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RM.0002.1.2014 
  P R O T O K Ó Ł  NR XLII /14   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 1000 – 1240 
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”. 
Ponadto w sesji uczestniczyli; Paweł Skurpel – projektant planów miejscowych i Radosław Kępa – 
inspektor w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku. 
 

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 XLI/13 z 30 grudnia 2013 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

• w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk; 

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, 
Reymonta i Jankowskiego. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XLII 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 XLII 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. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” 
następujących uchwał:  

1) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina Kamieńsk (ulica 
Spacerowa);  

2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina Kamieńsk (ulica 
Biskupa Zdzitowieckiego); 

3) w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Kamieńsku. 

Wyjaśnił, że dwie uchwały dotyczące nazw ulic w Barczkowicach tj. ulicy Biskupa 
Zdzitowieckiego i ulicy Spacerowej Państwo radni dostali z materiałami, ale ponieważ porządek 
obrad był już zatwierdzony to nie ma ich w porządku obrad. Dodał: „Są to ulice nowo powstałe. 
Przy tej, którą proponuję żeby nazwać Spacerowa już są wybudowane trzy budynki. Jeden jest na 
etapie do zamieszkania i mieszkaniec wystąpił o numer, no i ze względu, że są ulice a nie ma nazw 
to trzeba tą kwestię uporządkować. To jest jedna ulica i sąsiednia przy niej – już żeby tą kwestię 
uporządkować – to jest ulica, którą proponuję nazwać ulicą Biskupa Zdzitowieckiego. Myślę, że 
część z Państwa zna postać biskupa Zditowieckiego, który urodził się w Barczkowicach i pochodził 
z Barczkowic – szersza prezentacja tej osoby myślę, że w trakcie głosowania. Jeżeli chodzi o 
projekt dotyczący dotacji dla SPZOZ to Rada przegłosowała już w budżecie kwoty na programy, 
ale musi być dodatkowa uchwała w sprawie udzielenia dotacji na te programy stąd ten projekt.” 
Ponadto Burmistrz B.Pawłowski zaproponował wprowadzenie zmiany w uchwale dotyczącej 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Zmiana będzie 
polegała na wykreśleniu z tytułu uchwały oraz z paragrafu pierwszego sformułowania: ...w formie 
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo... 
 
Więcej wniosków do porzadku obrad nie zgłoszono.  
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że jeszcze chciałby głos zabrać przed głosowaniem. Dodał: 
„Uważam, że to jest dość ważna sprawa, trzeba dać szansę i organizacjom i osobom i radnym, bo 
tu Pan Burmistrz zablokował takie swobodne nadawanie na sesji nazw ulicom. Nie było to w 
porządku, ja uważałem, że to jest taki zwiastun, że to na przyszłą sesję dopiero będzie i dlatego 
wnioskuję żeby to było głosowane dopiero na następnej sesji żeby można było tą propozycję 
zgodnie z tym, co Państwo przyjęliście złożyć.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ulicę Spacerową to mieszkańcy zwrócili się 
żeby sprawę załatwić w miarę szybko i przesunięcie tego na następną sesję, która może być za 
miesiąc albo i później będzie trochę komplikujące życie. Natomiast, co do drugiej ulicy to tam 
jeszcze nikt nie mieszka ani się nie buduje. Jest to nowy teren budowlany, jest uzbrojony w tej 
chwili w energię elektryczną i wodę, również jest projekt na przyłącza do kanalizacji sanitarnej. 
Ponieważ w tej chwili mamy 160. rocznicę urodzin Biskupa Zdzitowieckiego, który          
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pochodził z Barczkowic, urodził się w Barczkowicach i jest to ważna postać dla Barczkowic, 
dlatego dzisiaj taka propozycja. 

Następnie głos zabrał radny Radosław Turlejski i przypomniał, że ostatnio na tej sali Rada podjęła 
uchwałę, która regulowała kwestię nadawania nazw ulic i z tego co pamięta to i radni i organizacje 
i Pan Burmistrz mają takie możliwości. Dodał: „I taka jedna uwaga do Pana Grzegorza, żeby 
traktować gminę Kamieńsk jako większy obszar nie tylko obszar miejsca gdzie zamieszkuje, bo 
Pan Grzegorz – z tego co pamiętam – pamiętał, że ma taką możliwość w momencie, kiedy 
nadawane były nazwy ulic w miejscu gdzie buduje swój dom… 
 
/polemika radnych/ 
 
Przewodniczący Rady przerwał dyskusję i oddał głos radnemu Grzegorzowi Turlejskiemu. 
 
