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RM.0002.9.2013  

 P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/13 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 8 sierpnia 2013 r. 
 
XXXVII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1100 – 1215. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 11 radnych.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Adwokat – Karina Zakrzewska. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 2 
 
PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. 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 zmiany uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 

27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą – dz. 442, obręb Szpinalów; 

•  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą – dz. 361/2, obręb Ochocice; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą – dz. 487, obręb Gałkowice Stare. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                  Załącznik Nr 3 
 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący 
poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. Następnie na 
podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 11, co stanowi quorum, 
a więc Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady dodał, że zanim przejdzie do punktu drugiego chciałby zgłosić wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Kamieńska. Wyjaśnił, że skarga została złożona przez Panią Dorotę Szymczyk i ponieważ już był 
przedłużony termin rozpatrzenia tej skargi, dzisiaj proponuje wprowadzenie tej sprawy pod 
obrady Rady – jeżeli oczywiście wnioskodawca nie wyraża sprzeciwu. 
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Burmistrz B. Pawłowski wyraził zgodę na wprowadzenie ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie – jako ostatniej –  
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska. Głosowało 11 radnych. „Za” 
przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie. 
Wyjaśnił, że w ostatnich dniach ta jednostka dostała dofinansowanie z Komendy Głównej OSP na 
aparat powietrzny i na ubrania bojowe, natomiast musi to być w miarę szybko przez nich 
skonsumowane, dlatego korzystając z tego, że dzisiaj jest sesja proponuje żeby taką dotację 
wprowadzić. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych. „Za” 
przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania ww. zmiana została przyjęta. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. 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 zmiany uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 

27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą – dz. 442, obręb Szpinalów; 

•  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą – dz. 361/2, obręb Ochocice; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą – dz. 487, obręb Gałkowice Stare; 

• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie; 

• w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik ogłosił 3 minuty przerwy technicznej na rozdanie radnym 
wprowadzonych projektów uchwał. 
Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 2. porzadku obrad. 
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Wiceprzewodniczącego Rady A.Pawelca                          
o przedstawienie przygotowanych projektów uchwał. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� 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 11 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVII/373/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013- 2016.                                                                                                                Załącznik Nr 4 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga poprosiła radnych o wprowadzenie do projektu uchwały 
następujących zmian: 1) zmniejszyć wydatki bieżące w OSP, w zakupie materiałów, o kwotę 
4.480 zł, natomiast zwiększyć dotacje dla OSP o kwotę 4.480 zł - na zakup ubrań bojowych;       
2) dotację na zakup aparatu powietrznego 2.520 zł zmniejszyć z monitoringu na placu zabaw w 
Gorzędowie. 
Następnie Skarbnik Gminy omówiła załączniki do uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zmiany zgłoszone przez Skarbnik Gminy. 
Głosowało 11 radnych. Za wprowadzeniem zmian głosowało 10 radnych, 1 radny „wstrzymał się’ 
od głosu. W wyniku głosowania zmiany zostały przyjęte.  
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013 (ze zmianami). Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/374/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                               Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej; 

 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
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finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Głosowało 11 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/375/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.                                                                                                               Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą (Szpinalów); 

 
Radny G.Turlejski zapytał, kto jest dotychczasowym dzierżawcą i co robi na tej działce? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że dzierżawcą jest Pan Sławomir Stanisz i prowadzi na tej 
działce działalność rolniczą, bo to jest działka rolna. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 11 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/376/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą.                                                                                    Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą (Ochocice); 

 
Radny G.Turlejski zapytał, kto jest dotychczasowym dzierżawcą? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że Marcin i Krystyna Koczberscy i jest to też działka 
rolnicza. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 11 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą.                                                                                    Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą (Gałkowice Stare); 
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Radny G.Turlejski zaznaczył, że tak jak przy poprzednich uchwałach chciałby dowiedzieć się, kto 
jest dzierżawcą i co tam robił do tej pory. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że o przedłużenie dzierżawy występuje Pani Elżbieta Stasiak - 
na rolniczą działalność. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 11 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/378/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą (Gałkowice Stare).                                                      Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie. Głosowało 11 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.08.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie.                                                                                                             Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska; 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik zapoznał radnych ze skargą Pani Doroty Szymczyk na 
bezczynność Burmistrza Kamieńska polegającą na braku działań inwestycyjnych na ulicy Mjr 
Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku. Następnie odczytał informację Burmistrza Kamieńska 
dotyczącą odpowiedzi na zarzuty podnoszone przez Panią Szymczyk w skardze. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. materiały.                                                        Załącznik Nr 11 
 

