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RM.0002.11.2013 
  P R O T O K Ó Ł  NR XXXIX /13   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 08 listopada 2013 r. 

 
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1025 
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 oraz media: NTL, 
Dziennik Łódzki „Co Nowego”, „Między stronami”. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości.                                                  Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD:  

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII z dnia 27 września 2013 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. 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 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 

31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: 
Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, 
Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż 
gazociągu wysokiego ciśnienia; 

• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk; 

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

• w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                      Załącznik Nr 4 
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p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXIX 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. 
 
Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady p. 
Andrzejowi Pawelcowi. 

 

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec przeszedł do punktu 3. porządku obrad. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII z dnia 27 wrze śnia 2013 r. 
 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXVIII  z 27 września 2013 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 
13 radnych. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 
radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 3 porządku obrad wiceprzewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 4.  
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 27 września do 07 listopada 
2013 r. kolejno zdali: 
 

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

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

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

 
„W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 30 października, na 
którym Dyrektor SZGK Pan Karol Trajdos przedstawił nam bieżącą sytuację oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy oraz omówił zmiany, jakie nastąpiły w roku 2013 w tym temacie, a także 
przedstawił plany na przyszłość. Następnie Komisja udała się w teren, aby porównać 
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przedstawione informacje z rzeczywistością. Po powrocie zajmowaliśmy się budownictwem i 
sprawami lokalowymi dotyczącymi Gminy Kamieńsk. – Informacja o mieniu komunalnym gminy i 
jego wykorzystaniu znajduje się z biurze Rady Miejskiej.  
Na nasze posiedzenie przybyli dwaj komendanci mianowicie: Komendant Powiatowy Policji w 
Radomsku podinsp. Krzysztof Michalski oraz Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku 
nadkom. Włodzimierz Bareła. Pokrótce omówili oni bieżącą sytuację Policji jak również plany na 
przyszłość i potrzeby Komisariatu Policji w Kamieńsku. Na posiedzeniu akces pracy w Komisji 
złożył Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku i poprosił o powiadamianie go o terminach 
posiedzeń, na co Komisja wyraziła swoją zgodę. Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z 
prośbą o dofinansowanie zakupu nowego samochodu do Komisariatu Policji w Kamieńsku oraz      
o umorzenie podatku od budynku komisariatu i od gruntów. 
Komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady. 
Komisja wypracowała następujące wnioski: 
 

WNIOSEK: „Komisja wnioskuje o przygotowanie symulacji kosztów zakupu i  montażu oraz 
poboru prądu na lampach oświetleniowych starego  typu i lampach LED.” 

WNIOSEK: „Komisja wnioskuje o rozpatrzenie możliwości zamontowania zdroju od strony 
południowej przy cmentarzu parafialnym.” 
 

WNIOSEK: „Komisja wnioskuje o rozpatrzenie możliwości sfinansowania zakupu radiowozu w 
kwocie 37.500 zł dla Komisariatu Policji w  Kamieńsku.” 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

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

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

4) Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

5) 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 5 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XXXVIII i 
XXXIX sesją, w kolejności: 
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1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej; 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej; 

Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że ten okres od ostatniej sesji nie jest zbyt długi, ale chciałby 
kilka najważniejszych informacji przekazać. Dodał: „Wczoraj uczestniczyłem w I Kongresie 
wójtów burmistrzów, starostów, Grupy Buduj Razem. Przypomnę, że na początku tej kadencji 
przystąpiliśmy do takiej grupy lokalnego działania, w której w tej chwili już są 22 gminy i powiat 
piotrkowski. Na pewno jest to największa, sprawnie działająca, grupa działania lokalnego w 
województwie łódzkim. W momencie, kiedy przystępowaliśmy do tej grupy liczyliśmy, że uda 
nam się osiągnąć korzyści w postaci ułatwienia dostępu do środków unijnych, które można uzyskać 
właśnie tylko poprzez grupy lokalnego działania. Pomysł okazał się dobry, realizacja też. Myślę, że 
za jakiś czas podsumujemy sobie, bo materiały mamy z wczoraj na gorąco, ile tych środków przez 
grupę udało się pozyskać, w ogóle ile trafiło do Gminy Kamieńsk. Również oprócz tego 
podsumowania za okres przyznawania środków unijnych były takie wstępne informacje, co do 
następnego okresu programowania - bo będą środki unijne od roku 2015. Tutaj są różne zmiany, 
różne nowości, nie wiemy, co z tego uda się przepchnąć. Na pewno część tych środków trafi tylko 
na wieś. Wiadomo, że duże środki trafią znowu na infrastrukturę drogową do dużych miast, na 
obwodnice dużych miast, na budowę autostrad.  
Następna rzecz – obyło się (to, co Pan Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa powiedział) 
odbyło się spotkanie z Komendantem Policji z Kamieńska, z którym kontaktujemy się w miarę 
często, ale też był Pan Komendant Powiatowy Policji z Radomska i parę spraw związanych z 
bezpieczeństwem tutaj wspólnie omówiliśmy. Proszę Państwa, z tego co Policja mówi, ale też z 
tego co czujemy to bezpieczeństwo u nas w miarę dobrze wygląda. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
obciążenie komisariatu policji jest bardzo duże w związku z drogą krajową „jedynką”, która tutaj 
przebiega jak również mamy Górę Kamieńsk i w okresie zimowym nawał turystów, gdzie też 
policja ma sporo roboty. Przy okazji tego spotkania i omawiania spraw bezpieczeństwa Pan 
Komendant zwrócił się o jakby dwie sprawy: jedna – to udział w komisjach bezpieczeństwa i takie 
bardziej aktywne jego uczestnictwo w zagadnieniach związanych z tym, co się w gminie dzieje, 
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I druga rzecz – Pan Komendant Powiatowy przekazał prośbę o 
dofinansowanie samochodu policyjnego w 50-ciu procentach, co by w tym roku wynosiło 37.500zł. 
Ja przypomnę, że w tej kadencji myśmy już dofinansowali inny samochód. Ja powiedziałem, że w 
tym roku na pewno takich środków nie znajdziemy, dlatego że dzisiaj jeszcze jakieś tam środki 
będziemy przesuwać na zadania, które są pilne. Tych zadań jeszcze sporo mamy i myślę, że nagle 
znalezienie 40 tysięcy złotych na kolejny radiowóz byłoby trudne. Dlatego nie widzę możliwości 
dofinansowania tego w tym roku. Rok przyszły jest rzeczą otwartą możemy się nad tym pochylić i 
na pewno się nad tym pochylimy w przyszłym roku. Moja propozycja byłaby żeby jeszcze 
spróbować może namówić inne samorządy żeby wspólnie sfinansować to 50% samochodu a nie, że 
Kamieńsk dofinansowanie pokrywa w stu procentach – to, jeżeli chodzi o radiowóz. Natomiast, 
jeżeli chodzi o sprawę zwolnienia z podatków Komendy Wojewódzkiej, bo też wpłynęło pismo od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji o zwolnienie z podatku od budynku komisariatu policji to 
uważam, że te środki lepiej jak my od Komendy Wojewódzkiej Policji weźmiemy w postaci 
podatku a jeżeli będzie taka pilna potrzeba przeznaczymy na jakąś konkretną rzecz na naszym 
komisariacie czy to w sprzęt czy dodatkowe patrole, jeżeli byłaby taka potrzeba.  
Odbyłem również spotkanie z Panem Starostą Radomszczańskim żeby porozmawiać jak ma 
wyglądać współpraca w przyszłym roku i chociażby wstępnie przekazać nasze informacje, że 
jesteśmy zainteresowani współpracą na przyszłość i też chcemy kolejne odcinki dróg zwłaszcza 
chodników remontować. Zgłosiłem, jakie mamy potrzeby. Oczywiście odpowiedzi jakiś 
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konkretnych w drugą stronę nie otrzymałem, bo są też przed uchwalaniem budżetu przed 
szukaniem środków na remonty, na drogi. Także tutaj myślę, że Pan Starosta potraktuje moje 
prośby poważnie. Z drugiej strony nie ukrywam, że też z tymi prośbami będę się jak do tej pory 
przypominał i o tych drogach mówił. 
Proszę Państwa mam też taką prośbę do Państwa, bo skończyliśmy na ten rok akcję związaną ze 
zbiórką azbestu od mieszkańców gminy – przypomnę mielimy takie pokaźne dofinansowanie w 
99-ciu procentach z WFOŚ, prawie mamy to za darmo – w przyszłym roku taką akcję na pewno 
będziemy planować jeszcze raz i wielka prośba do Państwa radnych i Państwa sołtysów żeby 
przekazali mieszkańcom, że to nie była jednorazowa akcja, że będziemy się starali żeby, co roku 
była możliwość pozbywania się azbestu. Bo ja sobie zdaje sprawę, że część z Państwa, którzy mają 
azbest w naszym terenie i mają ten azbest na dachu no to muszą go zdjąć a my wtedy już 
przyjeżdżamy, pakujemy właściwie i zabieramy i to nic mieszkańca nie kosztuje. Natomiast 
kosztuje zdjęcie z dachu no i niestety, jeżeli ktoś ma budynek do użytkowania to musi sobie 
zapewnić nowy dach. Natomiast rozważamy taką możliwość żeby tą akcję rozszerzyć jeszcze o 
demontaż z dachu. Bo to też są koszty. Także bardzo proszę żebyście Państwo przekazali takie 
informacje, będzie taka akcja w przyszłym roku, jeżeli ktoś w przyszłym roku planuje zmianę 
pokrycia dachowego na inne niż azbestowe my już bierzemy na siebie pakowanie tego i 
odwiezienie bez płacenia.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 5. porządku obrad i ogłosił 5 minut przerwy 
do godziny 940. 
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 6.  
 