Radny G.Turlejski powiedział, że uważa, że należałoby to odłożyć. Dodał: „Ja będę głosował za 
ulicą Biskupa Zdzitowieckiego, bo to jest postać ponadczasowa, zresztą i w Kamieńsku byłem 
inicjatorem nadania takiej ulicy, również ona jest. Ale na temat ulicy Spacerowej to chciałbym 
złożyć swoją propozycję i tą propozycję złożę niezależnie od tego, co Państwo tutaj zrobią.” 
Następnie zapytał, kiedy dokładnie wpłynął wniosek mieszkańców o nadanie nazwy: ulica 
Spacerowa. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie jest w stanie w tej chwili określić, jaki to był dzień, 
niemniej wpłynął z rozmów z przedstawicielem tych trzech mieszkańców. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy to znaczy, że nie ma pisemnego wniosku? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że w tej chwili nie pamięta, ale raczej nie. 
 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek radnego G.Turlejskiego o 
wycofanie uchwały nadającej nazwę ulicy w miejscowości Barczkowice ulica Spacerowa. 
Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosował 1 radny. 11 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Burmistrza 
B.Pawłowskiego: 
 

1) O wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice 
Gmina Kamieńsk – ul. Spacerowa. 

Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

2) O wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice 
Gmina Kamieńsk – ul. Biskupa Zdzitowieckiego. 

Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

3) O wprowadzenie uchwały w sprawie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. 

Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 
porządku obrad. 
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p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XLI/13 z 30 grudnia 2013 r. 
 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLI/13  z 30 grudnia 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 12 
radnych. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku 
głosowania protokół został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 3. porządku obrad i przeszedł do punktu 4.  
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 30 grudnia 2013 r.                  
do 29 stycznia 2014 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) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 4. Przewodniczący Rady 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 XLI i XLII 
sesją, w kolejności: 

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2   
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że chciałby zwrócić uwagę na kilka zagadnień, tych 
najważniejszych, które będą miały kontynuację w działalności na przyszłość. Dodał: „Wziąłem 
udział w naradzie rocznej poświeconej informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. Pozwolę sobie taką informację przekazać do biura rady żeby, kto 
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chce mógł zobaczyć i porównać sobie jak wygląda nasza działalność gminna na tle Powiatu 
Radomszczańskiego(...).  

Również odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Secomskim reprezentującym Wspólnotę 
Gruntowo-Leśnią w Kamieńsku. Było to dosyć ważne spotkanie, dlatego że zarówno wspólnota w 
stosunku do gminy ma tu jakieś oczekiwania jak i teraz gmina w stosunku do wspólnoty. 
Wspólnota chciałaby żeby pomóc im w uporządkowaniu składu członków należących do 
wspólnoty, co nie jest takie proste, bo decyzja odtwarzająca niejako wspólnotę z 92’ roku już 
wskazywała na osoby, które w tamtym czasie nie żyły i teraz trzeba było pomyśleć, kto jest 
spadkobiercą tych uprawnień do pracy we wspólnocie. I druga rzecz - chciałbym żebyśmy w tym 
roku przynajmniej w jakimś zakresie wybudowali drogę łączącą ulicę Wojska Polskiego w 
Kamieńsku z ulicą Jana Nowaka, żeby ruch dużych samochodów, który w tej chwili jest 
uciążliwy dla mieszkańców ulicy Wojska Polskiego przenieść na tą nową wybudowaną ulicę.   
Jest wykonany projekt na budowę tej drogi natomiast jest problem z własnością działek. Ta droga 
w większości zaplanowana jest w działce gminnej natomiast trzeba jeszcze dołożyć do tego 
działkę Wspólnoty Gruntowo-Leśnej i o tym z Panem Secomskim rozmawiałem. Wstępnie ich 
zdanie jest pozytywne, ale oczywiście będzie zebranie wspólnoty takie doroczne na wiosnę i na 
tym byśmy rozmawiali. 

W okresie feryjnym było też troszkę wykonanych remontów w szkołach. W szkole 
podstawowej w Kamieńsku, w gimnazjum i drobna wymiana mebli w szkole w Gorzędowie.  

