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RM.0002.5.2013 
  P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII /13   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 28 maja 2013 r. 

 
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1140. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Edyta Szwed, p.o. Dyrektor 
SZGK w Kamieńsku – Karol Trajdos, Kierownik SPZOZ – Bożenna Kubacka oraz media: NTL,         
„Co Nowego”, „Komu czemu”. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Janina Bezulska-Wolna – księgowa SZGK w Kamieńsku, 
Radosław Kępa – inspektor w Urzędzie Miejskim, Piotr Ulrich – urbanista. 
 

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 protokołów: Nr XXXI z 27 marca 2013 r. i Nr XXXII z 25 kwietnia 2013 r. 
4. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kamieńsku. 
5. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2012 rok. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
7. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
9. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. 

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

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 
• w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w 
obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stare Gałkowice, 
Włodzimierz, Nowe Gałkowice i Podjezioro; 
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• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3  
odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy  Kamieńsk. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11.  Sprawy różne. 
12. Zakończenie obrad. 

 

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

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

 

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił wniosek: 

• „O zdjęcie z porządku obrad punktu 4. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Kamieńsku.” 

Wyjaśnił, że Państwo Grabowscy złożyli pismo do biura Rady dotyczące wycofania skargi w 
związku, z czym punkt ten jest bezzasadny. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                             Załącznik Nr 5       
 
Burmistrz B.Pawłowski zgłosił dwa wnioski do porządku obrad: 
1) „O wycofanie z porządku obrad:  

- uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i  
   zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;  
- uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

     położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w Gminie Kamieńsk.” 
 

2) „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” – jako ostatniej – uchwały w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk.” 

 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 
 

• „O zdjęcie z porządku obrad punktu 4. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Kamieńsku.” 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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• „O zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”. 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 2 radnych „wstrzymało 
się od głosu”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 

• „O zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i 
Barczkowice w Gminie Kamieńsk.” 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 2 radnych „wstrzymało 
się od głosu”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 

• „O wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kamieńsk.” 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 2 radnych „wstrzymało 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 protokołów: Nr XXXI z 27 marca 2013 r. i Nr XXXII z 25 kwietnia 2013 r. 
4) Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2012 rok. 
5) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6) Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2012 rok. 
7) Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
8) Podjęcie uchwał: 

� w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. 

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

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 
� w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk; 
� w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk; 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stare 
Gałkowice, Włodzimierz, Nowe Gałkowice i Podjezioro; 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk; 

� w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3  
odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy  
Kamieńsk; 



  4

� w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 

 
p u n k t  3 

 

Przyjęcie protokołów: Nr XXXI z 27 marca 2013 r. i Nr XXXII z 25 kwietnia 2013 r. 
 

1. Protokół Nr XXXI/13  z 27 marca 2013 r.; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr XXXII/13  z 25 kwietnia 2013 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. Głosowało 12 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania protokół został przyjęty. 
 

p u n k t  4 
 
Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2012 rok. 
 
W związku z ww. punktem na sesję przybyła Kierownik SPZOZ w Kamieńsku Pani Bożenna Kubacka. 
 
Kierownik SP ZOZ przedstawiła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku za 2012 rok. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani Kierownik za przybycie i udzielenie informacji. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława 
Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2012. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/349/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2012. 

 Załącznik Nr 6 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 4. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 5. porządku 
obrad. 
 
(Kierownik SPZOZ p. Bożenna Kubacka opuściła salę obrad) 
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p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 28 marca do 28 maja 2013 r. 
kolejno zdali: 

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

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny D.Barański podkreślił, że jeżeli chodzi o klub POLONIA Gorzędów to nie chce  
usprawiedliwiać Prezesa, ale z tego co wie to miało być zrobione ogrodzenie, obiekt miał być 
zabezpieczony, a do tej pory nie jest to zrobione. Dodał: „To nie trzeba robić spychomanii na 
Pana Prezesa, bo to nie jest w tym kierunku. On jest zarządcą, ale właścicielem gruntu i 
właścicielem budynku, który Grzegorz Turlejski postawił wybudował i za to mu chwała – bo już 
to mówiłem wcześniej – raczej władze powinny się zająć tym tematem. A nie tylko spychać, a bo 
nie tak. Jeszcze chodzi mi o zagospodarowanie przestrzenne Gorzędów... Mamy tylko jedną ulicę 
w Gorzędowie - Marii Konopnickiej? I to jest zagospodarowanie przestrzenne w naszej 
miejscowości około 1000 osób? No raczej nie.” 
 
