezpieczył, nie przykrył jakoś folią i nie czekał na dobre czasy, że będzie miał pieniądze 
albo gmina mu pomoże to zabrać tylko część mieszkańców wiemy, że gdzieś tam do lasu 
wywoziła czy na drogę. Jeżeli by była taka sytuacja, że gdzieś na drodze jest taki azbest 
wyrzucony itd. to bardzo proszę zgłosić, bo dzięki tym środkom gmina też może się tego pozbyć.” 
   
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Kamieńsk. 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 XXXI/347/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.                                  Załącznik Nr 16 
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 4.                 
i ogłosił 5 minut przerwy. 
Po przerwie (w godz. 1115 – 1125) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 5. 
porządku obrad. 
 
/Po przerwie Radny M.Ziemba nie wrócił na obrady sesji./ 

Na sali obrad obecnych 13 radnych.  
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
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Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 1 marca do 27 marca 2013 r. 
kolejno zdali: 

1) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 
Marek Ludwiczak; 

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 marca 2013 r., na 
którym zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2012 oraz zapoznaliśmy się również z zakresem prac 
wykonywanych na ujęciu wody w Kamieńsku.  
Komisja odbyła wyjazd na ujęcie wody w Kamieńsku gdzie dokonaliśmy oględzin wykonanych 
prac remontowych. Zapoznaliśmy się również z działaniem ujęcia oraz związanymi z nim 
planami na przyszłość. 
Po powrocie z terenu zapoznaliśmy się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady oraz 
omówiliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję.” 
 
Radny F.Stępień: „W Barczkowicach nie byliście tam?” 
 
Radny M.Ludwiczak: „W Barczkowicach nie ma ujęcia wody także... 
 
Radny F.Stępień: „Ale ja mówię czy żeście wcześniej byli zobaczyć tą drogę co zgłaszałem,” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Nie, drogi mamy w planie dopiero w drugim kwartale, czyli będziemy 
jechać dopiero od kwietnia. Po co teraz zimą pojedziemy na drogi?” 
 

Więcej pytań nie głoszono. 
 

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

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

3) Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów – Renata Jurczyk; 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

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

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 

5) Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
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6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 5. Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 6. 
porządku obrad. 
 

p u n k t 6 
 

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2012 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Kociniak zdał sprawozdanie z działalności Komisji 
za rok 2012. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 22 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 6. porzadku obrad i przeszedł do punktu 7. 
 

p u n k t 7 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych za 2012 rok. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2012 rok przedstawiła pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych p. Grażyna Palka. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani G.Palce za przybycie i przeszedł do punktu 8. 
porządku obrad. 
 
Pani Grażyna Palka opuściła salę obrad.  
Na salę obrad przybyły: Kierownik MZEA w Kamieńsku p. Bożena Ziemba oraz Kierownik MOPS w 
Kamieńsku p. Anna Kułak. 
 

p u n k t  8 
 

Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za rok 2012 rok. 
 
Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego p. Bożena Ziemba przedstawiła 
sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2012 rok. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik za przybycie i przeszedł do punktu 6. 
porządku obrad. 
 

(Kierownik MZEA B.Ziemba opuściła salę obrad) 
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p u n k t 9 
 

Sprawozdanie kierownika MOPS z działalności za 2012 rok. 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Kułak przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku za 2012 rok. 

W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 25 
 
Nie zgłoszono pytań 
 
Przewodniczący Rady podziękował Kierownik MOPS za przybycie i omówienia zagadnienia. 
Następnie przeszedł do punktu 10 porządku obrad 
 

(Kierownik MOPS p. A.Kułak opuściła salę obrad) 

p u n k t 10 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 

Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XXX i 
XXXI sesją, w kolejności: 

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym: 

 

Jeżeli chodzi o okres od poprzedniej sesji tych spotkań było sporo. Były komisje Rady Miejskiej 
gdzie przekazywaliśmy sobie część informacji i wypracowali jakieś wnioski. Oprócz tego 
odbyłem szereg spotkań z dyrektorami szkół, zwłaszcza szkoły podstawowej i ZSP. Chciałem 
powiedzieć, że w ZSP będzie za moment ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora i jeżeli 
konkurs się rozstrzygnie to nowy dyrektor będzie od 1 września br. 
Odbyłem również spotkanie z Panem Prezesem Spółki MZK w Radomsku, jeżeli chodzi o 
autobusy miejskie. Proszę Państwa czeka nas nowy rozkład jazdy na terenie Gminy Kamieńsk. 
Wiele się nie będzie zmieniać, autobusy (zwłaszcza te kursy rano) są o tej samej porze, bo chodzi 
o dzieci dojeżdżające do szkół i osób do pracy. Natomiast w samym mieście Radomsku, jeżeli 
ktoś korzysta z komunikacji miejskiej tam będzie zupełna rewolucja. Powiem też, że, nie wiem 
czy to jest dobra informacja czy zła, jeżeli chodzi o komunikację miejską, ale zgłosił się 
przewoźnik, który dokładnie chce jeździć po tej samej trasie jak „jedynka” tylko ma mieć troszkę 
więcej kursów. No my nie możemy ani go zachęcić ani go zniechęcić, bo musimy udostępnić 
przystanki tak jak i Miasto Radomsko. Jest obawa MZK w Radomsku, że może być sytuacja taka, 
że rentowność kursów im spadnie i może to wpływać na sytuację finansową firmy. Zobaczymy, 
bo przewoźnik ponoć próbował w innych miejscach i nie zawsze się to udaje, więc nie wiem jak 
tu będzie. Trudno powiedzieć, że będzie źle. Ale, no mówię, dlaczego dobra, dlaczego zła? No 
konkurencja będzie, bo będą dwa autobusy jeździć natomiast żeby nie było tak, że będą jeździć 
dwa a później żaden, bo jeżeli Miastu się nie będzie opłacało to może być tak, że albo zażądają 
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większych dopłat od nas albo będą się wycofywać z tego. Ale na razie zobaczymy jak to będzie 
wyglądać.  
Również odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ. Zajmowaliśmy się tam tematami 
związanymi z finansami, zamknięciem bilansu roku 2012 i planami na rok 2013, z bieżącymi 
bolączkami czy potrzebami SPZOZ-u – omawialiśmy je. Jest też podjęta uchwała o nowym 
regulaminie SPZOZ. Ten regulamin na następnej sesji Państwu przedstawię, bo Rada Miejska 
musi go przyjąć żeby był obowiązujący. 
Dzisiaj w godzinach porannych, czyli tak przed ósmą aż do dziewiątej było zebranie wspólników 
Amest Kamieńsk podsumowujące rok 2012. Firma ma zysk, w tej chwili są pomysły żeby zysk w 
dużej mierze przeznaczyć na inwestycję, która czeka firmę w roku 2013. Firma ma wcześniej 
zgromadzone środki już na inwestycję, ale oprócz tego będzie się zasilać WFOŚ i również 
komercyjnymi kredytami. Czeka nas jeszcze jedno zebranie wspólników, dlatego że dzisiaj ze 
względu na czas i ze względu na to, że pewne rzeczy muszę sobie jeszcze przeanalizować 
dokładniej tylko częściowo było zrealizowane w postaci zatwierdzenia sprawozdań finansowych z 
poprzedniego roku. Natomiast jeszcze inne kwestie, np. kwestie inwestycji na przyszły rok, w 
najbliższych tygodniach byłoby posiedzenie wspólników Amestu.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 10. i przeszedł do punktu 11. porządku obrad. 
 

