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RM.0002.10.2013 
  P R O T O K Ó Ł  NR XXXVIII /13   

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

 
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1210. 
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, Adwokat – Karina Zakrzewska 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 protokołów: Nr XXXV/13 z 26 czerwca 2013r., Nr XXXVI/13 z 18 lipca 

2013r., Nr XXXVII/13 z 8 sierpnia 2013 r. 
4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między 

sesjami. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
10.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na 

sesji w dniu 26 czerwca 2013 r. 
12. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat; 
• w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 

dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Gałkowice Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Gałkowice Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, w budynku Nr 1 
położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi na okres do 10 lat; 
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• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą; 

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

• w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kamieńsk 
na lata 2013 – 2015; 

• w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy różne. 
15. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXVIII 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. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek:  

• O wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kamieńsku. 

Wyjaśnił, że nie spłynęły jeszcze wszystkie opinie, które w tej sprawie powinny być wydane przed 
podjęciem uchwały, dlatego dzisiaj prosi o zdjęcie z porzadku obrad tej uchwały.  
 

W dalszej kolejności Burmistrz B.Pawłowski zgłosił następujące wnioski: 
•••• O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na 
lata 2013 – 2017. 

•••• O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego. 

 

•••• O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Gminę działki nr 58 położonej w Kamieńsku obręb geodezyjny 5. 

 

•••• O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamieńsk 

 

•••• O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
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działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej 
Uchwałą Nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 sierpnia 2013 r.; 

 

•••• O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił wniosek: 

•••• O wprowadzenie po punkcie jedenastym – jako punkt dwunasty – „Rozpatrzenie skargi na 
Burmistrza Kamieńska”  

Wyjaśnił, że sprawa ta była rozpatrywana przez Urząd w trybie administracyjnym jednak 
wojewoda po rutynowej kontroli rozpatrywania skarg i wniosków uznał, że cała korespondencja z 
Firmą STER-BUD Jacek Fila powinna odbyć się na zasadzie skargi, tj. w trybie przewidzianym dla 
skargi na burmistrza a więc powinna zostać przesłana do Rady. Dodał: „To jest ocena wojewody, 
my mamy inną, niemniej żeby formalnie tą sprawę załatwić musimy podjąć w formie uchwały, aby 
te zalecenia pokontrolne wojewody wykonać.” 
 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 
 

1) O zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kamieńsku. 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

2) O wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013 – 2017. 

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

3) O wprowadzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Piotrkowskiego. 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się” 
od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów. 
 

4) O wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę działki nr 
58 położonej w Kamieńsku obręb geodezyjny 5. 

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

5) O wprowadzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk 

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

6) O wprowadzenie 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 finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej Uchwałą Nr 
XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 sierpnia 2013 r. 
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Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 
7) O wprowadzenie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2013-2016. 
Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 2 radnych „wstrzymało 
się” od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów. 
 

8) O wprowadzenie punktu: Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska – jako punktu 12. 
Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/13 z 26 czerwca 2013r., Nr XXXVI/13 z 18 lipca 

2013r., Nr XXXVII/13 z 8 sierpnia 2013 r. 
4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między 

sesjami. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na 

sesji w dniu 26 czerwca 2013 r. 
12. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska. 
13. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat; 
• w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 

dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Gałkowice Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Gałkowice Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, w budynku Nr 1 
położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi na okres do 10 lat; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą; 
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• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kamieńsk  

• w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kamieńsk 
na lata 2013 – 2015; 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013 – 2017; 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego; 
• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę działki nr 58 położonej w 

Kamieńsku obręb geodezyjny 5; 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 

27 marca 2013 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej Uchwałą Nr 
XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 sierpnia 2013 r.; 

• w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/13 z 26 czerwca 2013r., Nr XXXVI/13 z 18 lipca 2013r., Nr 
XXXVII/13 z 8 sierpnia 2013 r. 
 