Radny W.Wasiński oznajmił, że chce odnieść się do wypowiedzi radnego Barańskiego w sensie 
ogrodzenia stadionu Polonii Gorzedów. Następnie powiedział: „Było na ten temat rozmawiane 
wcześniej z Panem Prezesem i Pan Prezes miał ustalić, kto to będzie robił, za ile, co i jak. A tu 
wynika tak, że może my powinniśmy tą siatkę tam naciągnąć, czy przęsła, bo Pan Prezes nie 
raczy przyjść i porozmawiać na ten temat i wyjaśnić jak to widzi, jakie to ma być wysokie, jakie 
to ma być długie i jak to kwotowo się kształtuje. Tylko najlepiej to wziąć telefon i zapytać, 
dlaczego to jest jeszcze niewykonane i kiedy to wreszcie zrobicie. To jest chyba w gestii Prezesa 
porozmawiać z burmistrzem jak on to widzi i jak to zrobić. To, po co jest prezes w ogóle? To my 
jako radni i jako burmistrz pójdzie tam i będzie pilnował. Po co jest zarząd, po co są ci ludzie? 
Prezes jest chyba od tego żeby zarządzał.” 
 
Radny D.Barański: „Panie Przewodniczący, chyląc czoło, ale no nie jest to tak, bo wiadomo, jakie 
budżety mają kluby, jaki ma klub Polonia a jaki ma klub Świt. Dobrze o tym wiemy. Ja doskonale 
sobie z tego zdaje sprawę, że tego budżetu nie da się zwiększyć dla Polonii, ale bądźmy normalni. 
Prosiłem o ogrodzenie o odgrodzenie żeby sędziowie i zawodnicy przechodzili normalnie, był 
wniosek z komisji i nie jest to zrobione do tej pory.” 
 
Radny F.Stępień: „Wracając do klubu Polonia to mnie się wydaje, że teraz jest bardzo duży 
nacisk na Pana Zawiszę. Z tego, co wiem to on dużo swoich środków do tego klubu dokłada z 
prywatnych pieniędzy i nie można zrzucać, że on na jakieś posiedzenie nie przybył. Może nie 
mógł. A po drugie jak rozmawiamy na temat klubów piłkarskich myślę, że może jakieś komisje 
by się zajęły działaczami w Świcie Kamieńsk żeby coś zrobili z tą młodzieżą, bo się źle dzieje na 
meczach. Okropna rzecz była na meczu z Polonią Piotrków. To, co widzimy na stadionach działo 
się w Kamieńsku. I był prezes i byli rodzice i widzieli wszystko. Piwa naniesione, itd. Tak się 
zachowywali, że porażka. Może by jakaś komisja wpłynęła na to zachowanie. Telefon czy policję 
można było wezwać czy jak. Tu jest taka uwaga.” 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz B.Pawłowski i wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ogrodzenie stadionu w 
Gorzędowie to środki w budżecie na ten cel zostały już na poprzedniej sesji przeznaczone i teraz 
tylko pozostała kwestia ustalenia z Panem Prezesem Polonii jak dokładnie ma to wyglądać. 
Dodał: „Z tego co mi wiadomo były jakieś wytyczne Okręgowego Związku Piłki Nożnej jak to 
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ogrodzenie, w sensie oddzielenia wchodzących zawodników na stadion, jak to ma być. I w tej 
kwestii tutaj nasz dział inwestycji miał się kontaktować z Panem Prezesem. No z Panem 
Prezesem jest nieraz troszkę kontakt utrudniony, ale jeżeli będą te wytyczne jak to ma być to to 
będzie zrobione. Natomiast chcemy wiedzieć jak to zrobić żeby nie było tak, że my postawimy 
ogrodzenie a za chwilę się okaże, że trzeba je przestawiać o metr czy o dwa w lewo czy w prawo, 
bo nie tak ma być. Tutaj może trochę w nawiązaniu do tego, co Pan Radny Stępień powiedział – 
sprawa zachowania niektórych kibiców z gminy Kamieńsk. Częściowo była rzecz na komisji 
oświaty poruszana. Wpłynęło pismo z OZPN o zachowaniu kibiców, była podjęta interwencja, 
jeżeli chodzi o odgrodzenie stadionu w Kamieńsku, bo był stadion na jeden mecz zamknięty i 
trzeba było uszczelnić stadion. Natomiast w najbliższym czasie dokładnie jutro jest spotkanie 
moje z Panem Prezesem Sipą i z Zarządem Świtu Kamieńsk w kwestii dalszego funkcjonowania 
klubu, zachowania kibiców i podjęcia wspólnych kroków, jeżeli zachowanie jest niewłaściwe 
żeby to zachowanie było właściwe.”  
 
Radny D.Barański zaznaczył, że musi się też odnieść do tego, bo to ogrodzenie jest obiecane i ma 
być zrobione. A nie jest to robione. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec wyjaśnił, że pieniądze na ten cel są zabezpieczone w 
budżecie i jak będą wytyczne będzie to zrobione. 
 
Radny D.Barański dodał: „Zróbmy to i będzie spokój a nie róbmy kołomyi z tego. To jest tak 
proste żeby to zrobić tylko trzeba chcieć, ale jak się nie lubi Pana Prezesa... Ktoś nie lubi – nie 
wiem – Pana Grzegorza Turlejskiego, ja nie lubię Radka, nie lubię Stefana, nie lubię kogoś. 
Ludzie, nie na tym polega działanie! My jesteśmy normalni, powinniśmy być normalni.”  
 