Radny W.Wasiński zapytał czy już wcześniej były składane jakieś prośby Pani Szymczyk żeby 
coś robić na tej ulicy?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że z tego, co pamięta to kiedyś był dyrektor ZGK Pan Maj 
w sprawie tej Pani oraz jej mąż parokrotnie przychodził, interesował się, co dalej z tą ulicą – 
otrzymywał wówczas odpowiedź, że jest robiona dokumentacja projektowa i na jakim etapie jest 
ta dokumentacja. Dodał: „Dokumentacja była robiona kompleksowo i jest zrobiona na całe 
osiedle. Bo nie jest problem wykopać kanalizację sanitarną i deszczową na długości 15 czy 30 
metrów koło Państwa Szymczyk i zostawić zamkniętą z jednej i drugiej strony. No, te ścieki czy 
woda deszczowa musi płynąć dalej, musi trafić do instalacji, która to będzie odbierać. I to musi 
być rozplanowane na całym tym dużym osiedlu kompleksowo. Wtedy można dopiero zacząć 
realizację pewnych elementów tych działań. Natomiast to też musi być robione z głową, bo też 
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nie ma sensu położenia tam asfaltu, czy zrobienia chodników, jeżeli to będzie kolidowało w 
przyszłości z instalacjami sanitarnymi czy deszczowymi. Jest to teren bardzo duży gdzie są 
bardzo duże spadki, czyli tam musi być instalacja deszczowa, bo już Pani Szymczyk pisze, że są 
podtopienia... No są, bo tam zawsze były podtopienia i nie da się ziemi wypiętrzyć do góry, bo 
tam teren opada w taki a nie inny sposób i ta woda przy większych ilościach deszczu po prostu 
będzie się gromadzić. Także proszę Państwa jest możliwość realizacji tego etapami, ale może się 
okazać, że żeby Państwa Szymczyków włączyć do kanalizacji to trzeba będzie wybudować 
kilkaset metrów tej kanalizacji żeby to miało gdzie odpłynąć. Jeszcze gorsza sytuacja, czy może 
bardziej pilna, jest na ulicy Mularczyka gdzie w tej chwili jest sześć domów gdzie ludzie się 
pobudowali i tam też wypadałoby coś z tym zrobić. Pojawiają się problemy też innej natury 
oprócz tego głównego problemu finansowego, bo problem finansowy to jest kilka milionów 
złotych, ale – mówię – oprócz problemu finansowego tego głównego, że trzeba byłoby znaleźć 
środki na wybudowanie są jeszcze inne problemy. Mieliśmy problem projektowy z włączeniem 
do kanalizacji deszczowej, bo ona musi być zrobiona ze spadkami. Ta kanalizacja deszczowa ma 
ujście przy trasie szybkiego ruchu i tam ze względu na trwające prace projektowe zmieniające się, 
itd., mieliśmy szereg problemów z uzgodnieniami. W tej chwili są te uzgodnienia. Druga rzecz – 
to w tym obszarze było dużo działek gdzie było trudno ustalić właściciela. Jeżeli my planujemy i 
mamy dokumentację projektową i jesteśmy w tej chwili na etapie ustalania stron i powiadomienia 
czy uzyskania zgody od mieszkańców, którzy mają tam działki żeby można było budować w ich 
terenie kolektory, ulice, itd. – to część tego jest niewykupiona. Mamy chyba jeszcze kilka działek 
gdzie nie mamy właściciela namierzonego i też chodziłoby o pewne ustalenia. I teraz żeby wejść 
w ten teren trzeba by było mieć te wszystkie zgody, bo zostało nam kilka tych zgód do uzyskania. 
I tutaj byłoby działanie. Może uda się to zrobić, ale to wszystko przeciąga się w czasie...          
Inną jakby alternatywą jest wykup działek tam gdzie będą przebiegać drogi a w tych drogach jest 
już zaplanowana pełna kompleksowa infrastruktura. Szacunkowo wykup działek w tym obszarze 
to jest pół miliona złotych. To też są koszty, które trzeba by wygospodarować i całą procedurę 
przeprowadzić korzystając tutaj ze spec ustawy (jeżeli chodzi o budowę dróg) żeby to było 
szybciej. Także to są takie problemy. Ja nie mówię, że tam nie będzie nic budowanego – żeby 
tego tak nie zrozumieć – natomiast nie było projektów i już dzisiaj jest wielki postęp. Od jakiegoś 
czasu trwały prace projektowe, trwały ustalenia. W tej chwili mamy projekty zrobione, mamy 
ustalanie osób gdzie chcemy wejść na działki żeby uzyskać ich zgodę. Istnieje możliwość 
wybudowania dróg czy przejęcia tych dróg na siłę, ale – mówię – wtedy wiąże się to z 
koniecznością zapłacenia odszkodowań i my te odszkodowania szacujemy...                          
Także tych problemów tu jest bardzo dużo. Myślę, że Pani Szymczyk budując tam dom wiedziała, 
w jakim obszarze buduje. Budowała to jeszcze tam planu zagospodarowania przestrzennego nie 
było, co też dodatkowo utrudniało działanie. Dzisiaj ten plan jest, ale są jakieś priorytety, są 
określone ilości pieniędzy, które mamy i jest niestety cała procedura biurokratyczna, która często 
powoduje wydłużanie terminu budowy. Tutaj mieliśmy duży problem z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych, bo mamy w tym obszarze planowaną autostradę, ale udało się to przebrnąć.” 
 