Następna rzecz; to bodajże dwa dni temu byłem zaproszony na sesję Rady Gminy Gomunice. 
Wyniknął tam problem z przedłużeniem naszej ulicy Kopernika. Przypomnę, że mamy dwie ulice 
Kopernika: jedna w Kamieńsku, a druga w Gomunicach (jak się jedzie na Hucisko z Gomunic to 
administracyjnie jest to gmina Kamieńsk). Jest to droga powiatowa i mieszkańcy wystąpili żeby 
wybudować chodnik przy tej drodze. I tutaj trwają negocjacje, jakby przymiarki do tego, jakim 
sposobem ten chodnik wykonać. Oczywiście starostwo jak zwykle poszukuje sponsorów, którzy 
by pomogli w budowie tego chodnika i taką informację przekazało radnym z Gomunic, że być 
może gmina Kamieńsk by partycypowała w kosztach czy projektu czy w jakiś sposób pomogła, 
bo to jest teren gminy Kamieńsk. W związku z tym że pewne informacje ze starostwa są 
przekazane do radnych z Gomunic czułem się w obowiązku być tam na tej sesji i swoje zdanie 
powiedzieć(...). Stanęło na tym, że mamy porozmawiać z Panem Starostą zobaczyć jak on tą 
sprawę widzi. Bo co do przyszłości chodnika na ulicy Kopernika no to przede wszystkim 
właściciel drogi, czyli starostwo powiatowe powinno sprawę realizować. Nie wiem, co będzie 
dalej, no zobaczymy, co powie starostwo, co powie Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, bo on 
jest tu jak najbardziej władny. 

Również tutaj trochę poświeciłem czasu na doprecyzowanie czy znalezienie sposobu na 
wykorzystanie samochodu, który kiedyś zbierał u nas śmieci. Od paru miesięcy ten samochód stoi 
nieaktywny, zakład gospodarki nie może zbierać tych śmieci. Koncepcji, co zrobić z tym 
samochodem (jak Państwo radni wiedzą, bo na komisjach była o tym mowa) byłoby kilka, 
mianowicie: czekać na dobre czasy, ale wszystko wskazuje, że tych dobrych czasów dla zakładu 
w sensie zbierania odpadów nie będzie; sprzedać sprzęt; wylizingować albo przebudować na 
zwykłą ciężarówkę. Przebudowa – od razu powiem – jest bardzo kosztowna i po przebudowie też 
nie wiadomo, co zrobić z tym majątkiem, który zostanie, czyli z tym co jest najdroższe w tym 
samochodzie, czyli osprzętem do zbierania śmieci. Nie wiem, co z tym zrobimy. Liczę, że 
Państwo radni mi pomogą, podpowiedzą, może w sprawach różnych.” 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 5. porządku obrad i przeszedł do punktu 6.  
 

p u n k t  6 
Podjęcie uchwał. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 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 XLII/420/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.                 Załącznik Nr 8  
 

� w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. 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 XLII/421/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.                                                                   Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik zaznaczył, że do ww. projektu uchwały Pan Burmistrz zgłosił 
poprawkę polegającą na wykreśleniu z tytułu oraz z paragrafu pierwszego uchwały zdania: 
„posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo”.  
 
Radny G.Turlejski poprosił o uzasadnienie, dlaczego się to wykreśla. 
 
Radca prawny Edyta Szwed wyjaśniła, że to jest konsekwencja wcześniej podjętej uchwały 
dotyczącej zasad dożywiania. Dodała: „Mamy jakby trzy rodzaje świadczeń: świadczenia w 
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postaci rzeczowej żywnościowej i świadczenia w formie posiłku (to jest taka typowa rzeczówka) i 
drugie to są świadczenia pieniężne na zakup posiłku. I poprzednią uchwałą, którą Państwo podjęli 
pozwoliliśmy na podwyższenie do 150% wypłaty jakby pieniędzy do 150% kryterium 
dochodowego, a tutaj przy rzeczówce odstępujemy od wydawania tych świadczeń rzeczowych. W 
jednym jest podwyższanie kryterium tylko dla kwot typowo dla pieniędzy, czyli tych zasiłków w 
formie na zakup posiłku, a ta druga uchwała dotyczy odstępowania od zwrotu wydatków, jakie 
myśmy ponieśli żeby ugotować, że tak powiem, posiłek dla osób z tym wyższym kryterium. 
Takie wzory są zawnioskowane na wydziale polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
i w konsekwencji są takie uchwały przygotowane przez wszystkie gminy w całej Polsce. 
Oczywiście możemy a nie musimy to podnieść do kryterium 150%, przy czym tak było w 
poprzednich latach i to dużo osób z tego korzystało...  
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że te uregulowania już do tej pory u nas istniały i z tego osoby 
korzystają... 
 
Radca prawny Edyta Szwed dodała: „Bo to było na podstawie ustawy, która przestała 
obowiązywać z końcem roku i w tej sytuacji my musimy podnieść to żeby te same zasady 
obowiązywały, co w poprzednich latach. I tutaj to 150% utrzymujemy, co poprzednio, żeby te 
same osoby korzystały, stąd jest ta zmiana. Jedna uchwała dotyczy rzeczówki typowej, czyli 
wydawania posiłków, a druga dotyczy wypłaty pieniędzy w celu zakupu posiłku i dlatego takie 
dwie formy muszą być. Jeżeli my tego nie podejmiemy to wtedy osoby, które przekraczają 
kryterium 100% (dotychczas ustawa pozwala nam zarówno na posiłki jak i wypłatę świadczeń do 
kwoty 100%), jeżeli nie podejmiemy tej uchwały do 150% to osobom, którzy dotychczas 
uzyskiwały świadczenia nie będą. Ta różnica 50%. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego skreśla się zakres dożywiania w formie posiłku? 
 