1. Protokół Nr XXXV/13  z 26 czerwca 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 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 

2. Protokół Nr XXXVI/13  z 18 lipca 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 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 

3. Protokół Nr XXXVII/13  z 8 sierpnia 2013 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 3 porządku obrad przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4 
Dalsze prowadzenie sesji przekazał wiceprzewodniczącemu Rady p. Andrzejowi Pawelcowi. 
 

p u n k t  4 
 

Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację na temat stopnia realizacji inwestycji 
zaplanowanych na rok 2013.  
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                            Załącznik Nr 5 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec podziękował Panu Burmistrzowi za omówienie 
zagadnienia, następnie przeszedł do punktu 5. porządku obrad. 
 

p u n k t  5 
 

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

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

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Radny F.Stępień zapytał czy Komisja zajmowała się tematem konkursu na dyrektora przedszkola, 
bo w prasie były jakieś doniesienia, że tam było coś nie fair? 
 
Radny W.Wasiński odpowiedział, że nie zajmowała się, ponieważ konkurs przeprowadza Organ 
prowadzący, tj. Gmina nie Komisja Oświaty.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

2) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej – Marka Ludwiczaka: 

 
„W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 września.                   
Na posiedzeniu sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za I półrocze 2013 r. przedstawiła Pani Grażyna Palka. Następnie zajmowaliśmy się 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. Na posiedzeniu wypracowaliśmy 
jedną opinię dotyczącą wykupu nieruchomości i jeden wniosek:  
OPINIA: „Komisja uważa, że wykup nieruchomości Pana Pakuły i Państwa Haliny i Zbigniewa 
Woszczyk na dzień dzisiejszy jest niemożliwy i proponuje przesunięcie rozpatrzenia wykupu w/w 
działek w roku następnym.” 
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WNIOSEK: „Komisja wnioskuje o uporządkowanie poboczy drogi Pytowice – Łękińsko z 
krzewów i gałęzi wchodzących w pas jezdni.” 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

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

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 5. Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec przeszedł do punktu 
6. porządku obrad. 
 

p u n k t 6 

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

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że dużo czasu w okresie międzysesyjnym zajęły mu inwestycje, 
tzn. przygotowanie tych inwestycji, działania w tej kwestii żeby te inwestycje, jeżeli to możliwe jak 
najszybciej były realizowane. Dodał: „Ważną też rzeczą było spotkanie się z mieszkańcami 
poszczególnych sołectw na zebraniach sołeckich. Takie zebrania wczoraj zostały zakończone. 
Proszę Państwa powiem tak, że mieszkańcy chyba z funduszy sołeckich są zadowoleni, planują na 
przyszły rok i to planowanie jest rozsądniejsze takie bardziej przyziemne. Państwo coraz częściej 
zastanawiacie się na co te pieniądze wydać. Tutaj mieszkańcy w tej chwili wykazują spory 
rozsadek w tym co proponują, pytają a za ile, kiedy to się da zrobić.  
W tym okresie wakacyjnym było też trochę remontów w szkołach i kwota tych remontów to około 
200 tysięcy złotych. Z drugiej strony też zauważam taką jakby troskę dyrektorów, które też widzą 
jakby kilka zadań remontowych, ale wybierają te najważniejsze. W tym roku każda placówka 
została w większym czy mniejszym stopniu odremontowana. Na pewno problem tutaj leży w tym, 
że wszystko, co jest nowe, co jest ładne jak się wyremontuje powoduje to, że chciałoby się jeszcze 
więcej. Taki przykład mamy w szkole podstawowej w Kamieńsku tam są trzy korytarze 
wyremontowane i zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum wiem, że w przyszłym roku 
bardzo by chcieli jeszcze więcej tego zrobić, bo efekt jest naprawdę bardzo fajny.  