 

p u n k t  11 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny F.Stępień: „Chciałem złożyć wniosek o położenie kostki przed świetlicą w Barczkowicach 
i naprawę zadaszenia. Jeszcze chciałem spytać czy musimy składać te deklaracje o rezygnację z 
wywozu śmieci czy nie? Może to zrobić urząd, tak jak to jest w Bełchatowie, z dniem tym i tym 
kończy się umowa, firma już nie istnieje, bo zakład nie będzie woził. I tak zrobione w 
Bełchatowie, że ludzie nie muszą chodzić po urzędach i składać deklaracji tylko wiadomo śmieci 
wozimy do końca czerwca i koniec. Przychodzi nowa firma i z końcem czerwca tracą moc te 
umowy, które są zawierane z mieszkańcami. Ja mówię o tych, którzy mają umowy podpisane tu z 
naszym Zakładem, bo jak jest z firmą prywatną no to wiadomo musi sobie sam zrobić, ale Zakład 
mógłby to z urzędu zrobić żeby ludzie tutaj się nie kręcili.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski „Proszę Państwa niby są dwie szkoły. Jedni mówią, że z mocy prawa 
wygasa, bo wchodzą nowe przepisy i koniec. Inna szkoła, która mówi, że lepiej tą umowę 
wymówić, bo w umowach są zapisy. Dlatego ja uważam, że nic się nie stanie, jeżeli takie 
wymówienie złożymy a przy okazji dotrze do mieszkańców, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, że 
trzeba złożyć i wymówienie i deklaracje nową, czego się nie da zrobić z urzędu (tzn. da się, ale 
akurat to nie jest dobre rozwiązanie). Natomiast ja myślę, że jeżeli chodzi o ZGK, jeżeli ktoś nie 
złoży takiego wymówienia to ja mogę negocjować z Zakładem, że niejako za porozumieniem 
stron ta umowa wygasa. Próbowałem im taką wersję powiedzieć, ale wybrali to, że trzeba składać 
wymówienie umowy. No ja też nie mogę ich przymusić do tego, bo to jest oddzielna jednostka, 
ma swojego dyrektora, swój budżet i swoje zasady działania. Ale myślę, że nic się nie stanie 
strasznego, jeżeli ktoś nie wymówi tej umowy w Zakładzie Gospodarki.” 
 
Radny G.Turlejski: „Zakład wiedząc, że nie będzie odbierał odpadów z mocy ustawy sam 
powinien mieszkańcom wymówić te umowy. Byłoby dużo prościej i łatwiej.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja też bym zgłosił interpelacje: w Koźniewicach – żeby zrobić drogę, 
chodnik, kostkę koło remizy, w remizie żeby zrobić wyposażenie, pomalować remizę; w 
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Szpinalowie – żeby zrobić asfalt, drogi porobić, żeby zrobić chodniki, żeby zrobić świetlicę, plac 
zabaw; w Danielowie..., itd., itd. I tak będę sobie mówił. Ale jak przychodzi głosowanie budżetu 
to jesteśmy przeciwni, jak przychodzi głosowanie do funduszy sołeckich to jesteśmy przeciwni. 
Zróbmy to wszystko z funduszy sołeckich, co możemy zrobić, a nie róbmy tam gdzie ludzie nie 
chcą żeby robić im z funduszy sołeckich. Zróbmy to, co możemy zrobić tam gdzie nigdy nie było 
robione i zróbmy to po miejscowościach, które naprawdę mają duże zaległości, a zostawmy to 
gdzie indziej. I zostawmy to tam gdzie cały czas było robione przez ostatnie lata i nie róbmy, bo 
tam radni nie potrzebują tego. Nie potrzebują z budżetu, nie potrafią pokazać skąd wziąć, nie chcą 
funduszy sołeckich, z których też można by wziąć i w jakiś sposób coś zrobić czy kawałek kostki 
czy też wyposażenie jakieś. Ale te fundusze są niepotrzebne. Najłatwiej jest powiedzieć: 
interpelacje, proszę bardzo, proszę mi zrobić kostkę, proszę mi zrobić to i to, dziękuję.” 
 
/oklaski - radny W.Wasiński/ 
 
Radny F.Stępień: „Klaskaj jeszcze klakierze.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Dałem Panu głos, ale wypraszam sobie żeby Pan w stosunku do 
radnego uzurpował takie teksty. Wypraszam sobie. Może Pan sobie wyjść z Panem Wasińskim i 
porozmawiać na ten temat, ale nie tu na tym forum. Bardzo Pana proszę.” 
 
/gwar na sali obrad/ 
 
Przewodniczący Rady przywołał radnych do porządku i oddał głos radnemu Stępniowi. 
 
Radny F.Stępień: „Budżetu nie głosowałem pod tym względem, że Barczkowice przez dwa i pół 
roku nie dostały prawie żadnych pieniędzy... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Kłamstwo... 
 
Radny F.Stępień: „Te pieniądze, które poszły na drogi to były z tamtego budżetu... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Kłamie Pan Panie radny.” 
 
Radny F.Stępień: „Dobra, nieważne. Po drugie proszę Pana, Pan mówi, że trzeba zrobić w 
Koźniewicach to to to. Pan tutaj zasiaduje 30 lat. Czemu Pan wcześniej tego nie robił? Trzeba 
było robić, czemu żeście robili. Ja też chce coś dla Barczkowic. Dużo pieniędzy przyszło do 
Barczkowic nie z urzędu tylko z funduszy, z unii, itd. Po drugie – jest następna dyskusja na temat 
śmieciowiska. Co miało być? Segregacja odpadów, co to miało nie być, jak to powinno 
funkcjonować. Ile lat jest i teraz dopiero trzeba to robić trzeba budować. Czemu Pan tego nie robił 
nie domagał się tego?” 
 