Radna E.Danielska: „Ja chciałam powiedzieć, my byliśmy na tej komisji wyjazdowej i ja tutaj 
Darka nie bardzo jestem w stanie zrozumieć. Bo ja uważam, że jeżeli Prezesowi zależy to jeśli 
komisja wyjeżdża to tam ktoś powinien być. My też, uważam, że ten samochód jedzie do 
Gorzędowa tracimy czas, bo to jest strata czasu, bo czekamy 20 minut pod klubem. I Darek ty 
teraz twierdzisz, że koś nie lubi Prezesa? Bo ja odczułam to zupełnie odwrotnie. Mimo że dwóch 
moich synów w Polonii Gorzędów gra ja Prezesa na oczy jeszcze nie widziałam. I uważam, że 
korona z głowy by mu nie spadła, zresztą nie on ktokolwiek z zarządu, gdyby tam na nas czekał. 
No, bo, po co myśmy tam pojechali? Na przykład, słyszę tutaj też, że Pan Janek Zawisza wkłada 
poniekąd swoje środki. No, jak zaznaczyłam dwóch moich synów tam gra i nie widziałam, a 
chyba bym to zauważyła. Więc tutaj musi być chęć z obydwu stron.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podkreślił, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie i 
ma nadzieję, że sprawa się potoczy szybko. Następnie zamknął dyskusję i o zabranie głosu 
poprosił Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. 

 

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

 
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła dwa posiedzenia. W dniu 30 kwietnia mieliśmy 
komisję wyjazdową dotyczącą stanu dróg lokalnych, oznakowania dróg ulic oraz sprawdziliśmy 
stan przystanków komunikacji publicznej na terenie gminy. Po przyjechaniu z terenu 
wypracowaliśmy następujące uwagi i wnioski:  
 

• „Komisja zwraca się do Burmistrza Kamieńska z następującymi wnioskami: 
 

1) Koźniewice – wykonać odwodnienie i nawierzchnię asfaltową na drodze Koźniewice – Niwka;  
    utwardzić i zlikwidować rowy w poprzek drogi Koźniewice – Pytowice oraz zrobić  
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    odwodnienie tej drogi; udrożnić rowy od Kolonii-Piaski do wiaduktu na DK1 i naprawić  
    przejazd pod DK1. 
 

2) Szpinalów – nawierzchnia asfaltowa przez całą miejscowość – druga warstwa. 
 

3) Danielów – pilny remont drogi wraz z utwardzeniem i docelowym położeniem nawierzchni  
   asfaltowej do CPN-u na Dąbrowie. 
 

4) Siódemka – dokończyć drogę do ostatniej posesji i udrożnić rowy wzdłuż drogi. 
 

5) Napoleonów – remont drogi z docelowym położeniem nawierzchni asfaltowej od ujęcia wody  
   w Podjeziorze do granic z gminą Wola Krzysztoporska. 
 

6) Gorzędów – utwardzić drogę - wydłużenie ulicy Adamowskiego; remont drogi z docelowym  
   położeniem nawierzchni asfaltowej od Lamusa do ul. 3-go Maja; nawierzchnia asfaltowa na ul.  
   3-go Maja; utwardzić drogę na Podchojnie; nawierzchnia asfaltowa na ul. Kościuszki. 
 

7) Kamieńsk – nawierzchnia asfaltowa na ul. Kościuszki od DK1; remont ul. Chopina; remont ul.  
   J. Nowaka; nawierzchnia asfaltowa na ul. Zjednoczenia. 
 

• „ Komisja wnioskuje o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o naprawę drogi na ul. 
Mickiewicza w Gorzędowie.” 

• „ Komisja wnioskuje o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o naprawę drogi do 
Pytowic.”  

 

• „Komisja wnioskuje o wykonanie przeglądu dróg gminnych i ustawienie znaków 
ograniczających tonaż pojazdów.” 

 

• „Komisja wnioskuje o wykonanie prawidłowych poboczy przy nowych nawierzchniach 
asfaltowych.” 

 

• „Komisja wnioskuje o wykonanie przeglądu przystanków autobusowych na całym terenie 
Gminy i ich remont oraz utrzymanie w czystości.” 

 

• „Komisja wnioskuje o usunięcie śmieci z terenów przyległych do dróg i zlikwidowanie 
dzikich wysypisk śmieci.” 

 

• „Komisja wnioskuje o jak najszybsze uzupełnienie dziur w drogach i ulicach gminnych.” 
 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, aby te nasze uwagi i wnioski 
wykonywane były na bieżąco i w miarę posiadanych środków, a pozostałe umieszczone były w 
budżecie na rok 2014, bo niektóre z nich powtarzają się od kilku lat.  
Na komisji w dniu 27 maja zajmowaliśmy się funkcjonowaniem jednostek bojowych OSP na 
terenie naszej gminy. Swoje sprawozdania przedstawili prezesi jednostek OSP: w Kamieńsku, 
Kamieńsk – Wrzoski, w Gorzędowie oraz w Koźniewicach, a podsumowaniem było 
sprawozdanie prezesa gminnego OSP Pana Mariana Dębskiego z działalności za rok 2012. 
Sprawozdania są do wglądu w biurze Rady. 
Ponadto na obu posiedzeniach zapoznaliśmy się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady. 
 

