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RM.0002.13.2013 
  P R O T O K Ó Ł  NR XLI /13   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
XLI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1130 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 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 protokołów: Nr XXXIX/13 z 08 listopada 2013 r., Nr XL/13 z 28 listopada 2013 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok: 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej; 
c) przedstawienie projektów uchwał: 
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, 
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2014; 
d) dyskusja; 
e) głosowanie. 

7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. 
8. 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 zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Kamieńsk           

i Miastem Radomsko w sprawie powierzenia Miastu Radomsko zadań z zakresu 
lokalnego transportu zbiorowego; 

• w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014; 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
8 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kamieńsku; 

• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
9. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały         

Nr XXXIX/405/13 z dnia 8 listopada 2013 r. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Sprawy różne. 
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12. Zakończenie obrad. 
 

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

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

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. porządku obrad. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XXXIX/13 z 08 listopada 2013 r., Nr XL/13 z 28 listopada 2013 r. 
 

1. Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXIX/13 z 08 listopada 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 12 
radnych. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania protokół został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

2. Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XL/13  z 28 listopada 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 12 
radnych. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
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 08 listopada do 29 grudnia 
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. 
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2) Przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Finansów – Renata Jurczyk; 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

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

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

4) Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

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

5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 4. Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 5. 
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 XXXIX i 
XLI sesją, w kolejności: 

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z działalności między sesjami; 

„Po pierwsze - był to okres, w którym było dużo różnych uroczystości, poczynając          
od Święta Niepodległości - był I Bieg Niepodległości impreza ciesząca się bardzo dużą 
popularnością wśród dzieci i młodzieży. Odbyło się też szereg spotkań opłatkowych, odebrałem 
całą masę różnych życzeń - przy okazji wszystkim dziękuję, którzy takie życzenia przekazywali 
dla mnie dla pracowników urzędu na moje ręce. Myślę, że jest to rzecz, która łagodzi obyczaje, 
która pozwala nam się w tym okresie świątecznym zastanowić nad tym, co robimy na co dzień.  
Odbyło się też spotkanie z okazji Święta Górników, najpierw w kościele później takie spotkanie 
było w Domu Ludowym. To już staje się w tej kadencji tradycją, chyba po raz trzeci to się 
odbyło. Również odbyła się bardzo piękna Wieczornica poświęcona Błogosławionemu Janowi 
Pawłowi II, która polegała na tym, że dzieci ze szkoły podstawowej zrobiły piękny spektakl 
poświecony poezji Jana Pawła II. 
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Oprócz tych uroczystości, świętowania, toczyło się normalne życie. Pogoda dopisuje, były 
robione cały czas inwestycje, jest prowadzona rozbudowa oczyszczalni ścieków w szybkim 
tempie. Jesteśmy zadowoleni, że wykonawca tak solidnie podchodzi do swoich obowiązków i 
sprzyja temu pogoda. Druga rzecz – każdy moment dobrej pogody wykorzystujemy żeby 
remontować drogi. Tych dróg remontujemy bardzo dużo. Ja postaram się żeby takie zestawienie 
porównawcze do lat poprzednich sporządzić i przesłać do Rady Miejskiej, dlatego że naprawdę 
masę jest tych dróg robionych.  

Również odbyłem spotkanie z jednym z wiceprezesów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Łodzi, które miało w jakiś sposób ukierunkować nasze działania, co do 
przyszłego roku, żebyśmy mogli jeszcze bardziej skorzystać z pożyczek, które tam są, bo przyszły 
rok – przypomnę – będzie to rok trudny ze względu na to, że środki unijne już właściwie są 
wyczerpane i takim jakby zamiennikiem będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.  
Były również spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Radomsku. Generalnie 
chodzi nam o drogi leżące na terenie Gminy Kamieńsk - powiatowe. Sporo na tych drogach się 
dzieje, sporo robimy. Mamy podpisaną umowę o letnie utrzymanie o zimowe utrzymanie tych 
dróg, ale myślę, że też właściwie trzeba by było rozplanować i przekazać starostwu, że jesteśmy 
nadal zainteresowani wspólnym działaniem na tych drogach. Zresztą w autoprawce Państwo 
zauważyli też już jakieś drobne ruchy są żeby środki już na tym etapie zabezpieczyć.  
Jeszcze może podam taką jedną informację... W tym okresie sprawozdawczym (jakieś dwa 
tygodnie temu) gmina zapłaciła karę około 5.000 zł do urzędu antymonopolowego za stosowanie 
praktyk monopolistycznych przez Gminę Kamieńsk.” 
 