Radny R.Turlejski: „Po pierwsze, Panowie z drugiej strony, bo to przede wszystkim do Was się 
tyczy, jak już coś wymyślacie i chcecie jakieś fundusze to konstruktywnie bym poprosił 
powiedzieć skąd je mamy wziąć. Życzenia to każdy z nas potrafi jakieś swoje wypowiedzieć. 
Natomiast konstruktywne pomysły - z Waszej strony od początku kadencji nie słyszałem 
żadnego. Nie ma żadnego konstruktywnego pomysłu na rozwój tej gminy z Waszej strony, 
żadnego. Potraficie tylko sobie gadać i z tego Waszego gadania nic nie wynika – to po pierwsze. 
Druga kwestia – śmieciowisko (cały czas Pan ją podkreśla). Dwie kadencje Waszych rządów, jaki 
był nadzór nad śmieciowiskiem? Jakie konsekwencje wyciągnęliście, jaką umowę podpisaliście z 
Firmą Ener-G, na przykład? Gdzie to jest? Co zrobiliście w tym kierunku żeby było lepiej tam? 
Potrafiliście tylko zahamować kwestie uchwalenia planu zagospodarowania, która przedłużyła 
rozwój śmieciowiska i poprzez to mamy taką sytuację dzisiaj, jaką mamy.” 
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Radny M.Ludwiczak: „Jeszcze Panu Stępniowi odpowiem, bo mówi, że też bardzo dużo zostało 
zrobione w Barczkowicach z Funduszu Ochrony Środowiska – zapytam się – jak Pan dzisiaj 
głosował na pobranie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska. Też Pan nie był za. Pan cały 
czas był za jak to było robione w Barczkowicach. Natomiast jak to jest robione gdzie indziej, jak 
są pożyczki brane, jak są fundusze sołeckie, jak możemy rozmawiać o budżecie, tutaj Pana nie 
ma. Pan nawet nie raczy żadnej propozycji innej złożyć do budżetu. Pan nie powie, z czego by 
ująć. To, o czym Pan mówił przez tamte lata to... Pan mi mówi, że ja 30 lat jestem. 30 lat nie 
jestem nawet do 20 jeszcze brakuje troszkę. Ale jak Pan coś chce konstruktywnego zgłosić niech 
Pan zgłosi. Niech Pan ma odwagę powiedzieć, że tu z tego byśmy ujęli tu dołóżmy zróbmy coś w 
Barczkowicach, bo w Barczkowicach nie było nic bardzo dawno robione, Barczkowice są bardzo 
zaniedbane w porównaniu z innymi miejscowościami w naszej gminie, bo w tych wszystkich 
miejscowościach jest tak dużo zrobione, że po prostu Barczkowice tak odstają od innych wsi, że 
naprawdę zakrawa to na kpinę i należałoby w tych Barczkowicach coś więcej zrobić. Niech Pan 
się przejedzie po gminie, bo Pan był w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Pan za drogi 
odpowiadał. Pan wtedy nie zgłaszał wniosków o inne miejscowości. Pan wtedy nie zgłaszał 
wniosków żeby zrobić drogę w Danielowie, w Szpinalowie. Pan nie zgłaszał wtedy żadnych 
innych wniosków o inne drogi tylko wtedy były Barczkowice. Wtedy były Barzkowice robionie. 
A dziś? Cały czas jest tak samo robione. Ale nie, wiecznie jest mało. A inne miejscowości to 
niech sobie siedzą. Fundusze sołeckie – po co. Będą jeszcze w innych miejscowościach robić z 
funduszy sołeckich! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - pożyczkę? Wy jak żeście brali - 
to bieżmy. Ale my teraz nie możemy wziąć. Wszystkiemu Pan teraz jest przeciwny, za czym 
poprzednio Pan był.” 
 
Radny G.Turlejski: „Po pierwsze, Panie Przewodniczący trzeba czuwać nad tym, aby demokracja 
na tej sali panowała i ustawa o samorządzie była przestrzegana. Radny Stępień zgłosił 
interpelację, do czego ma zupełne prawo i na tej sali jest wyśmiewanie się z interpelacji Pana 
radnego, klaskanie, czynienie jakiś inwektyw, rzucanie mu jakiś kłód pod nogi pod tytułem ty 
bracie tu nie zgłaszaj żadnej interpelacji, bo cię wyśmiejemy, itd. Co to jest, to jest Białoruś czy 
jest Rzeczpospolita pytam się.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Na pewno nie Kluki Panie Sekretarzu.” 
 
Radny G.Turlejski: „Ja jestem radnym, proszę Pana. Pan niech się zachowuje jak należy w tym 
przypadku. I proszę przywołuje to do wszystkich żeby trzymali nerwy na wodzy i twarz na 
właściwym miejscu... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ale czy to jest interpelacja Panie radny? Przestrzega Pan punktu? 
Bo to są interpelacje i zapytania.” 
 
Radny G.Turlejski: „Tak, to jest wprowadzenie do mojej interpelacji.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Nie proszę Pana, jeżeli Pan zna ustawę o samorządzie to proszę 
złożyć interpelacje lub zapytanie. Pan nie przestrzega ustawy. Proszę zmierzać do meritum.” 
 
Radny G.Turlejski: „Zmierzam... Trzymać twarz na właściwym miejscu, uszanować wolę 
radnego. To, że macie przytłaczającą przewagę to nie upoważnia Was do tego żebyście deptali 
poglądy innych ludzi. Ja złożyłem szereg wniosków na tej sali obrad. Za każdym razem, kiedy 
zgłaszałem wniosek to była niechęć z Waszej strony, ignorancja i pokazywanie siły, że my tu 
rządzimy. Moja interpelacja w związku z tym jest następująca żeby Pan Przewodniczący i Pan 
Burmistrz czuwali nad przestrzeganiem demokracji na tej sali obrad zgodnie z ustawą o 
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samorządzie żeby radny mógł się spokojnie wypowiadać i nie robiono mu z tego tytułu żadnych 
impertynencji i inwektyw w jego stronę nie rzucano.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Dobrze.. Ja tylko powiem szanowni Państwo, że na następną 
sesję przygotuję ogólne streszczenie z protokołów z lat 2002-2010 jak była respektowana 
demokracja na tej sali, jak inwektywy padały z ust burmistrza jako gościa na tej sali. Przytoczę 
niektóre cytaty jak byli obrażani niektórzy radni i wtedy odniesiemy się jak postępuje 
przewodniczący Kozik jak postępuje burmistrz Pawłowski a jak postępował wtedy panujący 
burmistrz Turlejski. Radni byli nazywani nieukami, Pani Zofia Rożniatowska była wielokrotnie 
obrażana tu na tej sali. Przygotuję każdy cytat i odniesiecie się Państwo jak ta demokracja wtedy 
była traktowana. Mało tego, Pan Marek Ludwiczak był przepraszany przez Pana 
przewodniczącego Bartoszewskiego. Za co? Za to, że został nazwany złodziejem i przestępcą. 
Pamiętam to jak dziś. I dzisiaj się tego nie pamięta, mówi się o demokracji?! Szanowni Państwo, 
w jakim my państwie żyjemy! Nie wyobrażam sobie tego typu inwektyw, które wtedy padały. 
Przytoczę Państwu, co do joty cytaty z protokołów, jakie słowa wtedy padały a jakie padały także 
do mnie z ust Pana Burmistrza Turlejskiego jak siedziałem jako gość. Przytoczę te słowa i wtedy 
zobaczycie Państwo jak wyglądała ta demokracja za Pana Burmistrza Turlejskiego. Proszę 
Państwa Burmistrz Pawłowski ma głos... 
 