Na komisji 27 maja wypracowaliśmy jeszcze dwa wnioski: 
 

• „Komisja wnioskuje o zamontowanie chwytaczy śniegu na dachu Domu Ludowego w 
Kamieńsku.” 

 

• „Komisja wnioskuje o rozpatrzenie przez pana Burmistrza możliwości zatrudnienia 
kierowcy w OSP w Gorzędowie na cały etat.” 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
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3) Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów – Renata Jurczyk; 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

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

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

5) Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

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

p u n k t 6 
 

Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2012 rok. 

W związku z omawianym punktem na salę obrad przybyli: p.o. Dyrektor SZGK w Kamieńsku – p. 
Karol Trajdos oraz księgowa SZGK – p. Janina Bezulska-Wolna. 
 
Księgowa p. Janina Bezulska-Wolna przedstawiła wynik finansowy za rok 2012 oraz 
sprawozdanie z poszczególnych działalności Zakładu w 2012 roku.  
W załączeniu do protokołu – ww. informacje.                                                        Załącznik Nr 12 
 
Radny G.Turlejski zapytał, ilu aktualnie jest pracowników w dziale transport i budowlanka? 
 
p.o. Dyrektor SZGK p. Karol Trajdos odpowiedział, że aktualnie w zakładzie jest 32 
pracowników łącznie. Natomiast, jeżeli chodzi o dział „transport i budowlanka” to tutaj takiego 
dokładnego rozgraniczenia nie ma, bo to są pracownicy „uniwersalni”, którzy zajmują się tym, 
jakie są w danym czasie potrzeby. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Księgowej i Panu Dyrektorowi za przybycie i przeszedł 
do punktu 7. porządku obrad. 
 

/Pan Karol Trajdos i Pani Janina Bezulska-Wolna opuścili salę obrad/ 
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p u n k t 7 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XXXI i 
XXXIII sesją, w kolejności: 

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2 
„Działalność między sesjami w takich głównych obszarach chciałbym Państwu przybliżyć:  

 

1) Prace związane z gospodarką śmieciową;  
Trwają różnego rodzaju konsultacje z innymi samorządami, z prawnikami, z Regionalna Izbą 
Obrachunkową, na temat wprowadzania nowego systemu związanego ze śmieciami. Również, 
jeżeli chodzi o deklaracje jest wyznaczone miejsce w Urzędzie – pokój nr 1 – gdzie kompetentny 
pracownik te deklaracje przyjmuje, informuje mieszkańców, tłumaczy, jak te deklaracje 
wypełniać. U nas do 21 czerwca te deklaracje będziemy zbierać. Chcemy to zrobić w bardzo 
różnej formie, będą zebrania wiejskie, będą dyżury pracownika, który będzie te deklaracje 
przyjmował, tłumaczył, umożliwiał wypełnienie tych deklaracji. Jak Państwo wiedzą problem jest 
bardzo istotny i w wielu obszarach niedoinformowany i w wielu obszarach jest tak, że jeszcze i 
prawo będzie się zmieniać i będzie się zmieniać interpretacja prawa... Także prośba wielka żeby 
zachować dystans do tego, co się na ten temat podaje, bo w różny sposób są te informacje 
rozpropagowane i często są to nadinterpretacje czy nadgorliwość niektórych polityków, którzy są 
ekspertami od wszystkiego. Jeszcze wielki apel do Państwa o pomoc w dotarciu do wszystkich 
mieszkańców, jeżeli chodzi o deklaracje.  
 

2) Sprawy związane z oświatą; 
Tutaj jest kwestia arkuszy organizacyjnych, które wpływają do burmistrza i one w tej chwili 
wróciły do szkół. Generalnie powiem tak, że sytuacja jest taka, że w szkołach mamy niż. Coraz 
mniej jest dzieci młodzieży w szkołach i to też przekłada się na etaty nauczycielskie, na 
liczebność klas, na wielkość subwencji, którą dostajemy od państwa. Rok 2008, jeżeli chodzi o 
urodziny to już jest taki rok gdzie jest dzieci więcej i te roczniki jak zaczną przychodzić do szkoły 
to wtedy będzie troszkę lepiej. Tak samo jest zamieszanie przy wprowadzaniu reformy w 
szkołach podstawowych – przyjście sześciolatków do szkół podstawowych. Myślę, że Państwo 
wszyscy wiedzą, że były terminy przekładane. Są zwolennicy, przeciwnicy tego, różnych 
argumentów się używa. Natomiast dla gminy jest to problem taki, że tą reformę już wprowadzono 
w przedszkolach. Obowiązkowo chodzą pięciolatki i obowiązkowo chodzą sześciolatki, dzięki 
czemu wypełnione są przedszkola. Bo to, co się dzisiaj mówi, że brakuje przedszkoli w Polsce to 
nie, dlatego że mamy bardzo liczne roczniki tylko, dlatego że jeden rocznik przymusowo 
wcielono do przedszkoli pięciolatków i nagle tych grup zrobiło się więcej. I dzisiaj np. główny 
problem w przedszkolu to jest grupa trzylatków, dla których w tej chwili miejsca brakuje, bo są 
grupy pięcio- i sześciolatków, które muszą przyjść obowiązkowo. I może o tym się głośno nie 
mówi, że tamta reforma już działa. Dla gminy jest to rzecz nie najlepsza, bo za dziecko w 
przedszkolu przypomnę nie mamy płacone mimo zapowiedzi rządu, że takie dopłaty będą. Póki 
co te pieniądze do nas nie docierają. Natomiast obowiązkowo dzieci pięcioletnie muszą przyjść do 
przedszkola i muszą zerówkę w tym przedszkolu odbywać. Jeżeli nie zdecydują się rodzice i nie 
wyślą tych dzieci później do pierwszej klasy w wieku sześciu lat to one ten sam program tej samej 
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zerówki robią w wieku sześciu lat, czyli jakby dwa razy zerówkę przerabiają. No jest to system 
jaki jest. Dla nas rodzi to konsekwencje i finansowe i przede wszystkim lokalowe w przedszkolu, 
bo generalnie przedszkole jest wypełnione ponad miarę.  
 