Radca prawny Edyta Szwed odpowiedziała: „Poprzednia uchwała, odstąpienie od żądania zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania, Państwo już podjęli tą uchwałę w formie posiłku i świadczenia 
rzeczowego, i ta część, którą tu wykreślamy została podjęta w tej uchwale.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał kolejno pod głosowanie: 
 

1) poprawkę polegającą na wykreśleniu z tytułu uchwały oraz z paragrafu pierwszego 
sformułowania: „w zakresie dożywiania oraz posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych albo”. 

Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem poprawki głosowało 11 radnych. 1 radny „wstrzymał się” 
od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

2) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020.  

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 XLII/422/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
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nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.               Załącznik Nr 10 

 
W celu omówienia uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamieńsk na salę obrad przybyli: Pan Paweł Skurpel – projektant planów miejscowych  oraz Pan 
Radosław Kępa – inspektor w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku. 

 
� w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk; 

 
Pan Paweł Skurpel omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny R.Turlejski zapytał czy została uwzględniona zmiana kątów nachylenia dachu oraz czy te 
kąty nachylenia dachu są na terenie całej gminy takie same? 
 
Pan Paweł Skurpel wyjaśnił, że teraz we wszystkich planach zagospodarowania przestrzennego, 
które są w trakcie opracowywania bądź też przekazywane do uchwalenia, są już w nich 
uwzględniane te uwagi, które napływają z gminy. 
 
Radny R.Turlejski dodał: „Mam taką ogólną uwagę, co do planu, bo dyskutujemy sobie na bazie 
mapy jak to ładnie pięknie wygląda... Taka jedna uwaga do firmy żebyście Państwo czasami udali 
się w teren i nie bazowali tylko na mapach i dokumentacji, którą macie przedstawioną, ponieważ 
życie pokazuje, że w dużej części przypadków to, co jest na mapach nie pokrywa się z 
rzeczywistością. Dotyczy to konkretnie następnej uchwały gdzie zmieniamy szerokość drogi w 
jednym miejscu gdzie ktoś nie będąc w terenie nie widział, że istnieją już tam zabudowania, bo 
one nie były naniesione. I takie błędy w tym planie też są w wielu miejscach gdzie Państwo 
bazujecie na mapie – mówię tu np. o części ulicy Zdzitowieckiego, o ulicy Żołnierzy Września w 
Kamieńsku gdzie ulica wrysowana jest w miejsce gdzie stoi młyn w Kamieńsku. Także to taka 
moja jedna uwaga żebyście Państwo nie opierali się tylko na dokumentacji, ale żeby czasami udać 
się w teren.” 
  
Radny G.Turlejski zapytał czy na planowanym terenie istnieją tereny przemysłowe, tereny 
gospodarowania odpadami i inne jakieś tereny związane z przemysłem?  
 
Pan Paweł Skurpel odpowiedział, że nie. Dodał: „W planie dla obrębów Szpinalów i Danielów 
jedyne przeznaczenie terenów typowo pod zabudowę to jest pod zabudowę zagrodową i 
mieszkaniową jednorodzinną. W obu tych terenach dopuszczona jest funkcja usługowa jako 
funkcja uzupełniająca. To dotyczy przede wszystkim usług handlu i rzemiosła. Natomiast 
zagadnienia z zakresu produkcyjnego przemysłowego, gospodarowania odpadami, tego nie 
przewiduje ten plan. Dodatkowo jest wprowadzony w całym obszarze planu zakaz lokalizacji 
wiatrowych.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał, dlaczego? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że uchwalany plan nie dotyczy całych wiosek tylko obszaru 
wzdłuż dróg (bo tak było pierwotnie projektowane i nie ma potrzeby żeby w przypadku tych 
miejscowości to rozciągać dalej) i ze względu na strefę ochronną, która wynosi 500 metrów od 
budynków, elektrowni wiatrowych nie można postawić. 
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Radny G.Turlejski zapytał czy to jest wzdłuż drogi w Aleksandrowie i Danielowie? 
 
Inspektor R.Kępa odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, że to jest tylko Aleksandrów, Politki i 
Szpinalów. Natomiast Danielów to jest odrębny plan, który był już uchwalany wcześniej.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk. 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 XLII/423/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk. 