  8

W przedszkolu doszła kolejna sala, Gmina wydzieliła tą salę z górnego korytarza. Trochę to 
ograniczy możliwości działania, jakiś występów dzieci, ale myślę, że możemy dzieci zaprosić do 
Domu Ludowego i tam mogą jakieś występy zrobić, tym bardziej, że ta sala na występy była mała. 
Natomiast udało się wprowadzić kolejną grupę do przedszkola, jest już siedem grup, co na taką 
gminę jak Kamieńsk jest bardzo dużo. Mamy ponad 175 dzieci w tej chwili przyjętych do 
przedszkola (trzy lata temu było 120 parę dzieci) dwie dodatkowe grupy doszły i podstawowy 
problem to jest lokal. Udało się wygospodarować kolejną salę – już więcej się nie da – i tam te     
3-latki mogły być przyjęte.  
W gimnazjum oprócz innych remontów była wyremontowana łazienka dla osoby 
niepełnosprawnej. Udało się pozyskać środki finansowe z rezerwy ministerstwa na te cele. Jest to 
ponad 9 tysięcy i to są środki ściągnięte z zewnątrz.  
W szkole w Gorzędowie dołożono resztę grzejników do centralnego ogrzewania, są nowe grzejniki 
Na przyszłość sygnalizuję Państwu, że jest problem odwodnienia. Jesteśmy po analizach 
budowlanych i wyjściem jest zrobienie opaski odwadniającej wokół całego budynku i 
odprowadzenie wody do rowu. Na to jest potrzebne pozwolenie wodno-prawne i myślę, że w 
okresie teraz jesiennym zimowym będziemy te rzeczy załatwiać. I dopiero po zrobieniu tej opaski 
odwadniającej, obsuszeniu, możemy myśleć o ociepleniu tej szkoły. Ja przypomnę, że tam jest 
zrobiony dach z dociepleniem, są zrobione w klasach podłogi, bo było kiepsko, na tą chwilę 
dokończono ogrzewanie. Już nie mówię o takich bieżących pracach w różnych szkołach gdzie się 
maluje klasy, itd. Także tych remontów w szkołach było dosyć dużo.  
Też w tym, okresie międzysesyjnym były przetargi na drogi i lada moment wykonawcy wejdą na te 
drogi. Też w tym roku chyba ponad 700 tysięcy na to jest przeznaczone. Te kwoty, które Państwo 
przeznaczyli na remonty dróg, które poszły do przetargu niestety nie starczyły. Liczyliśmy, że z 
tych środków po przetargu trochę zostanie pieniędzy i uda się chociażby przedłużyć dalsze odcinki 
remontów dróg, no, niestety musieliśmy chyba około 20 tysięcy dołożyć żeby przetarg mógł być 
ważny i żeby podpisać umowę. Też mieliśmy przetarg na energię elektryczną. Chciałem Państwu 
powiedzieć, że energia elektryczna (ta, którą płacimy z licznika) w tej chwili jej cena jest dużo 
niższa. To był trudny dla nas przetarg, bardzo skomplikowany. Po raz pierwszy takie możliwości 
się pojawiły i zdecydowaliśmy się sami robić ten przetarg, bo parokrotnie przymierzaliśmy się w 
jakiś grupach to robić, ale nic z tego nie wychodziło, bo później lider grupy się wycofywał. Może 
dobrze, że nie poszło to wtedy, bo dzisiaj ceny energii są tak niskie, że jeszcze w historii takie nie 
były. Nie wiemy, co będzie w przyszłości. Przetarg jest na półtora roku (końcówkę tego roku i cały 
przyszły rok), bo nikt na dłużej nie chce zawrzeć umowy. Myślę, że za wiele w tym roku na tym 
nie zyskamy, ale przyszły rok to będą kwoty już znaczne, bo my jako gmina bardzo dużo tej energii 
zużywamy, bo – przypomnę – jest sporo oświetlenia ulicznego, są szkoły, jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej, jest oczyszczalnia nowa, nowe ujęcie wody.”  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 6. porządku obrad i przeszedł do punktu 7. 
 