Radny G.Turlejski: „Najlepiej to leć Pan od razu do prokuratora...... 
 
Radny R.Turlejski: „Poważne oskarżenie... 
 
Radny G.Turlejski: „Napisz kolejny donos do prokuratora na mnie, bo już nie jeden napisałeś.” 
 
Radny R.Turlejski: Jeden tak, doniesienie o popełnieniu przestępstwa... 
 
Radny G.Turlejski: „To napisz następny se potem to na ścianę przylep żebyś nie zapomniał... 
 
Radny R.Turlejski; „Mam lepsze hobby... 
 
Radny G.Turlejski:...bo ja nie zapomnę.” 
 
Radny R.Turlejski: „Nie ma sprawy.” 
 
Radny G.Turlejski: „Pamiętaj to sobie.” 
 
Radny G.Turlejski: „Grozisz mi teraz czy jak?” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „Dajcie spokój... Panie Burmistrzu proszę bardzo.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ja tylko przypomnę, że to wszytko jest protokołowane i jeżeli 
będzie trzeba to... 
 
Radny G.Turlejski: „Wszystko, co wygodne dla władzy, wszystko, co wygodne resztę się 
wyretuszuje jak się... 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ze swojego doświadczenia Pan to zna... 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „Proszę o spokój.” 
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Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa jestem gościem na tej sali i nie jest to moja, że tak 
powiem rola przywoływania do porządku. Myślę, że każdy z Państwa, którzy się wypowiadają są 
to radni, mają tą świadomość, że są ludźmi dorosłymi i powinni w odpowiedni sposób 
występować tutaj. Powiem więcej, powinni nie tylko w sposób kulturalny, ale również w sposób 
rozsądny no, bo Państwo wiedzą, jaki mamy budżet. Nie wiem czy Państwo dzisiaj zauważyli to, 
co Pani Skarbnik powiedziała, że 83 tysiące mamy mniej z subwencji oświatowej. Nigdzie nie 
było zabrane 83 tysiące ani w żadnej szkole ani z żadnej inwestycji wręcz przeciwnie kilkaset 
tysięcy doszło do tego. Ale proszę Państwa, to nie jest tak, że sobie zawsze cyferki dopiszemy, bo 
takie rządzenie poprzez produkcję pustych pieniędzy nic dobrego nie daje. Także dysponujemy 
tym, co mamy i też bym prosił tutaj żeby w jakiś sposób myśleć skąd te pieniądze wziąć, jaki jest 
priorytet. Na wszystko na pewno nam nie starczy i tutaj prośba żeby to było w sposób rozsądny 
zgłaszane, bo jeżeli to ma być zgłaszane tylko po to, że proszę bardzo w protokóle z Rady 
Miejskiej z tego i z tego dnia proszę ja zgłosiłem taką interpelację i już wszystko załatwione, no 
to jest fajne tylko, że jeszcze trzeba znaleźć pieniądze i trzeba te pieniądze najczęściej albo 
dodatkowo pozyskać albo przenieść z innego zadania czy zaoszczędzić. Cieszy mnie, że radni 
chcą coś zrobić więcej, że proponują następne rzeczy, no, bo to też jest taka ich rola i pewno 
bliższe jest radnemu z jednej miejscowości żeby u niego coś tam robić niż gdzie indziej. Ale 
powiem tak, że do końca nie mogę tego udowodnić tylko powiem o tym, że słyszałem, że były 
takie zebrania sołeckie, na których było powiedziane my o nic nie występujmy w tym roku, my 
nic nie róbmy, za trzy lata wygramy to wszystko zrobimy. Cieszy mnie, że radni reprezentują na 
sesji Rady Miejskiej takie stanowisko, że jednak zróbmy to czy tamto, bo to jest potrzebne. Ja nie 
dzielę radnych na radnych takich czy innych natomiast spróbuję się odnieść do tego, że przez 
ostatnie dwa i pół roku, jeżeli chodzi o Barczkowice, że nic nie było robione. Spróbujemy znaleźć 
cyfry czy było coś robione czy nie... Zawsze można powiedzieć, że można było więcej, można 
było lepiej, można było, co innego. Ja myślę, że jednak było coś zrobione. Jeszcze mam prośbę do 
radnych żeby nie mówić w ten sposób, że te pieniądze, które coś zrobiono teraz to zostały 
wcześniej zapisane i zrobione. No, co z tego, że hala gimnastyczna była wpisana gdzieś tam (i my 
też mamy wpisaną ją w budżet) jak nie będziemy mieli 5-7 milionów złotych to jej nie 
zbudujemy. I możemy ją wpisać i możemy wpisać sto pięknych projektów od roku 2015...         
To, że było gdzieś zapisane to nie jest to tak do końca realne, że te pieniądze były. Jak chodzi o 
bo też często mamy dyskusje o świetlicy w Barczkowicach, która została odnowiona w ostatnich 
czasach i też jest mówione, że z funduszy środków unijnych. Oczywiście, 91 tysięcy.               
Całą relację, jakie te środki poszły na Barczkowice może ja zrobię taką listę i wyślę wszystkim 
mieszkańcom Barczkowic, jakie to kwoty poszły.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja chciałem, tutaj nie ma Pana Przewodniczącego, jeżeli już będzie wyciągał 
takie dyskusje poprzedniej kadencji to niech wyciągnie też dyskusje opozycji, jak opozycja 
ubliżała tu na tej sali. Dzisiaj ci Panowie też na tej sali są, co to robili. To, co teraz tutaj się dzieje 
to jest niebo do tego, co wyprawiała tamta strona wtenczas z nami: w gazetach opluwali, itd, 
rodzin się czepiali. I wszystko było ok, na wszystko mieli sposób. A po drugie – chciałem się 
odnieść teraz jeszcze do głosowania na tych pieniążkach na rozbudowę oczyszczalni w 
Kamieńsku. Cały czas byłem od początku tej kadencji przeciwny rozbudowy tej oczyszczalni dla 
Gorzędowa. Gorzędów powinien mieć swoją oczyszczalnię ścieków, już powinna ta 
oczyszczalnia funkcjonować przez te dwa i pół roku, bo były na to plany itd., bo to jest wieś 
rozwojowa duża. Ona powinna mieć swoją oczyszczalnię ścieków i dawno by się ludzie 
popodłączali. I pieniądze zostają gdzieś w błocie, bo jakby ludzie się podłączyli to pieniądze by 
wpływały do budżetu gminy. I dlatego nie głosowałem. Od samego początku trzymam się tego 
zdania Panie Ludwiczak i Pan mi zarzuca, że nie głosuje. Za tym, co jest dobre to ja głosuje.”  
 