p u n k t 6 
 

Podjęcie uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� 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 12 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował „przeciw”,         
1 radny „wstrzymał się” od głosu. (podczas głosowania 1 radny był nieobecny na sali obrad).      
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIX/399/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.  

Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła załączniki do ww. projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                             Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo (faks) z 
Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi informujące, że Pani Wojewoda Jolanta 
Chełmińska delegowała Panią Małgorzatę Cieślak jako przedstawiciela do składu Rady 
Społecznej SPZOZ w Kamieńsku. 
W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 12  
  
Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli chodzi o pozostałych członków Rady Społecznej to 
chciałby zgłosić następujące kandydatury: 

1) P. Renata Jurczyk 
2) P. Andrzej Pawelec 
3) P. Radosław Turlejski 
4) P. Wiesław Kociniak 
5) P. Stefan Górny 
6) P. Grażyna Palka 

 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku w składzie: 
przewodniczący – Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski; członkowie: p. Małgorzata Cieślak 
– przedstawiciel wojewody, p. Renata Jurczyk, p. Andrzej Pawelec, p. Radosław Turlejski, p. 
Stefan Górny, p. Wiesław Kociniak, p. Grażyna Palka. 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 XXXIX/401/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku.                                                                                       Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 maja 
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i 
Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i 
Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXII/232/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, 
Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego 
ciśnienia. 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 XXXIX/402/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 
maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i 
Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i 
Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia.                         Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 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 XXXIX/403/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk.                                                      Załącznik Nr 15 
 

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

 
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność 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 XXXIX/404/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kamieńsk.                                                                 Załącznik Nr 16 
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� w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku; 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec odczytał opinie związków zawodowych oraz rad 
pedagogicznych na temat utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Kamieńsku. 
W załączeniu do protokołu – ww. opinie.                                                                Załącznik Nr 17   
 
Radny G.Turlejski poprosił Pana Burmistrza o uzasadnienie projektu tej uchwały. 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział: „To, co już mówiłem, możliwość lepszej organizacji pracy i 
szkoły i przedszkola w momencie dotarcia tam dzieci sześcioletnich. Po drugie – lepsze 
możliwości zarządzania kadrami w obydwu przypadkach tych placówek. Powiem tak, że tam 
gdzie są zespoły szkolno-przedszkolne chociażby w Gorzędowie, bo tam jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny, jeżeli chodzi o dzieci sześcioletnie tam nie ma takich problemów z przejściem 
dzieci wcześniej, które chciały przejść i które zdaniem nauczycieli nadawały się do tego żeby 
rozpocząć naukę wcześniej. I to jest jeden z głównych powodów. Oprócz tego są łatwiejsze 
możliwości zarządzania całością oświaty w tym właśnie okresie przejściowym a nawet i 
późniejszym. Takie zespoły szkolno-przedszkolne są od lat w niektórych gminach, np. w naszej 
sąsiedniej gminie Gomunice gdzie zespół szkolno-przedszkolny jest od wielu wielu lat. Kilka 
miesięcy temu powstał w gminie Dobryszyce i funkcjonuje z tego, co wiem, co mam informacje 
od wójtów, funkcjonują one dobrze.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego mimo wielu negatywnych opinii w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pan Burmistrz zdecydował się na jego utworzenie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał, co to znaczy „mimo wielu negatywnych opinii”, bo zna tylko 
jedną negatywną opinię?  
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że zadał pytanie i na pytanie należy odpowiedzieć a nie zadawać 
pytanie. Następnie zapytał czy powodem utworzenia tego Zespołu jest to, że konkurs na 
stanowisko dyrektora wygrała osoba, której Pan Burmistrz tam nie chciał? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział nie. Dodał: „Po pierwsze – Pan zawarł sugestie, że ja kogoś 
tam chciałem czy nie chciałem. Konkurs jest unieważniony z innych powodów. Po drugie – 
konkurs na stanowisko dyrektora a utworzenie Zespołu to są dwie różne rzeczy.” 
 