Załącznik Nr 11  
 

� w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i 
Jankowskiego; 

Radny G.Turlejski zapytał czy ten projekt uchwały też będzie czytany w całości jak poprzedni? 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił wniosek formalny o odstąpienie od czytania całości 
uchwały ograniczając się tylko do przytoczenia nagłówka uchwały i podstawy prawnej. 
Uzasadnił, że każdy z radnych otrzymał z materiałami tą uchwałę w formie elektronicznej, mógł 
się z tym zapoznać, dlatego nie widzi potrzeby czytania teraz całego tego materiału. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonego przez siebie wniosku. 
Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 1 radny „wstrzymał się” 
od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z podstawą prawną oraz skrótowo 
przedstawił treść przedmiotowej uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy można zobaczyć poprzedni plan żeby sobie porównać jak to było a 
jak jest teraz proponowane? 
 
Radca prawny p. Edyta Szwed wyjaśniła, że obecnie obejmujemy procedurą obecną uchwałę 
natomiast plan, o którym mówi Pan radny to jest plan obowiązujący.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik dodał: „Moje zdanie jest takie, jest to obowiązujący akt prawa 
miejscowego i Pan radny mógł w każdej chwili przyjść do Urzędu porównać sobie. Miał Pan 
dokumentację w domu miał Pan uchwałę. Mało tego, na stronie internetowej w BIP-e mógł Pan 
sobie ten plan sprawdzić. Ma Pan dostęp do internetu, o czym wszyscy wiemy. Także taka jest 
moja odpowiedź.” 
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Radny R.Turlejski zwrócił uwagę, że przed chwilą Pan Projektant przytoczył, co jest zmienione w 
planie, dlatego nie rozumie skąd to pytanie. 
  
Radny G.Turlejski zapytał, kto wnioskował o zmianę w planie? 
 
Radny R.Turlejski oznajmił, że był jednym z wnioskodawców zmiany w tym planie. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że mówimy o obszarze, który już jest objęty planem 
zagospodarowania przestrzennego. Plan ten był wprowadzony pod koniec ubiegłej kadencji i 
każdy, kto był wówczas radnym tym bardziej, kto był urzędującym burmistrzem te uzgodnienia 
zna. Po drugie – był wniosek tutaj na sesję i była uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmian 
w tym obszarze i dzisiejsza uchwała jest konsekwencją tej poprzedniej. Dodał: „To nie jest tak, że 
dzisiaj to ktoś wymyślił wyło żył kartkę papieru i macie Państwo zagłosować tak albo nie. Bo to jest 
procedura wielomiesięczna. A co do samego planu to powiem, że gmina uszczęśliwiła ludzi na siłę, 
powiedziała im, jakie w danym obszarze mają być działki i po trzech, po iluś, pogrupowała i ktoś, 
kto miał nawet pół metra w obszarze jednej działki blokował całą resztę. Tutaj żeśmy powiedzieli 
wszystkie działki mają być po tyle i po tyle i koniec. Uszczęśliwili śmy ludzi na siłę. Następna 
rzecz – drogi. Bo Państwo może sobie popatrzą z takiej strony, no, po co z dróg 15-metrowych 
robić drogi 12-metrowe? No, dlatego że już jakby część tego, zarysy powiedzmy, są na ulicy 
Zdzitowieckiego gdzie były dane warunki z tego urzędu gminy gdzie określało jak to ma być i tam 
mieszkańcy (m. in. Pan radny Turlejski Radosław) tam postawił budynek i teraz tak; wjazd był w tą 
ulicę wąski 12-metrowy a później się droga poszerzała w 15 metrów. Czy Państwo sobie 
wyobrażają budowę drogi o 3 metry szerszą w środku osiedla? Nie na wjeździe. Bo jeszcze na 
wjeździe to rozumiem, że taka jest potrzeba(...). I teraz czy droga ma mieć 12 czy 15 metrów to jest 
jeszcze inna kwestia, bo jak się wykupi 12 czy 15 metrów to o 3 metry trzeba więcej zapłacić żeby 
wykupić. To spoczywa na gminie. Ale samo wykupienie jeszcze sprawy nie załatwia, bo teraz na 
tym trzeba położyć asfalt, chodnik. To też są pewne koszty, z którymi musimy się liczyć. Myślę, że 
droga 12-metrowa jest wystarczająca żeby wszystkie media tam włożyć i żeby była właściwa 
szerokość drogi osiedlowej żeby można było się poruszać.” 
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że ma jeszcze wniosek: „O przedstawienie poprzedniego 
(obowiązującego) planu w takiej formie jak tu się przedstawia plan do uchwalenia teraz na sesji.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 12 radnych. „Za” 
przyjęciem wniosku głosował 1 radny. 11 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania 
wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w 
obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego. Głosowało 12 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLII/424/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i 
Jankowskiego.                                                                                                          Załącznik Nr 12  
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/Pan Paweł Skurpel i Pan Radosław Kępa opuścili salę obrad/ 
 

� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny W.Kociniak zgłosił wniosek: 

• Aby w załączniku nr 3 do uchwały: „Program zapobiegania rakowi sutka” rozszerzyć 
zakres Programu na kobiety do 50-tego roku życia. 