Radny R.Turlejski: „No tak, ja listy sobie nie robiłem, ale tak od początku; pierwsza kwestia 
Panie Grzegorzu, Pan na to pytanie nie odpowie i nie oczekuję, ale te Pańskie interpelacje, o 
których Pan tutaj mówi, że Pan ich szereg składał – zgadza się, natomiast żadnej nie 
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przypominam sobie – tak jak powiedziałem – konstruktywnej, która wpłynęłaby na rozwój tej 
gminy. Te interpelacje to były z tego, co pamiętam wnioski typu: zmiany nazw ulic, ściągnięcie 
części ze środków z kostki na budowę chodnika w Gałkowicach ściągniecie z innego źródła. To 
były tego typu interpelacje. Dziwię się, że z Pańskim doświadczeniem samorządowym one są 
tylko takie, ale to jest moja ocena. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedział Pan Franciszek 
– ja oczywiście zakończę to wszystko interpelacją żeby nie było, że nie działam zgodnie z ustawą 
o samorządzie – Pan Franciszek poruszył tu temat poruszania jakiś tam spraw rodzinnych. 
Panowie ja Wam nie przytaczam nawet nie chcę wam przytaczać dokładnie, na której sesji to 
powiedzieliście obaj, rzucaliście epitetami, Pan Grzegorz rzucał hasła pod kątem rodziny Jarka 
czy mojej. To jest wasza inwencja. Ja nigdy na tej sali nie powiedziałem, że Pan Grzegorz 
Turlejski jest taki siaki czy owaki. On pod moim adresem używa epitetów różnych. Jeżeli taki jest 
jego styl, czy Pana Franciszka mówiąc o ludziach „baby” czy inni – Panowie to jest wasza sprawa 
ja się w to nie wtrącam. Kolejna kwestia – bardzo ważna – doniesień do prokuratury. Panie 
Grzegorzu Turlejski, Pan oskarżył mnie i nie miał Pan racji, co Panu udowodniono w kwestii 
łamania ustawy o samorządzie. Nie raczył mnie Pan za to nawet przeprosić, chociaż nie miał Pan 
racji. Ja, proszę Pana, doniesienie do prokuratury złożyłem w kwestii oczyszczalni w 
Gałkowicach Starych i pod tym się podpisałem. I mam odwagę się pod tym podpisać. – Sprawa 
nie została zakończona. – Tam nie jest napisane, że Pan Grzegorz Turlejski tylko i wyłącznie jest 
winien tylko, że inwestycja jest zła, przede wszystkim jakby Pan dobrze czytał. Uważam, że jest 
zła. I to się tyczy tematu, który chciałem podjąć jako kolejny, czyli oczyszczalni – Panie 
Franciszku – w Kamieńsku. Panowie nie wiem czy czytaliście przykłady ludzi, którzy mają o tym 
pojęcie. Ja nie mam pojęcia o oczyszczalni takiej dużej, Wy chyba też nie macie budując, na 
przykład, oczyszczalnię w Gałkowicach Starych. Ludzie, którzy się na tym znają mówią, że 
rozbudowa oczyszczalni zawsze jest lepsza niż budowanie kolejnej, ponieważ więcej ścieków 
pracuje nam lepiej. Wy już pokazaliście raz klasę tworząc inwestycję za kilka milionów złotych, 
do której dowozimy ścieki żeby nam funkcjonowała (ponieważ budowaliśmy to częściowo z 
pieniędzy unijnych) i dzięki Bogu kolejnej oczyszczalni w Gorzędowie mam nadzieję nie będzie 
tylko będzie rozbudowana oczyszczalnia w Kamieńsku. Wedle waszego pomysłu na rozwój tej 
gminy należałoby nastawiać mnóstwo obiektów w postaci takich oczyszczalni po to żeby pokazać 
w danym sołectwie, że ona tylko istnieje. Co by z tego przyszło? To, co dzisiaj mamy w 
Gałkowicach Starych. Jest oczyszczalnia, do której podpięła się garstka ludzi, gdzie są awantury o 
to, że trzeba za to płacić, gdzie inwestycja kosztowała kilka milionów złotych. Panie Franciszku, 
to są fakty, kilka milionów złotych. Przeciętna na mieszkańca to jest około 200 tysięcy złotych na 
mieszkańca – tyle daliśmy w prezencie na mieszkańca Gałkowic. Ja pytam się Państwa sołtysów 
nie chcielibyście żeby mieszkańcy waszych sołectw dostali w prezencie od gminy po 200 tysięcy 
złotych? Pewnie chcielibyście, wszyscy byśmy chcieli, więc moja interpelacja na koniec jest taka: 
jeżeli składamy wnioski składajmy z głową i pokazujmy skąd te pieniądze wziąć.  To, co 
powiedział Pan Burmistrz nie sztuka jest rzucić slogan żeby zrobić Panu kawałek chodnika czy 
kawałek kostki przed świetlicą w Barczkowicach tylko sztuka żeby Pan jako radny znalazł albo 
środki zewnętrzne albo podpowiedział skąd te środki pozyskać. To chyba na tej sali nie 
spotykamy się po to i nie wygrywamy wybory po to żeby się obrzucać epitetami tylko żeby w tej 
gminie było lepiej. Z waszej strony tego nie widać. Takie jest moje zdanie.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja tylko mogę powiedzieć, to, co Pan radny Turlejski mówił o pięknym 
Waszym zachowaniu w poprzedniej kadencji, to te wszystkie inwektywy, zabieranie głosu (ani 
radny nie mógł się odezwać ani ludzie spoza Rady), upokorzenia, kłamstwa, nie odpowiadanie na 
pytania, chamstwo - to było na porządku dziennym. I na każdej sesji w ten sposób żeście 
pracowali. Białoruś w Kamieńsku Panie Radny Grzegorzu Turlejski to skończyła się wraz z 
Pańską kadencją. Odpowiedzi i zadawane pytania przewodniczącym komisji były zgłaszane 
niejednokrotnie i ani razu nie było to uwzględnione i za każdym razem nie można było zadać 
żadnych pytań przewodniczącym komisji po zdanym sprawozdaniu. Pieniądze w błocie to zostały 



  26

utopione (to, co mówił radny Radosław Turlejski) w Gałkowicach Starych. I na koniec powiem 
Panu, że ja tutaj te prawie 20 lat siedzę, ale nie z zasiedzenia tylko z wyboru i nie jestem tu z 
losowania tylko z wyboru.” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie radny Ludwiczak całe zło wychodziło i wychodzi od Pana i 
przypominam sobie dobrze Pańskie wypowiedzi na sesji, ile razy Pan mnie obrażał w sposób 
wyrafinowany i z premedytacją, jakie były Pana paskudne pod moim kątem wypowiedzi do TV 
NTL i do prasy. Mało tego przegrał Pan ze mną sprawę o zniesławienie mojej osoby, także nie 
rób Pan z siebie tu aniołka tylko zacznij Pan być normalnym człowiekiem. A temu Panu 
młodszemu radnemu to powiem, że jeżeli oczyszczalnia ścieków w Gałkowicach Starych nie 
funkcjonuje prawidłowo to jest tylko dowód na nieudolne zarządzanie przez Was gminą. Wy 
tylko robicie parodie zarządzania, udajecie, że zarządzacie w ten sposób, że jak radny składa 
interpelacje to się go wyśmiewa burczy klaszcze i robi się tu nad nim pokazówkę żeby mu wybić 
z głowy żeby następnej interpelacji nie zgłosił. Radny ma do tego prawo i ta interpelacja powinna 
być przyjęta i Pan Burmistrz z tej interpelacji ma radnemu na następnej sesji odpowiedzieć czy 
przyjmuje to do budżetu czy odrzuca i z jakich przyczyn. I to jest cały temat. I po co ten cyrk 
jest.” 
 