Radny W.Wasiński zapytał, czego dotyczyły te praktyki monopolistyczne? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że sprawa toczy się od roku 2010, kiedy Gmina Kamieńsk 
przystąpiła do zbiórki odpadów komunalnych poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład 
zaczął korzystać z przysługującego Gminie Kamieńsk limitu odbioru 2000 ton śmieci za darmo 
(w praktyce były przyjmowane za złotówkę za tonę). Inne firmy zbierające odpady na terenie 
Gminy Kamieńsk wystąpiły do ówczesnego burmistrza z prośbą o to żeby też w jakimś sensie 
mogły uczestniczyć w tym limicie. Odpowiedź była negatywna i firmy zgłosiły tą sytuację do 
urzędu antymonopolowego. Dodał: „Myśmy wielokrotnie w tej kadencji składali wyjaśnienia, 
tłumaczyli, na jakich to było zasadach, że tutaj przynajmniej od 13 grudnia 2010 roku, czyli od tej 
kadencji, kiedy zostałem burmistrzem nie było żadnych takich wskazań, kto ma z tego limitu 
śmieci korzystać, zresztą firmy żadnego wniosku tutaj nie składały. Niemniej jednak po obfitej 
korespondencji, tłumaczeniach, wyjaśnieniach, ten urząd tych argumentów nie przyjął wszystkich 
i wymierzył nam karę w kwocie około 5.000 zł. Po konsultacjach tutaj prawnych, po wielu 
próbach jakiegoś znalezienia wyjścia z tego doszliśmy do wniosku, że jest to kara symboliczna 
(jest to wysokość 0,47 % z wpływów, czyli niecałe pół procenta z wpływów z tej działalności) 
także karę żeśmy zapłacili. Sprawa jest już zakończona. Gdybyśmy się chcieli odwoływać to 
postępowanie toczyłby się w Warszawie i samo wpisowe to kwota 1000 zł plus opłata za 
pełnomocnika...  
 
Radca prawny E.Szwed zaznaczyła, że było brak podstaw prawnych do wnoszenia odwołania. 
Dodała: „To już nie dało się tu nic tutaj uratować, bo gdybyśmy widzieli jakąkolwiek szansę 
pisania odwołania to byśmy skierowali. Tutaj naprawdę symboliczna była ta opłata i 1000 zł sam 
wpis i pisać tylko, dlatego żeby pisać i żeby przegrać jeszcze kolejne tysiąc plus pełnomocników 
no to nie miało sensu w ogóle. I w takim zakresie została wydana opinia dla burmistrza.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 5. porządku obrad i przeszedł do punktu 6.  
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p u n k t  6 
Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok: 
 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec odczytał: 

� Uchwałę Nr II/310/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kamieńsk 
na 2014 rok;  

� Uchwałę Nr II/311/2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
Gminy Kamieńsk. 

 

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

b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej; 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił opinie Komisji w kolejności: 
1. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych; 
2. Opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
3. Opinia Komisji Rewizyjnej; 
4. Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
5. Opinia Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury; 
6. Opinia Komisji Planowania Budżetu i Finansów. 

 

W załączeniu do protokołu – ww. opinie.                                                                Załącznik Nr 12 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionych opinii 
 

c ) przedstawienie projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, 

2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2014; 
 
Ad. 1) 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał z treścią projektu uchwały.  
 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. 
 
Ad.2) 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał z treścią projektu uchwały. 
 
Burmistrz B.Pawłowski oraz Skarbnik Gminy M.Ozga omówili planowane dochody i wydatki w 
2014 roku oraz planowane inwestycje na rok 2014. 
 

d) dyskusja; 
 
Ad. 1) 
Nie zgłoszono pytań 
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Ad.2) 
Radny D.Barański zwrócił uwagę, że mówi się tutaj o świetlicach o dotacjach na poszczególne 
miejscowości natomiast nie widzi Gorzędowa. Dodał: „Panie Burmistrzu, to jest budynek gminny, 
w którym mieszkają ludzie a tam naprawdę niedługo ten dach się zawali.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że problem jest rozpoznawany. Podkreślił, że remont tego 
dachu w stosunku do działalności świetlic to jakby są dwie różne rzeczy, poza tym ta świetlica po 
raz pierwszy od jakiegoś czasu została wyremontowana... 
 
Radny D.Barański zaznaczał, że to raczej jest jakieś pomieszczenie socjalne, nie świetlica.  
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „No, takimi możliwościami Gorzędów dysponował, takie było 
zdanie Rady Sołeckiej, mieszkańców, na zebraniu żeby to remontować. Zgodnie z instrukcjami 
żeśmy to wyremontowali szkoda tylko, że potem brakło konsekwencji w tym żeby to doposażyć. 
Teraz już zostało to doposażone w meble i może służyć w miarę posiadanych gabarytów. Ścian 
nie da się rozepchnąć, nie da się tego rozbudować, natomiast problem generalny jest taki, że 
budynek jest stary i potrzebny jest remont.” 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

e) głosowanie; 
 

Ad. 1) 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/410/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018. 