 

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 uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku (ze zmianą). 
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 XLII/425/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku.                                                                                       Załącznik Nr 13  
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina Kamieńsk - 
Biskupa Zdzitowieckiego; 

 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że proponuje nazwać nowo powstałą ulicę w Barczkowicach 
ulicą Biskupa Zdzitowieckiego żeby przypomnieć i uhonorować w ten sposób tę wyjątkową 
postać. Zaznaczył, że biskup Zdzitowiecki urodził się w Barczkowicach na jednej z posesji na 
ulicy Słonecznej. Jest nadawana ulica blisko gdzie się urodził, jest okazja, w pobliżu powstaje 
nowa ulica warto by było przypomnieć tą postać i uhonorować w ten sposób.                   
Następnie przedstawił postać księdza biskupa Zdzitowieckiego oraz szereg jego zasług. 
 
Radny G.Turlejski powiedział, że to jest dobra nazwa, przyjmuje z zadowoleniem, że Pan 
Burmistrz potrafił dostrzec osobę z dziejów naszej gminy naprawdę zacną i stosowną, ponieważ 
spektakl, jaki tu był ostatnio z ulicą Dębową, Spacerową i Klonową to był spektakl żenujący. 
Ponadto zaznaczył, że bardzo szczegółowo postać księdza biskupa Zdzitowieckiego była opisana 
w latach 90’ w Echu Kamieńska i jeżeli ktoś ma te gazety, zachował je, to zachęca do lektury. 
 
Radny W.Wasiński zaznaczył, że nie życzy sobie takich wypowiedzi ze strony Pana Grzegorza 
Turlejkiego, że nadawanie nazw ulicom to był spektakl czy kabaret, ponieważ to są obrady Rady i 
są tu uchwalane ważne sprawy dla mieszkańców. 
 
/polemika radnych/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał polemikę. Dodał, że zgadza się z radnym Wasińskim, że 
działania Rady nie są kabaretem, następnie głos oddał Panu Burmistrzowi. 
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Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że cieszy go tutaj zgodność, jeżeli chodzi o tą uchwałę. Dodał: 
„Powiem tak, że to jest moje zdanie i można się zgadzać, nie zgadzać, wolny kraj każdy może 
swoje zdanie mieć. Natomiast nie można przesadzać, nie można starać się ludzi uszczęśliwiać na 
siłę. Jeżeli chodzi o nazwy ulic od nazw drzew czy Spacerową to wynikało to od mieszkańców. 
Natomiast w tej chwili trzeba jakby pogodzić jedno z drugim, bo czasami tym mieszkańcom 
trzeba wskazać jakąś postać czy w jakiś sposób zachęcić do wrócenia do historii czy do swoich 
przodków. Szczególnie miło mi, że z Barczkowic jest akurat ta postać i tu się szczególnie cieszę, 
że będzie w ten sposób uhonorowany. Jeżeli chodzi o Echo Kamieńska i postać Biskupa 
Zdzitowieckiego to postaram się Panie radny – mamy teraz takie wydawnictwo gminne, 
wydajemy – żeby w najbliższym numerze tą postać przybliżyć żeby ci mieszkańcy, którzy nie 
mają Echa Kamieńska z tamtych lat żeby mogli teraz na świeżo przeczytać, zwłaszcza dla 
mieszkańców Barczkowic taką lekcję bym zaprezentował żeby później się nie dziwili, co to jest 
za ulica Biskupa Zdzitowieckiego i co to za biskup.”  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina Kamieńsk – ul. Biskupa Zdzitowieckiego.     
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 XLII/426/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina 
Kamieńsk(Biskupa Zdzitowieckiego).                                                                     Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina 
Kamieńsk(Spacerowa). 

 
Radny G.Turlejski zgłosił wniosek: „Aby nadać nazwę dla tej ulicy w miejscowości Barczkowice 
Adolfa i Karola Wielochów (braci Wielochów), którzy pochodzą z Barczkowic. Jeden spoczywa 
w Katyniu, był żołnierzem Wojska Polskiego, a drugi żołnierzem Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego zamordowany przez władze ludową spoczywa w Bąkowej Górze.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 12 radnych. „Za” 
przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych. 8 radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
Radny R.Turlejski zwrócił się do Pani mecenas i zapytał jak to się ma pod względem prawnym, bo 
padł wniosek formalny a ostatnio Rada podjęła uchwałę regulującą kwestie nadawania nazw ulic? 
 