Radny D.Barański: „Panie Burmistrzu, mieszkańcy zwracają się żeby założyć znak gdzie 
zatrzymuje się autobus szkolny, na tej samej rurce MPK, że może zatrzymywać się tam MPK 
Radomsko. Bo kierowcy niektórzy nie chcą z tego względu, że nie ma tego znaku.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Panie radny, mogę powiedzieć, że sprawa jest w toku załatwiania, 
odpowiednie pisma piszemy i myślę, że czy wcześniej czy później ta rzecz zostanie załatwiona.” 
 
Radny W.Wasiński: „Ja tutaj chciałem powiedzieć odnośnie tego mojego klaskania i tutaj do 
wypowiedzi osób ze strony lewej. Ja tu z tej wypowiedzi to wnioskuję tak, że demokracja jest 
wtedy, kiedy ja mówię, czyli Pan Turlejski jak mówi to jego zdaniem jest tylko demokracja. 
Natomiast jak my mówimy to my nie robimy demokracji, bo my jesteśmy tacy malutcy. Jeżeli 
Pan Stępień zgłasza kostkę czy coś innego to Pan Stępień ma prawo zgłosić, a jeżeli Pan 
Ludwiczak zgłosił to, że są takie i inne potrzeby itd. to już jest śmianie i wyszydzanie. Czyli... 
 
Radny F.Stępień: „Nie śmianie, ja po prostu to popieram tylko Pan Ludwiczak... 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „Panie Franciszku, proszę nie przerywać, odpowie Pan za 
chwilę.” 
 
Radny W.Wasiński:...Przecież to była też interpelacja Pana Ludwiczaka w sensie, że takie są 
potrzeby, itd. I jeżeli ja klaskałem to nie klaskałem żeby wyszydzić Panie Turlejski wypowiedź 
Pana Stępnia tylko wyrażałem aprobatę do wypowiedzi Pana Ludwiczaka. I jeżeli już – żeby nie 
było, że to nie jest interpelacja – to zgłaszam taką interpelację do Pana Burmistrza żeby przyjrzeć 
się właśnie potrzebom zgłaszanym przez radnych i żeby właśnie ustosunkowywać się do nich, że 
– załóżmy przykładowo mówię – nie tylko Barczkowice istnieją, ale inne sołectwa też istnieją i 
żeby na te sołectwa też wydawać pieniądze a nie tylko jedno sołectwo i jedno sołectwo.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja tylko poprosiłem żeby wyłożyć kostkę nic więcej. Nie narzuciłem tylko 
poprosiłem, złożyłem wniosek i koniec.” 
 
Radny G.Turlejski: „Było za cicho na tej sesji i za dobrze, więc trzeba było wywołać awanturę i 
wywołano awanturę, bo nie mogą niektórzy wytrzymać żeby sesja odbyła się w takiej atmosferze 
jak należy.” 
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Radny R.Turlejski: „Ale nie ma awantury, jest normalna dyskusja pierwszy raz od dawien dawna 
na tej sali proszę Pana. Może dla Pana to jest awantura... 
 
Radny G.Turlejski: „Coś takiego?! Toś żeś się Pan chyba przebudził.”  
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „Panie Grzegorzu ja nie udzielałem Panu głosu, 
naprawdę.” 
 
Radny G.Turlejski: „Pan mi nie musi udzielać.” 
 
Radny R.Turlejski: „To jest właśnie demokracja.” 
 
Radny W.Wasiński: „O, demokracja!.. 
 
/oklaski/ 
/dyskusja i gwar/ 
 
Radny R.Turlejski: „Ja jednak z Panem będę dyskutował nie będę się kłócił. Kwestia oczyszczalni 
ścieków w Gałkowicach Starych; Pan Franciszek mówi trzeba zachęcić ludzi. A gdzie Panowie 
byliście jak trzeba było pomyśleć o tym czy w ogóle jest warto ją tam robić. Gdzie zrobiliście 
jakiekolwiek badania z tymi ludźmi? Rozmawialiście? Gdzie macie na piśmie potwierdzone ile 
osób byłoby chętnych do tej inwestycji? Są pewne opinie ludzi, którzy mają doświadczenie w tej 
branży, że można było zrobić tam przydomowe oczyszczalnie ścieków. Byłoby to o wiele tańsze 
bardziej ekonomiczne dla gminy i dzisiaj nie byłoby tego problemu. U was jest tak zrobi....  
 
Radny F.Stępień: „Ja Panu odpowiem tak, że przyjdzie tak, że każdy będzie musiał być 
podłączony do jakiejś kanalizacji i w tym przypadku to będzie dobre, bo już jest. A tak to się 
obudzimy jak z ustawą śmieciową, że nam narzucą i nie będziemy mieli... 
 
Radny R.Turlejski: „Przepraszam, że się wtrącę, ale ustawa, o której Pan powiedział już istnieje... 
 
Radny F.Stępień: „Unia wcześniej czy później to zrobi.” 
 
Radny R.Turlejski:...Dzisiaj ścieki musi Pan udokumentować, co z nimi Pan robi, czy Pan ma 
oczyszczalnie przydomową czy szambo.” 
 
Radny F.Stępień: „Czy tak każdy udokumentowuje?” 
 
Radny R.Turlejski: „No, ale jest ustawa.” 
 
Radny G.Turlejski: „Powoływanie się na fachowców jakiś bezimiennych, którzy są takimi 
wielkimi fachowcami w dziedzinie kanalizacji to ja Pana przestrzegam, bo już byście się dawno 
przewieźli na niektórych fachowcach i uważajcie żebyście się na innych fachowcach nie 
przewieźli w tym temacie. Niech Pan nie będzie taki mądry, bo mądry to jest tylko ten, kto nie 
odpowiada przed prawem. W poprzedniej kadencji było wszystko przygotowane pod budowę 
oczyszczalni i kanalizacji w Gałkowicach Starych. I to jest prawidłowo wykonane, w bardzo 
prawidłowym miejscu, w jednym z najlepszych miejsc, w jakich może tam powstać tylko nie 
mogliście zboleć, że przyszły środki unijne i zaczęliście kręcić nosami i odwracać kota ogonem 
jak to się mówi. Mądrować to się można bardzo dużo tylko zarządzać to trzeba umieć... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Tylko trzeba mieć środki... 
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Radny R.Turlejski: „Ja tylko odpowiem Panu Grzegorzowi; Proszę Pana inwestycja została 
zakończona, środki unijne wypłacone, więc proszę nie mówić o nieprawidłowościach. Wszystko 
zrobiliśmy dobrze, bo wedle procedur, które Pan tak chwali wszystko zrobiliśmy dobrze. 
Nazwiska Panie Grzegorzu... Kto projektował za Pańskiej kadencji warianty?.. 
 