 Załącznik Nr 13  
Ad.2) 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2014. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/411/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk na rok 2014.         Załącznik Nr 14 
 

Burmistrz B.Pawłowski podziękował radnym, w imieniu swoim i Pani Skarbnik, za przyjęcie 
budżetu na rok 2014. Zaznaczył, że jest to budżet naprawdę realny i na pewno będzie się zwiększał, 
jest tylko kwestia o ile. 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 6. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7. porządku 
obrad . 
 

p u n k t 7 
 

Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2014 rok. 
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Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2014 rok. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2014 rok. 

Załącznik Nr 15 
 

p u n k t 8 
 

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 oraz załączniki do 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 12 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/413/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.  

Załącznik Nr 16 
  

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

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/414/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                             Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Kamieńsk i Miastem 
Radomsko w sprawie powierzenia Miastu Radomsko zadań z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówi ww. projekt uchwały. 
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Radny W.Wasiński zwrócił uwagę, że tutaj Pan Burmistrz wspominał, że w niedziele i święta jest 
ustalonych 8 kursów, natomiast świąt jest 63. Jak to wytłumaczyć? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że to jest ilość kursów w ciągu dnia świątecznego – 
jednego dnia. Wyjaśnił, że nie ustala się oddzielnie np. na 1- go maja i oddzielnie na 3-go maja 
tylko w święta jedzie o godzinie ósmej - we wszystkie święta i we wszystkie niedziele. 
 
Radny W.Wasiński zapytał jak to kwotowo wygląda porównując rok 2013 a 2014? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że to są porównywalne kwoty, nie wzrośnie, aczkolwiek dzisiaj 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile osób będzie korzystało z tej linii. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego między Gminą Kamieńsk i Miastem Radomsko w sprawie 
powierzenia Miastu Radomsko zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Głosowało 12 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/415/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Kamieńsk i 
Miastem Radomsko w sprawie powierzenia Miastu Radomsko zadań z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego.                                                                                             Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2014; 

 
Radny W. Wasiński zwrócił uwagę, że na stronie 12. i 16. Programu są błędy, tzn. na stronie 12. 
w punkcie 11. powinien być rok 2014 a jest 2013 i na stronie 16. w nagłówku też jest ten sam 
błąd, czyli jest napisany rok 2013 a powinien być 2014. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest to błąd pisarski, tzw. literówka, która powstała 
najprawdopodobniej przy kopiowaniu. Oczywiście chodzi tu o rok 2014 i poprosił o 
wprowadzenie tej poprawki. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 z poprawką. 
Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/416/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014.                                                                                     Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 
listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kamieńsku; 
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Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały następnie zaproponował, żeby jeszcze 
zmienić w paragrafie pierwszym uchwały punkt drugi, poprzez wykreślenie zapisu, że punkt 
czwarty otrzymuje brzmienie: przeniesienie do innej szkoły, a wprowadzenie zapisu: wykreśla się 
punkt czwarty. Po zmianie § 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie: „w §28 ust. 1 skreśla się pkt 4.” 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie.  
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/417/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
8 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku. 

                                 Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku; 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/418/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 21 
 

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

p u n k t  9 
 

Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr 
XXXIX/405/13 z dnia 8 listopada 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że za pośrednictwem Burmistrza Kamieńska do 
Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pani Renaty Kopcik dotyczące skargi na uchwałę                       
Nr XXXIX/405/13 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kamieńsku. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w 
sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wraz z 
uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Pani Renaty Kopcik oraz 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa. 
W załączeniu do protokołu – ww. dokumenty.                                                        Załącznik Nr 22 
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Radny J.Madej zapytał czy jest ta Pani Dyrektor ma miejsce pracy, czy uczy gdzieś? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że Pani, która wygrała konkurs w tej chwili jest na rocznym 
urlopie dla poratowania zdrowia, przedtem przebywała na zwolnieniu lekarskim także od 
pierwszego września nie pracowała, niemniej jest miejsce pracy dla tej Pani. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zajęcia 
stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Głosowało 12 radnych. „Za” 
przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLI/419/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.12.2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa.                                                                                                                       Załącznik Nr 23 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 9 porządku obrad i przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t  10 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny W.Wasiński zapytał czy byłaby możliwość zrobienia wykazu ile jest obrębów na terenie 
Gminy Kamieńsk oraz z jakich ulic składa się dany obręb i ewentualnie na mapie jakimiś 
konturami zaznaczyć te obręby, bo to znacznie ułatwiłoby pracę radnym? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie widzi problemu. 
 