p u n k t 7 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik podkreślił, że okres, który chciałby omówić to jest okres półroczny 
od lutego do dnia dzisiejszego, tj. między XXX i XXXVIII sesją i jego działania w tym okresie 
były po części troszeczkę ograniczone pewnymi kłopotami zdrowotnymi. Następnie dodał: 
„Szanowni Państwo działania między sesjami to przede wszystkim sesje Rady Miejskiej, które 
mieliśmy w marcu, w kwietniu, w maju oraz nadzwyczajne sesje w lipcu i sierpniu. No, niestety 
nie byłem obecny na sesji absolutoryjnej, która obyła się 26 czerwca, ale o tym będzie mowa w 
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punkcie 11. Natomiast tutaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali głos na „tak” w tym 
głosowaniu absolutoryjnym, ponieważ ja także ze swojej strony uważam, że wykonanie tego 
budżetu było wykonaniem dobrym, prawidłowym, służącym mieszkańcom. I z tego co wiem, 
słyszę i widzę nie jest to tylko ocena tych radnych, którzy głosowali za absolutorium, ale także 
mieszkańców, z którymi się spotykam.  
Po drugie – były to Komisje, w których jak tylko mogłem to uczestniczyłem. Pragnę podziękować 
przewodniczącym komisji, ale także radnym, którzy w tych komisjach uczestniczyli i 
wypracowywali wnioski, za pracę w tych komisjach.  
Oprócz obowiązków związanych z uczestniczeniem w tych posiedzeniach oczywiście odbywały się 
uroczystości: był to 1 wrzesień, był to 1 sierpnia – rocznice, o których doskonale wiemy i 
pamiętamy. Były to spotkania okolicznościowe czy z Panem Burmistrzem czy z Panem 
Sekretarzem spowodowane pracą Rady, ale także kwestiami organizacyjnymi, kwestiami 
związanymi z funkcjonowaniem biura Rady.  
Trzecia kwestia to dyżury w biurze Rady. One też były ograniczone życiowymi sytuacjami 
natomiast z tymi osobami, z którymi mogłem spotykałem się, a były to dość ciekawe spotkania.       
I powiem tak i myślę, że nie będzie to dla Państwa niespodzianką – tutaj Pan Burmistrz już zresztą 
o tym wspominał – chciałbym w imieniu tych wszystkich mieszkańców, którzy przekazali mi tą 
informację podziękować przede wszystkim za bardzo dobry pomysł parkingu przy targowicy 
miejskiej, bo to był strzał w dziesiątkę i nie będziemy się tutaj licytować czyj to był pomysł. Był to 
strzał w dziesiątkę i czy to będzie 15 miejsc czy 25 czy 50 była to inwestycja, która w pewnym 
sensie uciążliwość, jeżeli chodzi o parkowanie w centrum miasta odciążyła. I za to pragnę 
podziękować. Ale także wiele się mówi w naszym środowisku kamieńszczańskim o opiniach. Ja 
powiem tak spotykam się z wieloma ludźmi i może procent osób są to osoby, które po części mają 
jakieś uwagi, ale to jest normalne i to jest święte prawo demokracji. Natomiast nie chcę tutaj 
cytować, co ci mieszkańcy mówią i jak Panu Burmistrzowi dziękują. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę 
to ja te cytaty mogę przytoczyć. Natomiast cieszę się, że nie są to osoby anonimowe i nie zawsze 
(pamiętając przeszłość) są to osoby, które były zwolennikami Pana Burmistrza a wypowiadają się 
pozytywnie. Spotkania polegają przede wszystkim na przedstawieniu swoich problemów, ale także 
na zwróceniu uwagi na temat niektórych inwestycji, które trwają i które trwały, które są 
zakończone. Dużo osób zwraca się do mnie o pomoc w uzyskaniu pracy, ale doskonale wiemy jak 
ta sytuacja wygląda nie tylko na terenie Gminy Kamieńsk, ale w całej Polsce.  
Kwestia czwarta to przede wszystkim sprawy związane z ostatnimi wydarzeniami typu 
przedszkole, typu remonty w gimnazjum i szkole podstawowej. Tutaj jest bardzo dobra ocena 
mieszkańców. Ale tutaj Pan radny Franciszek Stępień zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji 
Oświaty, jeżeli chodzi o przedszkole. Odzew mieszkańców jest pozytywny i ja jako rodzic dziecka, 
które uczęszcza do tego przedszkola pragnę powiedzieć, iż jestem z tego kroku bardzo zadowolony 
i widzę jak to przedszkole funkcjonuje od miesiąca, czy od półtora miesiąca, jak dzieci w tym 
przedszkolu funkcjonują, jak są wychowywane i traktowane.  
I sprawa ostania to są sprawy związane z wykonywaniem naszego mandatu. Powiem szczerze, że 
zachęcam ludzi, jeżeli interesują się pracą Rady, aby częściej przychodzili na sesje Rady Miejskiej, 
ale niestety nie chcą uczestniczyć, nie chcą obserwować, nie chcą wypracować sobie swojego 
zdania i poglądu. Natomiast mi się wydaje, że ogromną wartością jest to, aby usiąść tutaj, 
posłuchać, popatrzeć i wtedy jakby wyrazić swój pogląd i swoją opinię na temat naszej pracy i 
naszego spojrzenia na to, co w tej gminie się dzieje.” 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 7. porządku obrad i do punktu 8. 
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p u n k t 8 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga przedstawiła informację z wykonania budżetu Gminy Kamieńsk za  
I półrocze 2013 roku. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 10 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 9. porządku obrad i przeszedł do punktu 
10. 