Radna R.Jurczyk zwróciła uwagę, żeby na przyszłość może bardziej zastanawiać się przy 
pozwoleniach na budowę czy wydać pozwolenie w takim miejscu czy nie. 
  
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że mamy w gminnie parę budynków, które są oddalone od drogi 
głównej 100 czy 200 metrów i tą drogę trzeba utrzymać w przejezdności, trzeba odśnieżać, 
remontować, nawet jak jest wyłożona kamieniem to trzeba to uzupełniać. Dodał: „Proszę Państwa 
czasami jest trudno tam z mediami typu kanalizacja czy deszczówka, a niestety tak się już 
poukładało, że na tych dwóch nowych osiedlach w Kamieńsku (jedno to koło cmentarza obręb 7 a 
drugie tu obręb 2) są to osiedla, które będą ładne pięknie położone w oddaleniu od dróg, chociaż 
to przy wodrolu gdzie mieszka Pani Szymczyk bliskość autostrady jest pewną komplikacją, ale 
proszę Państwa są to osiedla gdzie uzbrojenie tego, dobudowanie kolektorów sanitarnych i muszą 
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być niestety i deszczowe, bo tam są spadki duże i ci, co mieszkają na dole jak zrobimy asfalt to 
będą zalewani. Także – mówię – będą piękne osiedla, ale wymaga to ogromnych nakładów 
finansowych i wymaga też pełnej infrastruktury. A pamiętajmy też, że mamy wiele miejscowości, 
wiele miejsc w Kamieńsku, gdzie też ludzie chcą mieć kanalizację też chcą mieć dobrą drogę i dla 
nich to nie jest żaden argument, że ktoś mieszka od 10-ciu lat w tym miejscu, a wybrał sobie sam 
to miejsce do mieszkania, bo może na działce zaoszczędził tylko, że później z tego są różne 
komplikacje. Jeżeli buduję dom w miejscu gdzie jest dużo budynków innych to szansa na to, że 
będzie kanalizacja jest większa. No tak to jest.”  
 