3) Drogi powiatowe;  
Komisja bezpieczeństwa przejeżdżała drogi, swoje wnioski wypracowała. Powiem tak, że cały 
czas toczą się negocjacje o drogi powiatowe, jeżeli chodzi o stan tych dróg, o remonty tych dróg, 
chociaż bieżące łatanie tych dróg. No jakieś drobne efekty tego już są, bo droga w Gorzędowie 
już nie trzeba zygzakiem jeździć między dziurami. Są cały czas składane obietnice, co do 
dalszego remontu drogi Gorzędów-Kamieńsk od mostu w kierunku ulicy Szkolnej. Ja przypomnę, 
że środki mamy wydzielone w budżecie, przeznaczone. Natomiast Powiat do dnia dzisiejszego 
jeszcze tych środków nie przeznaczył, ale są obietnice, że te środki będą przeznaczone. I również 
są obietnice na zwiększenie ilości kostki chodnikowej na ulicę Wieluńską w Kamieńsku i 
Mickiewicza w Gorzędowie. Są również rozmowy o drogę za Pytowicami, tam starostwo jeszcze 
chce włączyć Gminę Kleszczów. Na razie nie ma pozytywnych efektów tego, ale są próby żeby ta 
droga była częściowo remontowana ze środków gminy Kleszczów, bo to jest blisko gminy 
Kleszczów. 
 

4) Prace interwencyjne; 
W związku z zamieszaniem kadrowym w Powiatowym Urzędzie Pracy decyzje do przyznania 
nam pracowników interwencyjnych się przeciągały. Decyzje w tej chwili już zapadły i 
pracownicy się pojawili, no przynajmniej z miesięcznym opóźnieniem, dlatego też część robót, 
które ci pracownicy wykonywali jest troszkę przesunięta. W tej chwili staramy się to nadrobić. 
Nie mamy jeszcze decyzji konkretnych, co do robót społeczno-użytecznych z tego względu, że 
nie ma kto podjąć decyzji. Myślę, że niedługo te decyzje zapadną i będziemy mogli też części 
mieszkańców takie prace zaproponować. My mamy grupę wytypowanych osób, które by 
spełniały kryteria, bo biuro pracy bardzo rygorystycznie podchodzi, m.in. nie mogą pracować 
osoby, które w gminie przedtem pracowały. Nieważne, że bezrobotne, nieważne, że nie mają 
środków do życia, jeżeli w poprzednim roku powiedzmy pracowali nawet na część etatu, dobrze 
pracowali, sprawdzili się i chcemy w tym roku ich zatrudnić z prac interwencyjnych to nie 
możemy musimy brać nowych. Myślę, że to też zweryfikuje urząd pracy, bo dla mnie jest to 
trochę nielogiczne. 
 

5) Rzeka Jeziorka; 
14 dni temu był sygnał, że w tej rzeczce pojawiły się zanieczyszczenia, pojawiło się kilka 
martwych ryb. Zażyczyliśmy sobie kontroli stanu czystości tej rzeki. Były służby WIOŚ, 
przyjechało laboratorium, były na miejscu pobierane próbki wody, była Policja też przez nas 
wezwana, która towarzyszyła przy tych działaniach. No niestety nie udało się ściągnąć właściciela 
rzeczki Jeziorki – Zarządu Melioracji, ale, mimo że nie było właściciela czynności żeśmy swoje 
wykonali. Czekamy na wyniki badań i jeżeli będą wyniki badań to na pewno inne czynności tutaj 
będą prowadzone, jeżeli będzie taka potrzeba, łącznie z czynnościami policyjnymi czy 
prokuratorskimi, jeżeli by potwierdziło się, że jest to zatrucie spowodowane rażącym naruszeniem 
ochrony środowiska, pojawieniem się substancji chemicznych, które były by szkodliwe.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania, 
następnie otworzył dyskusję. 
 
Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał radny F.Stępień i powiedział „Ja mam jedną uwagę na temat 
oświaty. Pan tutaj mówi, że kryzys, niż. A jak to się ma do tego, że nauczyciel emerytowany, 
który już ma nabyte prawa emerytalne dostaje więcej godzin a ten, któremu brakuje paru ładnych 
lat zabiera mu się te godziny. Czy to jest takie czyste wszystko? Na kopalni człowiek, który już 
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ma nabyte prawa emerytalne to nikt mu grupy nie daje, już po prostu ma. A tutaj prawdopodobnie 
się zabiera młodszym pracownikom a daje się tym, co już mają emeryturę w kieszeni.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa – po pierwsze – decydentem w tych sprawach jest 
dyrektor szkoły. Ja nie ukrywam, że zdarza się, że czasami proszę o wytłumaczenie pewnych 
decyzji kadrowych, bo myślę, że do tego, jeśli mam prawo zatwierdzić arkusz organizacyjny mam 
prawo też pytać o różne kwestie. Jeżeli chodzi o nauczycieli to sytuacja nie jest taka prosta jak w 
innych zakładach. Wiąże się to z pewnymi rzeczami – po pierwsze – wiąże się to z Kartą 
Nauczyciela, która definiuje, który nauczyciel w pierwszej kolejności ma mieć zapewnioną pracę 
i jeżeli ktoś jest zatrudniony z mianowania to obowiązuje go Karta i jego trochę inne przepisy 
obowiązują niż pracownika innego i jemu w pierwszej kolejności trzeba tą prace zapewnić. Druga 
rzecz, jeżeli ktoś odszedł z nauczycieli na emeryturę, a chcę przypomnieć, że w tym stanie 
prawnym, jaki dzisiaj jest to jest wiek 67 lat, ale jeżeli są w naszych placówkach nauczyciele, 
którzy są na emeryturze i dopracowują sobie... No nie ma u nas z tego co wiem którzy by 
pracowali. No byli tacy, co chcieli z emerytury wrócić do pracy, mimo że odeszli na emeryturę, 
nie mają 67 lat, ale dyrektorzy z tego, co wiem nie zgodzili się ma powrót takich osób. Natomiast 
sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś nabył prawa emerytalne to wcale nie musi z nich skorzystać. 
Wcale to nie jest jednoznaczne, że on idzie na emeryturę. Po drugie, jeżeli nauczyciele nabywają 
prawa emerytalne to wcale nie muszą się tym chwalić i my nie wiemy tak do końca czy oni mają 
prawa emerytalne czy nie mają tych praw. Mówi się podobno ten ma, podobno tamten, natomiast 
tak do końca nie wiemy... Nie ma w tej chwili póki się nie zmieni Karta Nauczyciela obowiązku, 
że tak powiem pozbywania się takich nauczycieli w pierwszej kolejności. Generalnie dyrektorzy 
powinni kierować się zasadą – i to jest respektowane przez sądy – że jeżeli brakuje pracy to 
rezygnuje się z nauczycieli gorszych na nauczycieli lepiej pracujących. Z punktu widzenia 
rodziców chyba to jest dobra zasada, bo ja bym też wolał żeby moje dziecko uczył nauczyciel 
lepszy niż nauczyciel gorszy. Jeżeli brakuje pracy dla nauczyciela mianowanego to z 
odpowiedniej półki jest im to wypłacane dostaje sześciomiesięczną odprawę... 
 
Radny F.Stępień: „Proszę Pana ja wszystko rozumiem tylko takie przypadki są po prostu i to jest 
nie fair.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ale proszę powiedzieć, kto jest na emeryturze i kogo trzeba zwolnić a 
kogo nie zwolnic.” 
 
Radny F.Stępień: „No ja nie wiem niech Pan sprawdzi, bo Pan dobrze wie o tym i nie dyskutujmy 
dalej na ten temat. Powiedziałem konkretnie ma prawa nabyte i pracuje, godziny ma...  
 
/polemika i przekrzykiwanie się radnych/ 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „W innych zakładach jak ktoś ma prawa emerytalne i odchodzi to 
przychodzi następny. To jest proste. Natomiast w szkole to jest tak, że jeden uczy matematyki 
drugi wuefu trzeci czegoś innego i to, że ktoś nabył prawa czy może odejść na emeryturę np. 
matematyk a brakuje dla polonisty to nie jest tak, że się przekwalifikuje czy będzie uczył 
polonista dzisiaj matematyki, bo akurat tak jest. Być może to są też takie przypadki. Każdorazowo 
trzeba by taki przypadek rozważać i to jest to wielki dylemat dla dyrektor szkół. Być może to są 
takie przypadki. Ale jeżeli Państwo znają takie przypadki, że jest nauczyciel emeryt zatrudniany 
to proszę powiedzieć.”  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Nie mówimy o osobie, która jest już emerytem i pracuje. W 
domniemaniu Pan Franciszek Stępień stwierdził, że jest osoba, która ma prawa emerytalne, czyli 
mogłaby odejść na emeryturę i dodatkowo dostała jakieś godziny. Nie mylmy tych pojęć, bo tutaj 
część osób może myśleć, że jest już na emeryturze... 
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Radny F.Stępień dodał: „A ten młody, co jeszcze dużo mu brakuje ma zabrane godziny.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 7. porządku obrad i ogłosił dziesięć minut przerwy.  
Po przerwie (w godz. 1020 – 1030) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 8. 
porządku obrad. 
 