p u n k t 9 
 

Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Burmistrz B.Pawłowski poinformował, że wszystkie osoby funkcyjne, które są zobowiązane do 
złożenia oświadczeń majątkowych burmistrzowi, tj.: dyrektorzy szkół, osoby z kadry 
kierowniczej Urzędu - takie oświadczenia za rok 2012 złożyły i złożyły w terminie. Wszystkie 
oświadczenia zostały przesłane do wojewody. W niektórych przypadkach były drobne 
zastrzeżenia w kwestii wyjaśniających, np. była wpisana współwłasność i trzeba było określić, z 
kim współwłasność. Takie wyjaśnienia zostały przesłane. Także te oświadczenia są złożone w tej 
chwili w sposób właściwy i w terminie. 
  
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 9 porządku obrad i przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t 10 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 
za rok 2012. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                        Załącznik Nr 11 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 10. i przeszedł do punktu 11. porządku 
obrad. 
 

p u n k t 11 
 

Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na sesji w 
dniu 26 czerwca 2013 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec odczytał pismo Przewodniczącego Rady Pana Jarosława 
Kozika dotyczące usprawiedliwienia nieobecności na sesji w dniu 26 czerwca 2013 r. 
W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 12 

 

 

Nie zgłoszono uwag. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie usprawiedliwienie nieobecności 
Przewodniczącego Rady p. Jarosława Kozika na sesji w dniu 26 czerwca 2013 r.              
Głosowało 12 radnych (Przewodniczący Rady nie brał udziału w głosowaniu).                   
„Za” usprawiedliwieniem nieobecności głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania nieobecność 
Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 26 czerwca 2013 r. została usprawiedliwiona. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 11. porządku obrad i ogłosił 10 minut 
przerwy.  

Po przerwie (w godz. 1030 – 1040) Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do 
punktu 12. porządku obrad. 
 
Prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Rady p. Jarosław Kozik. 
 

p u n k t 12 
 

Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska. 

Przewodniczący Rady J.Kozik zapoznał radnych z pismem Burmistrza Kamieńska w sprawie 
wyjaśnień dotyczących skargi Firmy STER-BUD mgr inż. Jacek Fila na Burmistrza Kamieńska  
 

W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 13 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Kamieńska. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/381/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska.                  Załącznik Nr 14  
 

 

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

p u n k t 13 
Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił wiceprzewodniczącego Rady A.Pawelca o przedstawienie 
przygotowanych projektów uchwał. 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga zwróciła się o wprowadzenie do projektu uchwały jeszcze 
następujących poprawek:  
1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38.295 zł – jest to dotacja z ŁUW na przedszkole w  
   Gorzędowie i w Kamieńsku. I tak:  

• w paragrafie pierwszym – poprzednio była kwota zwiększenia dochodów budżetu o 
46.100zł – po zmianie byłaby kwota 84.395 zł, 

• w paragrafie drugim – poprzednio była kwota zwiększenia wydatków budżetu o 46.100 zł. 
– po zmianie byłaby również kwota  84.395 zł; 
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2) w paragrafie trzecim po ustępie pierwszym dołożyć ustęp drugi w brzmieniu: „Wydatki na  
   programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu  
   Spójności są zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”; 
3) dodać załącznik Nr 4 gdzie kwota pożyczki na modernizację obiektu sportowego w Kamieńsku   
   218.000 zł nie ulega zmianie tylko zostaje rozbita na zadanie: budowa kortu tenisowego –  
   88.000zł oraz 130.000 zł – modernizacja obiektu sportowego w Kamieńsku; 
4) w paragrafie czwartym: 

• dochody – poprzednio była kwota 27.034.990,71 zł. Po dodaniu tych 38.295 zł wynosiłaby 
27.073.285,71 zł, 

• wydatki – 30.197.285,71 zł   
• wydatki majątkowe (wzrosłyby o 1.500 zł) wynosiłyby – 7.500.930,00 zł 

  
Następnie Skarbnik Gminy omówiła załączniki do przedstawionej uchwały. 
 