Radny F.Stępień zapytał czy jest opinia Rady Rodziców Przedszkola na temat utworzenia tego 
podmiotu? 
 
Radca prawny Edyta Szwed wyjaśniła, że nie ma przepisów, które wymagają opinii rady 
rodziców. Jest tylko wymagana opinia rady pedagogicznej. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Dla tej wiedzy... Proszę odczytać tam w korespondencji jest kilka 
wniosków, rodzice piszą protesty.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec wyjaśnił, że to są anonimy. Dodał: „Panie Franciszku, 
jeżeli rodzice wnoszą jakiś protest to uważam, że powinni się podpisać z imienia i nazwiska... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa, na ten temat zdania rodziców; oczywiście też są brane, 
bo szkoła jest dla dzieci i dla rodziców, aczkolwiek z punktu widzenia rodzica czy dziecka 
utworzenie Zespołu nie powoduje żadnych zmian. Rozmawiałem m.in. z Panią Przewodniczącą 
Rady Rodziców w przedszkolu, która jest już od kilku lat przewodniczącą rady rodziców i jej 



  9

zdanie jest pozytywne, nie widzi w tym problemu. Jeżeli Państwo chcą zasięgnąć opinii 
przewodniczącego rady rodziców przy szkole podstawowej, bo to jest druga placówka, która jest 
włączona to możemy to zrobić, nie jest to problem. Czy Państwo chcą taką opinię?” 
 
Radny F.Stępień podkreślił, że tu chodzi o przedszkole. Następnie zgłosił wniosek: 

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

Uzasadnił: „To jest wszystko szyte grubymi nićmi. Nie powołuje się dyrektora, który wygrywa 
konkurs, teraz się powołuje następny podmiot. Także bym proponował tą uchwałę wycofać.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał 
się” od głosu. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 10 radnych, 2 radny głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się od 
głosu”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku.  

Załącznik Nr 18 
 
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 6. i 
przeszedł do punktu 7. porządku obrad. 

 
p u n k t  7 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny F.Stępień zgłosił wniosek: o oczyszczenie rowu na Warszawce. Dodał: „Zgłaszał do mnie 
Pan Ciesielski. To jest ten rów jest między polami jak się idzie na Grabostów po prawej stronie. 
Najlepiej skontaktować się z Panem Ciesielskim to on wytłumaczy... Jeszcze chciałem spytać czy 
ta nasza droga jest już oddana, ten kawałek, co teraz był robiony powiatowy? Bo tam teraz wyszedł 
jeszcze taki problem, bo tam nie ma kanalizacji deszczowej i tam woda stoi. Tam po prawej stronie 
nie ma żadnej kratki przeciwburzowej kratka jest za mostem tam jest pod górkę i tam się robi 
kałuża.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec powiedział, że tam przed położeniem asfaltu też stała woda. 
 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 7. porządku obrad i przeszedł do punktu 8. 
 

p u n k t  8 

Sprawy różne. 
 
Burmistrz B.Pawłowski korzystając z okazji, że 11 listopada jest już w poniedziałek zaprosił 
wszystkich na uroczystość gminną z okazji 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
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Uroczystość rozpocznie się mszą o godz.1000, po czym odbędzie się krótka uroczystość przed 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że w tym roku po raz 
pierwszy żeby rozbudować jakby to święto, zachęcić młodzież do udziału, będzie I Bieg 
Niepodległości. 
  

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 9. porzadku obrad. 
 

p u n k t  9 

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

Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 