p u n k t 8 
Podjęcie uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/350/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.                                        Załącznik Nr 14  
 

� 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 13 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 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 XXXIII/351/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013-2016.                                                                                                               Załącznik Nr 15  
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła załączniki do przedstawionej uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 

 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
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głosowało 11 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 XXXIII/352/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                             Załącznik Nr 16  
 

Po zakończeniu głosowania Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się o odnotowanie w protokole, że 
Pan Radny Grzegorz Turlejski głosował „przeciw” tej uchwale.  
 
Radca prawny p. Edyta Szwed wyjaśniła, że my nie protokołujemy głosowania razem z 
nazwiskami. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Kiedyś nie protokołowaliśmy takich rzeczy jak Pan nie głosował za 
remontem w Domu Ludowym czy chodnik w Barczkowicach sto tysięcy Pan nie chciałeś... Ale 
zrobiliśmy.” 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poprosił wiceprzewodniczącego Rady o przytoczenie 
treści następnego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec przedstawił kolejny projekt uchwały: 
 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono pytań. 

 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Kamieńsku. 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 XXXIII/353/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku.                                                  Załącznik Nr 17 
 

W związku z projektami uchwał dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamieńsk na salę obrad przybyli: urbanista z firmy UNIGLOB – p. Piotr Ulrich oraz inspektor w 
Urzędzie Miejskim – p. Radosław Kępa. 

 
� w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Danielów w Gminie Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. Podczas głosowania 1 radny był nieobecny.  
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/354/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk.                    Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w 
obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk; 

 

Pan Piotr Ulrich omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie 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 XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie 
geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk.                                                   Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stare Gałkowice, 
Włodzimierz, Nowe Gałkowice i Podjezioro; 

 
Pan Piotr Ulrich omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stare Gałkowice, Włodzimierz, Nowe Gałkowice i 
Podjezioro. 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 XXXIII/356/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stare Gałkowice, 
Włodzimierz, Nowe Gałkowice i Podjezioro.                                                          Załącznik Nr 20 
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� w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk; 

 
Radny G.Turlejski zapytał, kto wystąpił z wnioskami o zmiany w studium, jakie to są wnioski i 
gdzie, konkretnie, w którym rejonie te działki są położone? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Działka 601 w miejscowości Ochocice – jak się jedzie 
starą trasą E16 po prawej stronie na łuku. Jest to działka gminna o wielkości około dwóch i pół 
hektara, jest to działka dobrze położona, poza terenem zabudowanym. Myślę, że taką mini strefę 
jakąś produkcyjną w przyszłości moglibyśmy tam ze względu na dogodne położenie w tej strefie 
zrobić. Jeżeli chodzi o działki 206, 210, 217, 222-228 Barczkowice – jest to przedłużenie ulicy 
Wojska Polskiego po stronie lewej. Po prawej jest teren budowlany w kierunku Olszowca, aż do 
zakrętu do Olszowca, a po stronie lewej jest to teren rolny. I tutaj, jeżeli będziemy budować 
infrastrukturę (a częściowo już tam jest) to myślę, że ten teren będzie można zabudować po 
dwóch stronach ulicy a nie tylko po jednej. Działka 257 obręb 6 w mieście Kamieńsk – jest to 
działka położona nad rzeczką Kamionką. Tutaj jest wniosek właściciela tej działki, bo ta działka 
została pominięta jako działka budowlana. Nie mówimy, że to będzie działka budowlana w 
całości. Prawdopodobnie byłaby w części uznana jako budowlana, bo ona jest szeroka.  
Wyznaczenie terenów zagrodowo-mieszkaniowo-usługowych na działkach 248, 277,278 obręb 6 
w mieście Kamieńsk – to jest w rejonie za sklepem DINO. Tam mieszkańcy wystąpili, część 
mieszkańców wystąpiła, żeby zrobić to teren usługowo-przemysłowy albo usługowy. Co prawda 
w studium wpisujemy mieszkaniowo-usługowy ale jeżeli dojdziemy do wniosku że sam usługowy 
będzie potrzebny to później w planie będziemy mogli tak to zrobić. Punkt czwarty – wyznaczenia 
terenów związanych z produkcją energii elektrycznej w rejonie miejscowości Gałkowice Stare, 
Włodzimierz, Gałkowice Nowe i Podjezioro – jest to dokładnie ten obręb, o którym przed chwilą 
mówiliśmy gdzie przystąpiliśmy do zmian w planie zagospodarowania pod elektrownie wiatrowe, 
co jest zgodne ze studium. Natomiast w momencie uchwalenia studium gdzie były uchwalane 
instalacje elektrowni wiatrowych nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że są jeszcze inne urządzenia do 
produkcji prądu. A generalnie chodzi o produkcje z ogniw fotowoltonicznych, czyli takich jakby 
paneli słonecznych, które produkują bezpośrednio energię.. I tutaj w tym obszarze myślę, że 
byłby obszar taki, że jedno przy drugim można by było wykorzystać. Jeżeli będą wiatraki to 
pewien teren nie będzie podlegał zabudowie w obszarze wiatraków natomiast można lokalizować 
tam elektrownie fotowoltaiczne. Jedna infrastruktura, jeżeli chodzi o przesył prądu 
elektrycznego.” 
 