Radny D.Barański zapytał o przepust na drodze Sikorskiego w Gorzędowie przy placu kościelnym; 
powiedział: „Walczymy już drugi rok z tym przepustem. Zrobi to ktoś w końcu czy nie?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że przekaże informację Panu Staroście. 
 
Radny M.Zięba dodał, że też ma pytanie dotyczące Gorzędowa, mianowicie chodzi o lustro przy 
kościele, bo tam wyjazd z posesji Nr 38 jest bardzo utrudniony - czy wpłynęło jakieś podanie do 
Pana Burmistrza w tej sprawie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie. 
 
Sołtys p. Józef Włuka zapytał czy Pan Burmistrz podjął już jakąś decyzję w sprawie podania 
mieszkańców Ochocic na temat tej drogi dojazdowej? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji aczkolwiek obowiązuje 
jeszcze ta poprzednia, że trzeba się wybrać w teren, zobaczyć i poszukać tych dojazdów. Nie da się 
na pewno zrobić tego już dzisiaj. 
 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 10. porządku obrad i przeszedł do punktu 11. 
 

p u n k t  11 
Sprawy różne. 
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Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się do sołtysów w sprawie funduszy sołeckich; poprosił żeby te 
propozycje były dobrze przemyślane, żeby nie było tak, że dzisiaj robimy to a za rok co innego, ale 
żeby iść w tym kierunku, który już był zaczęty. Dodał: „Jeżeli chcemy robić jakieś zadanie to 
przeliczmy swoje siły ile sołectwo ma środków a ile to będzie kosztować. Naprawdę gospodarujmy 
tymi środkami, bo Państwo widzą, że to są pieniądze z budżetu gminy. To nie są pieniądze, które 
nam ktoś ekstra darowuje. Jeżeli dobrze to zrobimy to 10% budżet państwa nam zwróci, ale 
pozostałe 90% musimy wyłożyć.”  
W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Burmistrz odpowiedział na pytanie z poprzedniej sesji 
Pana radnego G.Turlejskiego w sprawie siatkarzy. Powiedział: „No, dzisiaj nie ma Pana radnego, 
który zadał pytanie o siatkarzy. Odpowiedź mogę najszybciej polecić w gazetce, która się ukazała, 
tj. Biuletyn Informacyjny Gminy Kamieńsk. Tam Państwo sobie przeczytają odpowiedź o tych 
siatkarzach, co to są za siatkarze. Ja powiem, że jest to działalność, która była przez gminę 
finansowana od roku 2007, także poprzedni burmistrz wiedział chyba, co to są za siatkarze. To są 
ci sami, co byli w 2007, 2008, 2009 i 2010 roku. Natomiast w 2011, 2012 i 2013 jest to grupa, 
która się zarejestrowała w Polskim Związku Piłki Siatkowej, gra w III lidze, jest to około 50 osób. 
Bardzo cieszy, że trenują dziewczęta ze szkoły podstawowej i z gimnazjum, bo coraz trudniej 
dzieci nakłonić do sportu.” 
 
Radny D.Barański zapytał czy będzie możliwość zamontowania dodatkowej lampy na ulicy ks. 
Kasprzyka w Gorzędowie, która by świeciła bezpośrednio na plac zabaw?  
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że tam na ulicy księdza Kasprzyka zostało zamontowane 
oświetlenie i zostało też zamontowane oświetlenie w parku żeby m.in. ten teren oświetlić, dlatego 
uważa że należałoby się zastanowić czy tam jest taka potrzeba budowy dodatkowego oświetlenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec oznajmił, że był na tym placu zabaw wieczorową porą, 
sprawdzał i tam nie jest ciemno, bo te halogeny, które są w parku świecą na dwie strony. 
 
Radny D.Barański zaznaczył, że tą sprawę zgłosili mu mieszkańcy, dlatego przekazuje. 
 
Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Burmistrz B.Pawłowski w imieniu swoim oraz pracowników Urzędu Miejskiego złożył wszystkim 
radnym, sołtysom, życzenia wszystkiego najlepszego na nadchodzący 2014 rok, żeby nie był 
gorszy niż obecny, żebyśmy byli zdrowi, żeby taki sam skład osobowy w zdrowiu dotrwał do 
końca kadencji, a będzie to zapewne rok trudny, ale ważne żebyśmy potrafili docenić to co jest. 
Przewodniczący Rady J.Kozik przyłączył się do życzeń Pana Burmistrza dziękując jednocześnie za 
owocną współpracę i pomoc w pełnieniu funkcji Panu Burmistrzowi, Panu Sekretarzowi, Panu 
Wiceprzewodniczącemu Rady oraz wszystkim Paniom i Panom radnym i Sołtysom.          
Następnie Przewodniczący Rady zamknął punkt 11. i przeszedł do punktu 12. porządku obrad. 
 

p u n k t  12 

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