Radca prawny, p. Edyta Szwed powiedziała, że nie zna tej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że wniosek radnego Grzegorza Turlejskiego w sprawie 
nadania nazwy ulicy nie został prawidłowo złożony, ponieważ jest uchwała, która reguluje, kto 
może złożyć taki wniosek i iloma głosami powinien być poparty. Niemniej, ponieważ Pan radny 
taki wniosek złożył to poddał go pod głosowanie.  
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że chciałby uzasadnić, dlaczego złożył taki wniosek. następnie 
powiedział: „Po pierwsze – jest to naprawdę kwestia zasadna dla Barczkowic i te postacie są 
postaciami, które nie powinny być zasypywane popiołem czasu i niepamięci tylko powinny zostać 
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wyartykułowane i Panowie radni było Waszym obowiązkiem przychylić się do mojego wniosku. A 
druga sprawa to uważałem, że jeżeli radni poprą mój wniosek to Pan Burmistrz Pawłowski 
przychyli się i dokona zmiany w tej uchwale, prawu zostanie zadość a wszystko będzie tak 
zrobione jak potrzeba i wszyscy wyjdziemy z tej sali zadowoleni. Nie tak, że to, co złoży Grzegorz 
Turlejski to jest niedobre, a co złoży każdy radny to jest bardzo dobre. To nie na tym polega 
obradowanie Rady Miejskiej. Ja uważam, że polega na tym żeby to, co jest najbardziej zasadne i 
szczytne było przyjmowane. Ja uważam, że podałem najlepszy wniosek w tym temacie.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że nie chciałby żeby tu toczyła się polemika, kto coś lepszego 
wymyśli i kto wyciągnie coś w ostatniej chwili z kapelusza. Dodał: „Projekty tych uchwał Państwo 
radni dostali wcześniej, co prawda one dzisiaj były wprowadzone w porządek, ale one z 
materiałami poszły wcześniej w związku, z czym był czas żeby te swoje propozycje złożyć. Był 
czas dzisiaj od początku, bo nawet przy zatwierdzaniu porządku obrad można było zgłosić. 
Natomiast takie wyciągnięcie z kapelusza w ostatniej chwili tej propozycji no trochę jest takie 
chyba żeby zagrać pod publiczkę, że ja miałem lepszy pomysł a Wyście zrobili inaczej. – To jest 
raz. Po drugie – z tego, co pamiętam w tym Echu Kamieńska wspomnianym dzisiaj był kiedyś taki 
artykuł „Historia dwóch braci” mojego autorstwa, z tego co pamiętam(...) i tam ta historia tych 
dwóch braci była i ja myślę proszę Państwa i Państwu obiecuję, że te osoby, jeżeli będzie taka 
okazja będą uhonorowane spokojnie, normalnie, natomiast nie jakimiś takimi skokami w ostatniej 
chwili takich propozycji.” 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Burmistrzu, tu nie ma żadnych skoków, żadnej nienormalności, jest to 
normalny wniosek niewyciągnięty z żadnego kapelusza. To się Panu chyba coś tu przewidziało, 
radzę przeczyścić sobie szkła... Ja uważam, że Pan dokonał swoistej manipulacji w swoim 
własnym stylu. Przysłał Pan uchwały o nazewnictwie ulic, ale w porządku obrad tych uchwał nie 
było. Ja uważałem, że to jest sygnał dla wszystkich, że na następną sesję takie uchwały będą 
głosowane i można taki wniosek przygotować, ale Pan oczywiście zagrał inaczej w sposób bardziej 
wyrafinowny żeby kogoś pozbawić możliwości złożenia wniosku prawidłowego zgodnie z 
uchwałą. Zresztą to jest śmieszna uchwała, którą żeście tu Państwo przyjęli w sprawie nadania 
nazwy ulicy w gminie Kamieńsk. I uważałem, że ma Pan w sobie chociaż odrobinę honoru i 
godności i że Pan przyzna się do tego, że ta nazwa, którą zgłosiłem jest nazwą w tym wypadku 
najlepszą. Ale niestety nie stać Pana na to.” 
 