Radny G.Turlejski: „Proszę Pana ja nie jestem na przesłuchaniu.” 
 
Radny R.Turlejski: „Ale niech mi Pan da dokończyć Pan nie musi odpowiadać. Pan mnie pytał o 
nazwiska i fachowców. To są ci sami fachowcy – Fimra SUMAX – która za Pańskiej kadencji 
projektowała tego typu rzeczy na terenie gminy. Więc jeżeli oni są źli teraz to za Pańskiej 
kadencji byli dobrzy?” 
 
Radny G.Turlejski: „Proszę Pana Pan w ogóle, ja powiem Panu skrótowo, Pan niczego nie 
zrozumiał z tego, co ja Panu powiedziałem... 
 
Radny R.Turlejski: „Zrozumiałem wszystko... 
 
Radny G.Turlejski:...Skoro nie zrozumiał Pan tej uwagi to już Pańska sprawa idź Pan se w tą 
swoją drogę dalej jak Panu pasuje zobaczymy, co na końcu tej drogi jest Panu napisane. W 
drogę...  
 
Radny R.Turlejski: „Obaj zobaczymy... 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „Znamy temat, dziękuję. Jeszcze Pan Marek Ludwiczak. 
 
Radny M.Ludwiczak: „Mogę tylko dodać jeszcze, że jak Pan nie wie, o co chodzi to niech się Pan 
spyta swojego sąsiada to Panu powie, przyjdzie czas i się okaże, przyjdzie czas może się 
oczyszczalnia przyda, wybudujmy, przyjdzie czas może tam... wybudujmy teraz pałac kultury 
przyjdzie czas może się przyda. Wybudujmy jakiś tam basen przyjdzie czas... 
 
Radny F.Stępień: „Skończ Pan już, skończ.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Proszę nie przeszkadzać.”  
 
/gwar na sali i przekrzykiwanie się radnych/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Czy są jeszcze jakieś interpelacje i zapytania radnych.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Jeżeli chodzi o interpelacje to ja mam jeszcze taką prośbę do burmistrza 
żeby w jak najszybszym czasie, bo tam jest ta droga od Danielowa do CPN-u na Dąbrowę ona jest 
tam uczęszczana dosyć często a jest w coraz bardziej opłakanym stanie. Tam nie chodzi o jakieś 
asfalty tylko, jeżeli będzie możliwość to żeby te dziury w jakiś sposób pouzupełniać czy 
tłuczniem czy innym materiałem.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Jeśli mogę Panie Przewodniczący... Może w złym momencie 
powiedziałem, że jestem gościem, chcę się od 20 minut do głosu dorwać no, ale cóż z pokorą 
przyjmuję jako gość i czekam. Do ostatniej sprawy się zwrócę; jeżeli chodzi o tą drogę Pan Sołtys 
monituje. No poczekamy trochę niechby się zrobiła pogoda, bo w śnieg nie będziemy sypać. 
Mamy jakieś środki zabezpieczone w budżecie na remonty dróg i z tego byśmy ewentualnie 
skorzystali. Z tym, że od razu powiem, że nie cała ta droga jest nasza i tam gdzie nie jest nasza za 
bardzo tam robić nie możemy. Możemy do właściciela apelować - to jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, trudno się z nimi rozmawia. – To jest jedna rzecz. – Chciałbym się 
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odnieść do tego, co powiedział Pan Wasiński.. Trochę tak słucham słucham i muszę powiedzieć 
nie mówmy tego, że Barczkowice wszystko mają inni nie mają. Ważne, że staram się w budżecie 
poujmować różne rzeczy a jednym ze sposobów na to są środki sołeckie gdzie każdej wsi 
przypisuje się jakieś środki i ludzie sobie sami wydają, czy proponują, na co. Także myślę, że tu 
różnie idzie ta pomoc. Ja wiem, że oczekiwania są duże i często te drogi są byle jakie i od lat są 
byle jakie i czasami się naprawi i za rok znów trzeba ją naprawić. Także staram się równo dzielić.  
Natomiast, proszę Państwa, można powiedzieć, że nie jestem autorytetem, można powiedzieć, że 
to musi być autorytet z tej uczelni a nie z innej albo ten, co ja go wskażę, ale wszyscy mówią, 
wszyscy wiedzą o tym, że czym większa oczyszczalnia tym łatwiej w sposób technologiczny ją 
utrzymać i tym tańsze ścieki. Możemy wybudować całą masę oczyszczalni tylko gdyby teraz 
przyszło obciążyć tych, co korzystają to po ile te ścieki by były? Bo to też jest istotne. Bo co z 
tego, że zrobimy dobrodziejstwo, kiedy ono będzie bardzo drogie i ludzi nie będzie stać. To trzeba 
się nad tym zastanowić. A jeżeli mówimy, że jakieś tam roboty inwestycyjne to ja mam prośbę – 
no wyszedł Pan Radny Stępień a najbardziej do niego bym tą prośbę kierował może mu w jakiś 
sposób Państwo przekażecie – mamy taką piękną działkę w Barczkowicach kupioną właśnie pod 
tę oczyszczalnię dla Gorzędowa – nie wiem – za 58 tysięcy czy 48 tysięcy złotych. Znajdźmy 
nabywcę, który za tą cenę kupi i ta kostka w Barczkowicach będzie kładziona trzypoziomowo. I 
myślę, że radnych namówię, jeżeli znajdą kogoś, kto kupi te pół hektara pola w szczerym polu 
pod lasem na piachu za te pieniądze to zrobimy za to tą kostkę. Biorę to na siebie. A może o to 
chodziło żeby gmina weszła w posiadanie tej działki. Proszę Państwa, koncepcja... Zajrzyjmy w 
to, na co wydajemy pieniądze, bo robimy projekty, koncepcje. Była koncepcja na kanalizację i co 
mówiła koncepcja o Gorzędowie. Po co żeśmy pobudowali rurę, która się łączy Gorzędów-
Barczkowice? No nie teraz żeśmy ją połączyli tylko jest połączone. No po to żeby ją później 
zaślepiać jak jest teraz zaślepiona od wielu lat żeby tam te ścieki nie płynęły. No przecież 
grawitacyjnie płynie z Gorzędowa do Barczkowic a nowa oczyszczalnia, która była pod lasem 
trzeba było by tam pompować. Ja zapytam jeszcze inaczej, bo może też nie wszyscy Państwo 
wiedzą, no mamy zbudowaną w Gorzędowie i za chwilę się będą osoby mogły włączać w tą 
oczyszczalnię (przynajmniej część Gorzędowa). Zobaczymy ile się w to będzie włączać, bo to też 
nie jest taka prosta sprawa. Na pewno ileś się włączy. Ale ja zapytam; jak było wykonawstwo 
robione jak projekt zakładał w danym miejscu położyć rurę do mieszkańca a było zrobione 15 czy 
20 centymetrów dalej i teraz trzeba to prostować żeby to oddać? To, co było wykonane – nie 
wiem – 6 czy 8 lat temu trzeba dzisiaj prostować, robić projekty zastępcze, tłumaczyć, 
interpretować, itd. Proszę Państwa jak były zaplanowane przyłącza prądu do przepompowni? Od 
mieszkańca kabel miało się wziąć i miała ta przepompownia być podłączona. Ja zapytam, kto z 
Państwa pozwoli na to żeby z domu od niego wziąć kabel bez licznika? Proszę Państwa dopiero 
teraz prostujemy to i tu jest wyprostowane, że będą robione oddzielne ujęcia prądu do 
przepompowni. No i co z tego, że byłaby wybudowana oczyszczalnia w Gorzędowie jak cała 
masa problemów, które wyszły a i pewno wyjdą dalej. Ja wiem, że to nie jest wszystko takie 
proste takie łatwe... Ale był czas żeby to legalizować. No i teraz musimy pewne rzeczy przy tych 
oczyszczalniach legalizować.” 
 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 11. porzadku obrad i przeszedł do punktu 12. 
 