Następnie głos zabrał radny M.Ludwiczak i powiedział, że rozumie i zgadza się z tym, co 
powiedział burmistrz. Dodał: „Ja mogę tylko zapytać a co mają powiedzieć mieszkańcy, którzy 
mieszkają już w gminie (bo to nie jest tylko Kamieńsk) mieszkają w gminie i mają domy po 20, 
30, 50, 60 lat i oni do dzisiejszego dnia nie mogą się doprosić kanalizacji, nie mogą się doprosić 
żadnych mediów innych oprócz wody i światła. Ta Pani 10 lat temu, no ona dzisiaj ma rację, bo 
ona chciałaby mieć drogę, chciałaby mieć kanalizację deszczową i sanitarną. I ja jej przyznaję 
rację, bo tak powinno być, bo dzisiaj wszyscy powinni to mieć. Ja jej przyznaję rację, że dajemy 
pieniądze na drogę powiatową a nie dajemy na swoje drogi. Patrząc na to tylko z Pani strony to ja 
jej się nie dziwię. Natomiast patrząc na to szerzej troszeczkę to trzeba wiedzieć, że ta Pani 
zdecydowała się 10 lat temu na pobudowanie tego budynku w tym miejscu. No, może wtedy nie 
było działek w Kamieńsku, może nie miała możliwości, bo trzeba powiedzieć, że plan 
zagospodarowania przestrzennego też był inny być może nie było terenów, które można było 
sprzedać. A być może ona tylko dlatego się tam pobudowała, że tam miała swoją działkę rolną. 
No, ona jakąś odpowiedzialność ponosi. Ja też do dzisiejszego dnia nie mam kanalizacji sanitarnej 
ani burzowej i mogę powiedzieć, że mój dom stoi już 40, 50 czy 60 lat i też bym chciał żeby to 
było. Co mają powiedzieć mieszkańcy wsi gdzie też się ludzie budują i też nie mają tych mediów 
a chcieliby mieć? No nie mamy jednak tego planu zagospodarowania tak zorganizowanego, że 
mamy dzisiaj pieniądze na wszystko żeby zrobić i w Kamieńsku i w Ochocicach i w Pytowicach, 
czy gdziekolwiek. Nie mamy na to możliwości warunków i ludzie powinni sobie w jakiś sposób 
zdawać z tego sprawę, aczkolwiek nie ma im się, co dziwić jak oni patrzą i widzą, że pieniądze 
jakieś są i wydajemy na inne cele. No my to wiemy, ale dużo ludzi się tym nie interesuje i 
praktycznie, co ich to interesuje, że my chcemy zrobić drogę - pomóc powiatowi czy Powiat nam 
chce pomóc i chcemy zrobić jakąś drogę. I tutaj to wszystko jest tak skomplikowane, że ci ludzie 
muszą po prostu nas zrozumieć a my musimy też zrozumieć tych ludzi, że musimy się 
zdecydować na jakąś budowę większą, na większe przeznaczanie pieniędzy na budowę dróg, na 
infrastrukturę, na rozwój całego tego naszego terenu. No nie możemy się zamykać tylko w tym, 
że będziemy pomagać temu czy temu, ale musimy się zdecydować, że jednak najważniejszy jest 
nasz teren... No nic nie możemy dzisiaj tej Pani pomóc, bo tak jak burmistrz mówił, bo to 
wszystko, co burmistrz powiedział to jest zrozumiałe i to jest jasne. No, ludzie mają takie działki 
gdzie schodzą z kosztów, bo budują się na swoich działkach ewentualnie lubią takie miejsce, 
pasuje im takie miejsce i decydują się na to.” 
 
Radny D.Barański zwrócił uwagę, że w Gorzędowie jest taki piękny teren, którym trzeba się 
zająć, który powinien być zagospodarowany w ramach ochrony środowiska. Zaapelował żeby nie 
zajmować się tylko budynkami, ale również zacząć dbać o przyrodę.  
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał: „Proszę Państwa a czy mamy nie dbać o służbę zdrowia, o 
oświatę, i zamknąć szkoły albo zrobić klasy 30-osobowe i pół nauczycieli zwolnic?.. Dodał: 
„Dzisiaj głosowaliśmy finansowe rzeczy. Państwo sobie sprawdzą ile, chociaż Państwo wiedzą, 
że to jest około 7 milionów złotych na inwestycje, sprawdźcie tej samej wielkości gminy w 
okolicy ile takich gmin jest gdzie takie środki się wydaje na inwestycje. No, na gminę spada dużo 
różnych zadań, chociażby te śmieci, które dostaliśmy przedtem to był mieszkańca problem dzisiaj 
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to zostało zrzucone na gminę i nikt nie pyta ile, która gmina do tego dołoży. I my byśmy bardzo 
chcieli i każdy z radnych by chciał żeby powstawały nowe rzeczy. A proszę zobaczyć ile mamy 
rzeczy starych, które musimy remontować. To nie jest tak, że jak już raz jest coś wybudowane 40 
lat temu to już o tym możemy zapomnieć, bo są odcinki dróg polnych, które utwardzamy w 
kamieniu i już są trzeci raz utwardzane, bo rok był mokry i to, co było już zrobione porobiły się 
dziury i musimy tam dowozić. I też tu u tej Pani Szymczyk też ta droga popsuła się później (na 
początku z wiosny nie była taka zła popsuła się później), bo tam jest podmokły teren i jakby tam 
był jeszcze większy ruch to by dopiero był dramat. Natomiast ten ruch tam jest prawie żaden, 
dlatego ta droga nie jest aż tak bardzo zniszczona. Ale została poprawiona. I ja myślę, że takie 
drogi – tu mogę deklaracje złożyć – bo na tyle gminę stać żeby takie drogi były utrzymywane w 
przyzwoitej kondycji, jeżeli chodzi o przejezdność. Na pewno są takie drogi (czy takie miejsca) 
oświetlane, ale inwestycja polegającą na kanalizacji sanitarnej i deszczowej i budowie drogi jest 
naprawdę bardzo duża i tu trzeba się zastanowić gdzie, w jakiej kolejności. Bo my budujemy, 
robimy, a to, jaka jest relacja między nowymi drogami budowy, remontów, itd., to jakby dzisiaj 
popatrzeć w te środki, które były (ponad 600 tysięcy złotych zmian było) to większość idzie na 
remont starych dróg, bo Szpinalów – stara droga (rozlatuje się asfalt, ileś lat nie było robione), bo 
remont drogi w Gorzędowie, którą gmina trochę uszkodziła, bo nie miała innego wyjścia przy 
budowie kanalizacji sanitarnej (dzisiaj dokładamy kolejne pieniądze), itd. Także większość tych 
środków, które przeznaczamy idzie na remonty. Natomiast też musimy budować nowe drogi. 
Budujemy na Siódemce, Napoleonów – dzisiaj wchodzą dwa kawałki tej drogi – no, od lat droga 
jest zaniedbana. Czyli dbamy też o te stare drogi. Także proszę Państwa naprawdę ilość dróg, 
które są odnawiane, remontowane, dodatkowa warstwa asfaltu, do relacji z innymi drogami jest 
taka, że większość remontujemy... 
 