Radny F.Stępień zapytał o działkę przy Kamionce: „Czy ona nie będzie kolidowała kiedyś w razie 
czego z obwodnicą?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że obwodnica ma być pomiędzy Barczkowicami a 
Kamieńskiem za rzeczką. Poza tym to jest w tej chwili o przystąpienie do zmiany w studium, 
dlatego jeżeli taka kolizja by była to odpowiednie instytucje, z którymi będziemy uzgadniać to 
wykażą.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.                                                           
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/357/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk.                          Załącznik Nr 21 
 
/p. Piotr Ulrich i p. Radosław Kępa opuścili salę obrad/ 

 
� w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3 

odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat 
do 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów.                                                            
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIII/358/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzanych 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk.                      Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie 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 XXXIII/359/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.05.2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk.                         Załącznik Nr 23 
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8.                 
i przeszedł do punktu 9. porządku obrad. 

 
p u n k t  9 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny F.Stępień zapytał, jaka będzie pojemność kosza dla gospodarstw powyżej 3 osób za 22 
złote? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że z tego, co pamięta to powyżej 3 osób jest 240 litrów. Dodał: 
„Powiem tak, że może być tak tylko nie wiem na ile uda nam się to zrealizować, bo chcemy 
dokupić część koszy. Przede wszystkim dokupić te kosze czarne na te śmieci ogólne, bo czy ktoś 
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będzie segregował czy nie, ale to i tak taki jeden kosz każdy będzie musiał mieć. Z tych środków, 
które dzisiaj Państwo przegłosowali dokupywalibyśmy brakujące... I jeżeli będzie teraz sytuacja, 
że będziemy te kosze dokupywać to może być tak, że zgodnie z regulaminem mamy (mówimy 
minimum) dla rodziny 4-osobowej 240 litrów a 3-osobowej 120 litrów, ale jeżeli tych koszy 240 
byłoby więcej albo byśmy dokupywali, bo różnica w cenie nie jest za duża, to bardziej byśmy się 
nastawiali na te kosze 240 litrów, bo być może część nawet rodzin 3-osobowych byśmy 
wyposażali w te kosze 240, bo część mieszkańców mówi, że kosz 120 litrów na 5 osób mu dzisiaj 
wystarcza a część mieszkańców mówi, że na 3 osoby w kosz 240 litrów ciężko jest się zmieścić. 
Z tego względu, że specyfikacja naszej gminy na śmieci i przetarg mówi o tym, że płacimy 
ryczałtowo, czyli tyle ile śmieci wyprodukujemy tyle firma nam będzie odbierać nie płacimy za 
metr, to ja bym był zwolennikiem tego żeby te kosze były jak największe żeby miały rezerwę.” 
 
Radny F.Stepień zapytał czy to znaczy, że czy śmieci będziemy segregować czy nie to i tak 
musimy brać kosz ten ogólny? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak, bo na to, co zostanie po segregacji też musi być taki 
kosz ogólny. 
 
Następnie Radny F.Stępień zgłosił wnioski dotyczące świetlicy w Barczkowicach, mianowicie: 
- o naprawę schodów przy świetlicy; 
- o naprawę zadaszenia; 
- o obłożenie komina na świetlicy blachą; 
- o zrobienie podbitki. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o schody to sprawa jest w trakcie załatwiania. 
Dodał: „Jeżeli chodzi o podbitkę to problem jest rozważany, bo od początku tej podbitki nie było, 
przy dociepleniu nie było, ale teraz wyszedł problem taki, że ptaki się tam dostają i niszczą 
styropian. Także problem jest znany i jest szukany wykonawca, który ją zrobi. No szkoda, że przy 
okazji ocieplania nie było to zrobione.” 
 
Radny D.Barański zapytał, kiedy zacznie być robiona ścieżka, która łączy ulicę Kościuszki i 
Mickiewicza w Gorzędowie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jeżeli będę 
wiedział taka informacje przekażę. Środki mamy zabezpieczone, zakład gospodarki przyjął jakiś 
harmonogram robót, bo to jest, że tak powiem ekipa określona ilość osób i kilku robót nie mogą 
robić, rok jest trochę opóźniony, bo warunki pogodowe były takie, że jeszcze w święta mieliśmy 
śnieg i tego się nie dało robić także myślę, że jeżeli byłby to jakiś odległy termin czy trudny do 
realizacji przez zakład to wynajmiemy firmę z zewnątrz aczkolwiek wolałbym żeby robił to 
zakład gospodarki, bo to miejsca pracy naszych mieszkańców.” 
 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 9. porzadku obrad i przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t  10 

Sprawy różne. 
 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 11. 
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p u n k t  11 

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

Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 