Radny F.Stępień zapytał czy tutaj z chodników w Barczkowicach zeszło 12 tysięcy? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. 
 
Radny F.Stępień dodał: „A te pieniążki jakby przeznaczył na wykonanie podbitki w świetlicy w 
Barczkowicach? Jeżeli zostało to w Barczkowicach to przeznaczyć na to, bo wie Pan co się tam 
dzieje na tej świetlicy. W tym roku pasowałoby to zrobić, bo zima idzie.” 
  
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, żeby nie dzielić tego budżetu na Barczkowice, Ochocie, itd., bo 
to zostało na drodze powiatowej i wychodząc z tej logiki to trzeba by było to dać powiatowi. 
Dodał: „Po drugie, proszę Państwa trzeba by było zrobić kosztorys tego. Ja wiem, że wstępne 
kwoty to jest około 6-7 tysięcy, bo takie rozeznanie robiłem. No, szkoda, że to przy ociepleniu nie 
było tego zrobione, bo wtedy jedno z drugim by ładnie zgrało, ale problem wyniknął później. 
Myślę, że tutaj będziemy szukać środków gdzie indziej na tą rzecz.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone przez Panią Skarbnik poprawki. 
Głosowało13 radnych. „Za” przyjęciem poprawek głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się” 
od głosu. W wyniku głosowania poprawki zostały przyjęte.  
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013 (z poprawkami). 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 XXXVIII/382/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                               Załącznik Nr 15  
 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/383/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.  

Załącznik Nr 16 
� w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej OSP w Kamieńsku; 

 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga poprosiła o wprowadzenie następujących poprawek do projektu 
uchwały: 

- zakup piły specjalistycznej – zamiast kwoty 1.500 zł wprowadzić kwotę 3.000 zł;  
- zakup ubrań bojowych – zamiast kwoty 4.500 zł wprowadzić kwotę 3.000 zł. 
 

Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Skarbnik Gminy. 
Głosowało13 radnych. „Za” przyjęciem ww. poprawek głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.  
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji przedmiotowej OSP w Kamieńsku (z poprawkami). Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/384/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej OSP w Kamieńsku.      Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat; 

 
Radny G.Turlejski zapytał, kto to obecnie wynajmuje? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że Pan Olejnik. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 
3 na okres 3 lat. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/385/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat.                                   Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg 
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 

 
Radny D.Barański zapytał jak daleko to będzie robione i czy tu chodzi o ulicę Mickiewicza w 
Gorzędowie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że między innymi w Gorzędowie, bo też ulica Wieluńska w 
Kamieńsku. Dodał: „W tym roku zrobimy na ile nam pogoda pozwoli. Tam mamy spory odcinek 
do zrobienia, to znaczy, na podstawie tego starego porozumienia, bo to porozumienie będzie 
dopiero na przyszły rok... 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga zaznaczyła, że na remont w tym roku mamy plan 60 tysięcy złotych. 
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Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Proszę Państwa jest pytanie jak będzie tam z budową odwodnienia, 
kanalizacji deszczowej, na jaki czas trafimy. Jeżeli Państwo są w stanie mi przewidzieć pogodę i 
zagwarantować to ja wtedy będę mógł powiedzieć. Po drugie – na ile starczy dobrej pogody do 
układania chodników, bo może być tak jak w jednym roku było, że robiliśmy w grudniu jeszcze, bo 
były plusowe temperatury a może być tak, że w listopadzie przyjdzie mróz i nie będziemy robić. 
Dlatego ja powiem tak, gdybyśmy nie podejmowali tej uchwały dzisiaj to to co mamy zaplanowane 
w tym roku nie ma problemu żebyśmy robili nawet bardzo daleko. – Ja nie wiem nawet czy kiedyś 
nie było propozycji żeby do końca Mickiewicza. Nie chcę w tej chwili strzelać, bo później gdyby 
nie było to byłby problem. – Natomiast, jeżeli się zdarzy sytuacja, że tej kostki zostanie z tego roku 
to żebyśmy mogli wkroczyć w przyszłym roku nawet może i w lutym, bo wtedy będzie taka 
możliwość jakbyśmy sobie zagwarantowali drobne środki finansowe na tą robotę. Kostkę byśmy 
mieli (wiem, że starostwo nam tej kostki nie zabierze, jeżeli jej nie wyrobimy w tym roku) i byśmy 
kontynuowali dalej. Na pewno byłyby to znaczące odcinki. Gorzej jest w Kamieńsku na 
Wieluńskiej, dlatego że tu się za chwilę chodnik kończy i trzeba zrobić projekt i budować. To 
budowa będzie. Natomiast w Gorzędowie i na Wieluńskiej tutaj gdzie ten chodnik już jest jest 
tylko wymiana. To jest znacznie prostsze i proceduralnie i nie potrzeba projektu.” 
 