Radny D.Barański zapytał, dlaczego miejscowość Gorzędów została pomniejszona przez znak 
drogowy miejscowości „Gorzędów”. Dodał: „Jak się jedzie w kierunku Chrzanowic jest znak 
Gorzędów 150 metrów przed przystankiem kolejowym. Kto to tam wstawił?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że to jest droga powiatowa, więc Powiat. 
 
Radny D.Barański dodał: „Panie Burmistrzu, Gorzędów to jest za torami 300 metrów (jadąc od 
Gorzędowa w kierunku Chrzanowic). Proszę ten znak przestawić, bo tak nie może być. Kto tak 
bezmyślnie wstawia znaki? Wnioskuję Panie Burmistrzu żeby ten znak przestawić.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że sprawdzi to. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił uwagę, że odchodzimy od meritum sprawy, tj. od skargi i 
drogi Maszewskiego. 
 
Radny D.Barański zaznaczył, że nie odchodzimy, jesteśmy przy drogach, dlatego ten temat. 
Dodał: „Ja bym jeszcze małą tabliczkę poprosił żeby mały taki autobusik był namalowany i 
przykręcone czterema śrubami żeby ludzie więcej nie pytali się. Kierowca twierdzi, że nie ma 
oznakowania i on nie ma obowiązku się zatrzymywać. Tam ma zatrzymywać się autobus szkolny, 
który wozi dzieci do szkoły.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że porozmawia z prezesem MZK, bo to, że przykręci tabliczkę 
to nic nie da, bo kierowca jak nie będzie się chciał zatrzymywać to i tak się nie zatrzyma.              
Z drugiej strony - to jest to kwestia MZK, bo oni mają ustaloną trasę, mają ustalone przystanki i 
nie robią nam tego gratis, bo my jako mieszkańcy płacimy a gmina jeszcze dopłaca... 
 
/polemika radnych/ 
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Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął dyskusję, następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska poprzez głosowanie: czy skarga 
Pani Szymczyk jest „zasadna” czy „bezzasadna”. 

1)  „za” uznaniem skargi za „zasadną” głosował 1 radny, 10 radnych głosowało „przeciw”; 

2) „za” uznaniem skargi za „bezzasadną” głosowało 10 radnych, 1 radny obecny na sali nie 
wziął udziału w głosowaniu. 

W wyniku głosowania Rada Miejska uznała skargę Pani Doroty Szymczyk na Burmistrza 
Kamieńska za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik ogłosił kilka minut przerwy na przygotowanie uzasadnienia do 
uchwały i rozdanie radnym. 
Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeczytał uzasadnienie do uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVII/380/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
8.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska wraz z uzasadnieniem. 

Załącznik Nr 12 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł 
do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXXVII nadzwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