p u n k t  12 

Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Szanowni Państwo ja tylko przytoczę w tym punkcie przykład. 
Pan Jacek Ozga w 2009 roku zwraca się do Pana Burmistrza Turlejskiego (demokratycznie 
wybrany radny, który ma swoje kompetencje i może zgłaszać wnioski), cyt.:  
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Radny J.Ozga: „Teraz mam drugie pytanie – w miesiącu lipcu mają się odbyć zawody gminne 
staży a w miesiącu wrześniu powiatowe. Czy Pan jest w stanie zapewnić jakieś środki związane z 
nagrodami? 
Burmistrz G.Turlejski: „Żadne.” 
Radny J.Ozga: „Proszę Pana ja przedłożyłem wnioski do projektu budżetu na 2009 rok i ja tu 
napisałem zabezpieczenie funduszy na zawody gminne.” 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale niech Pan sobie pisze co Pan chce. Ja podejmuję decyzje w moich 
kompetencjach Pan nie będzie mnie zmuszał, jakie mam wykonywać ruchy... 
Radny J.Ozga: „To znaczy środków nie będzie?” 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie będzie.” 
Kolejne stwierdzenie; do Pana Pawłowskiego, który pyta o przeszacowanie pewnych inwestycji –  
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę pana gwarantuję Panu jedno, że nie odpowiem Panu na żadne 
pytanie ile to kosztowało albo ile to będzie kosztować. Już Pan tego nie doczeka nigdy ode mnie... 
No to jest stwierdzenie burmistrza do demokratycznie wybranego radnego. Dalsze, na przykład, 
stwierdzenia – i tutaj Przewodniczący Rady, który decyduje, kiedy ją otworzyć i kiedy zamknąć – 
stwierdzenie Pana Pawłowskiego, cyt.: „Należałem do Towarzystwa Przyjaciół Miasta 
Kamieńska.”  
Burmistrz G.Turlejski: „Nie, do towarzyszy Pan należał kiedyś. Do towarzyszy, którzy rządzili 
kiedyś i to Panu tak zostało głęboko, że Pan się tego bagażu pozbyć nie może. A do Pana 
przewodniczącego mam apel niech Pan zamyka tą sesję, bo tu nie ma sensu poświęcać minuty 
nawet.” 
Przewodniczący Rady: „Zamykam sesję.” 
 

No szanowni Państwo przecież dla mnie to jest... Białoruś? To nie jest Białoruś to jest Chiny 
Panie radny... 
 
Radny G.Turlejski: „Podejrzewam, że przepisano stronę na komputerze i włożono do protokołu... 
 
/śmiech/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik:...Szanowni Państwo i teraz... Proszę żeby to było konkretnie 
zapisane, bo to jest oskarżenie. Proszę powiedzieć, przeciwko komu jest to oskarżenie?” 
 
Radny G.Turlejski: „Ale, o co Panu chodzi? Czy Pan jest zdrowy czy?.. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Czy Pan wie, co Pan stwierdził? Pan stwierdził oszustwo. Ja to 
przepisałem, tak?” 
 
Radny G.Turlejski: „Nie... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Proszę Pana, Pan postępował gorzej jak Mao Tse-tung. Przecież, 
co Pan tu wyprawiał Szanowny Panie! Pan nazywa nas Białorusią? Gdzie są Pana ideały, AWS-u, 
Solidarności? Proszę Pana, Pan je sprzeniewierzył bardzo dawno. Szanowny Panie radny, 
sekretarzu, sekretarzyna, Pan jest dzisiaj sekretarzyną... 
 
Radny G.Turlejski: „Proszę kontynuować.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ja się tego nie boję, bo ja Panu to udowodnię, te wszystkie Pana 
inwektywy. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący, ja nie mogę znaleźć tego fragmentu na tą 
interpelację Pana Ozgi. Ja bym prosił żeby mi wskazać to ja bym miał taką uniwersalną 
odpowiedź jakby mi się coś nie podobało. To ja powinienem dzisiaj powiedzieć: niech Pan sobie 
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zgłasza, co chce, ja podejmuję decyzje w moich kompetencjach Pan nie będzie mnie zmuszał, 
jakie mam wykonywać ruchy.” 
  
Radny G.Turlejski: „Dokładnie... 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec: „To, po co radni?’ 
 
Radny G.Turlejski: „Jak to? Decyzje w sprawie budżetu i wydatkowania podejmuje burmistrz. 
Nikt za niego nie będzie wykonywał budżetu. Ale radny składa interpelacje, którą burmistrz 
powinien przyjąć.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „I może mu tak odpowiedzieć, tak? To jest zgodne z prawem?” 
 
Radny G.Turlejski: „Oczywiście, że tak.”  
 
/ przekrzykiwanie się i ogólna dyskusja / 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Ja na koniec, bo zaczęliśmy dość burzliwie, ale skończymy 
bardziej przyjemnie, wszystkim Państwu wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym i Panem 
Burmistrzem życzymy na te nadchodzące święta zdrowia, szczęścia, pomyślności, pogłębiania 
swoich zawodowych możliwości, żeby te święta były dla Was dla Waszych rodzin miłe 
szczęśliwe i spokojne.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa wszystkiego wszystkiego najlepszego. Bardzo proszę o 
przekazanie życzeń rodzinom, w sołectwach. Myślę, że ten, chociaż krótki okres świąt pozwoli 
nam wypocząć, mile spędzić czas. Jeszcze raz zdrowia i wszystkiego najlepszego.”  
 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 12. porządku obrad i przeszedł do punktu 13. 
 

p u n k t  13 

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

Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 
 