Radny R.Turlejski zapytał czy jest jakakolwiek możliwość wpłynięcia na taką firmę jak 
Telekomunikacja Polska w kwestii uporządkowania słupów telefonicznych, bo np. będzie ładny 
chodnik a słup będzie stał w środku? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie ma. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez 
teren 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 XXXVIII/386/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 
dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk.                          Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Gałkowice Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Nowe i Podjezioro w Gminie 
Kamieńsk. 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 XXXVIII/387/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice 
Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk.                                                                   Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Gałkowice Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Stare, Włodzimierz i Siódemka w 
Gminie Kamieńsk. 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 XXXVIII/388/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice 
Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk.                                               Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, w budynku Nr 1  
położonego  w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  na 
okres  do 10 lat; 

 
Radny G.Turlejski zapytał, kto zwrócił się o dzierżawę?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie pamięta nazwisk, ale dwie osoby w tej chwili pytały o 
aptekę i złożyły takie pisma, że chciałyby ten lokal wydzierżawić na aptekę oraz trzecia osoba 
wstępnie pytała się na inną działalność - coś w zakresie biurowych rzeczy. Dodał: „Nie możemy 
zawężać tego. Kto da więcej ten po prostu wydzierżawi ten budynek.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, w budynku Nr 1  położonego  w Kamieńsku, ul. Wieluńska 
25 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  na okres  do 10 lat. 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 XXXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, w budynku Nr 1  
położonego  w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  na okres  do 
10 lat.                                                                                                                          Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą (nr ewid. 152, obręb 4 Kamieńsk); 

 
Radny G.Turlejski zapytał, kto dzierżawił ten grunt do tej pory? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że Pani Dorota Woźniak. 
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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 (nr ewid. 152, obręb 4 
Kamieńsk). Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą (nr ewid. 152, obręb 4 Kamieńsk).                             Załącznik Nr 23 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą (nr ewid. 446, obręb Szpinalów); 

 
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (nr ewid. 446, obręb 
Szpinalów). Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą (nr ewid. 446, obręb Szpinalów).                               Załącznik Nr 24 
 

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

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, kto chce to kupić? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że o zakup tej działki z przeznaczeniem na działalność rolniczą 
zwrócił się Pan Kazański. Natomiast, kto kupi zależy od przetargu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk. Głosowało 
13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/392/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kamieńsk.                                                                                       Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamieńsk; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
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Radny G.Turlejski zapytał, czemu nie ma dołączonych do tego projektu uchwały sugestii 
Wojewody, co do poprzedniej uchwały? 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny 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 XXXVIII/393/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamieńsk. 

Załącznik Nr 26 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień zapytał czy ta droga jest tylko Powiatu Piotrkowskiego czy radomszczańskiego 
również? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że pierwsze sugestie były takie, że jest Powiatu 
Radomszczańskiego natomiast teraz jest już pewne, że Powiatu Piotrkowskiego. 
 
Radny D.Barański zaznaczył, że bardzo się cieszy z tego, że tej Radzie przez trzy lata udało się 
wywalczyć remont tej drogi, bo poprzednikom przez trzydzieści lat nie dało się tego przepchnąć. 
Dodał: „Teraz jestem naprawdę zadowolony i uważam, że mieszkańcy powinni być wdzięczni.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/394/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego.  

Załącznik Nr 27 
 

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

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego nie ma dołączonego pisma od Wojewody odnośnie uwag do 
tej uchwały? Podkreślił, że jeżeli ktoś ma uwagi i Rada ma głosować za tymi uwagami to trzeba 
radnym dostarczyć te uwagi żeby się z nimi zapoznali. 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że przed chwilą przekazał te uwagi. 
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Radny G.Turlejski dodał: „Przekazać a widzieć proszę Pana i to jeszcze z Pańskich ust to jest duża 
różnica. Pana obowiązkiem jest dostarczyć radnym wszystkie materiały.” 
 
Więcej uwag 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 12 radnych, 
1 radny „wstrzymał się od głosu”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/395/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk.                                               Załącznik Nr 28        
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej Uchwała Nr XXXVII/375/13 rady 
Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 sierpnia 2013 r.; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
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 w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej Uchwała Nr 
XXXVII/375/13 rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 sierpnia 2013 r. Głosowało 13 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/396/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej zmienionej Uchwała Nr XXXVII/375/13 rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 
sierpnia 2013 r.                                                                                                           Załącznik Nr 29 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę działki nr 58 położonej w Kamieńsku 
obręb geodezyjny 5; 

 
Radny G.Turlejski zapytał czy są jakieś naniesienia na tej działce? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak, jest budynek i szopki czy jakieś gospodarcze 
zabudowania. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, do kogo należą te budynki? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że do Państwa Walczaków. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie przez Gminę działki nr 58 położonej w Kamieńsku obręb geodezyjny 5. Głosowało 13 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych „wstrzymało się 
od głosu”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu –Uchwała Nr XXXVIII/397/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę działki nr 58 położonej w 
Kamieńsku obręb geodezyjny 5.                                                                                Załącznik Nr 30 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 
stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013 – 2017; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013 
– 2017. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 
stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013 – 2017.                                                       Załącznik Nr 31 
 
 

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  14 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny D.Barański zapytał czy ten pasaż Kościuszki-Mickiewicza w Gorzędowie będzie do 
chodnika drogi powiatowej? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak.  
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 14. porządku obrad i przeszedł do punktu 15. 
 

p u n k t  15 

Sprawy różne. 
 
Sołtys Gorzędowa p. Anna Kułak zapytała czy przy okazji remontu tego kawałka drogi nie dałoby 
się coś zrobić z rowami przy ulicy Sikorskiego, tj. na odcinku od kościoła do Adamowskiego i 
dalej w kierunku Kolonii Żuchowice? Podkreśliła, że tam są prawie wszystkie mostki pozarywane, 
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rowy od lat nieczyszczone i tam stoi woda. Ponadto Pani Sołtys zapytała czy był ktoś na tym placu 
gdzie zgłaszała, że leje się woda, bo ta woda zaczyna już wchodzić do piwnic. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o czyszczenie rowów przy ulicy Sikorskiego to 
zgłosi ten problem służbom starosty, bo to nie jest nasza droga i tutaj my nie możemy podejmować 
żadnych decyzji. Natomiast, co do tej wody to sprawa była zgłoszona Zakładowi Gospodarki, ale 
jeżeli jeszcze nie jest zrobione to zaraz po sesji przypomni. 
 
Radny W.Wasiński zapytał czy ktoś sprawdza przy odbiorze, jeżeli chodzi o obiór dróg, grubość 
warstwy asfaltowej? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że na te wszystkie drogi będzie inspektor nadzoru, który to 
wszystko wyceniał, opisywał jak to ma być zrobione, itd. i on będzie od strony fachowej za to 
odpowiadał. Następnie Pan Burmistrz – korzystając, że jest przy głosie – zaprosił wszystkich na 2 
października na godz. 1700 do Domu Ludowego na uroczystość Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych oraz wręczył zaproszenia mediom: TV NTL i Dziennikowi „Co Nowego”.  
 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 16. porzadku obrad. 
 

p u n k t  16 

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

Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 

 
 
 