Radny R.Turlejski: „Ja tylko ostatnie zdanie... Proszę Państwa, każda uchwała, którą podejmuje 
Rada to jest akt prawa miejscowego i trzymajmy się wszyscy prawa. Pan Grzegorz moim zdaniem 
przegapił termin i teraz szykuje jakieś usprawiedliwienie na swoją opieszałość. Zawsze 
wyskakiwał pierwszy przed orkiestrę, jeżeli chodzi o nadawanie nazw ulic. Ja tutaj nie mam 
obiekcji żadnej do nazwy, którą Pan zaproponował. Natomiast, wie Pan, uchwalamy na tej sali 
jakieś prawo i trzeba się go trzymać. Miał Pan czas mógł Pan złożyć wniosek tak jak każdy z nas 
radnych, mógł Pan jako stowarzyszenie. Nikt Panu nie zakazuje złożyć wniosku o nazwę ulicy 
jakiejkolwiek innej w Kamieńsku, która jeszcze nazwy nie posiada. Pan to robi ostentacyjnie na 
sesji, robi Pan w momencie, kiedy jest przygotowana uchwała wcześniej. To jest zagrywanie pod 
publikę tak jak powiedział Pan Burmistrz tylko i wyłącznie.” 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady J.Kozik i powiedział: „Szanowni Państwo, adwocem 
tylko do oskarżeń Pana Turlejskiego Grzegorza do Pana Burmistrza. Ja nie mam żadnych 
wątpliwości, że Pan Bogdan Pawłowski ma honor i odwagę. Natomiast mam bardzo wiele 
wątpliwości, a nawet jestem pewny, że Pan Grzegorz Turlejski tego honoru i odwagi nie ma w 
ogóle. I to jest moje stwierdzenie i to świadczą fakty na ten temat (nie tylko w protokołach z sesji) 
jak to się miało, jeżeli chodzi o Pana Grzegorza o nadawanie ulic. Pan nigdy nie brał pod uwagę 
słowa mieszkańców w tym temacie. Pan sam decydował pociągając za sznurki, jeżeli chodzi o 
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swoją kadencję i teraz Pan tutaj wyskakuje z taką i z taką nazwą. Pan jest wielkim patriotą w 
cudzysłowie, demokratą w cudzysłowie, itd., itd. Dobrze Pan wie, jakim Pan jest człowiekiem i 
mam takie wątpliwości, że lustro pęka, jeżeli Pan przed trym lustrem staje. I współczuję Panu, 
Panie Grzegorzu, biorąc pod uwagę Pana dorobek solidarnościowy, który nie wiem, jaki jest, bo 
trudno mi go gdziekolwiek znaleźć w annałach internetowych książkowych i nie tylko, biorąc Pana 
dorobek społecznościowy - jest on bardzo duży, jeżeli chodzi o Pana stronę internetową. Natomiast 
to młode pokolenie, z którym ja mam zaszczyt współpracować jakoś zupełnie inaczej się do tego 
odnosi. Pan tylko oczywiście jest tutaj najlepszym patriotą, najlepszym demokratą, Pan ma zawsze 
racje, Pana propozycje są zawsze najlepsze. Ma Pan takie prawo oczywiście, natomiast większość 
wybrana w wyborach demokratycznych twierdzi zupełnie inaczej i ma do tego święte prawo.” 
Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania.                        
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Barczkowice Gmina Kamieńsk – ul. Spacerowa. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 10 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 XLII/427/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.01.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice Gmina 
Kamieńsk(Spacerowa).                                                                                              Załącznik Nr 15 
 
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 D.Barański powiedział, że 30 grudnia zgłaszał temat doświetlenia placu zabaw w 
Gorzędowie z funduszu sołeckiego i w dalszym ciągu ten plac nie jest doświetlony. Dodał: „Byłem 
tam i lampa jest potrzebna, która będzie skierowana, na ostatniej lampie przy sklepie 
Lesiakowskego tam jest uszkodzony kasztan i na wysokości tego kasztana żeby była dołożona 
jedna lampa, bo tam jest ciemno.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że ten teren jeszcze będzie z czasem rozbudowywany, 
zagospodarowywany i być może z tego wyniknie potrzeba jeszcze go doświetlenia. Na chwilę 
obecną uważa, że to miejsce jest całkiem przyzwoicie oświetlone, niemniej jeszcze raz tam 
przejedzie i sprawdzi. 
 
Sołtys Gorzędowa p.Anna Kułak podkreśliła, że w projekcie na następne lata jest zaplanowane 
oświetlenie placu zabaw, tzn. ogrodzenie, oświetlenie i rozbudowa. Także ta sprawa będzie robiona 
z funduszy sołeckich.  
 
Radny D.Barański zaznaczył, że chciałby poruszyć jeszcze jedną sprawę, którą zgłaszał już na 
początku kadencji, mianowicie sprawę rowu przy Państwie Wanatach. Zapytał: „Czy ktoś z 
Państwa jechał ostatnio ulicą Mickiewicza? Przejechał przez ulicę? Gdyby ten rów był nie byłoby 
zapory przez Roguzie i problem by się skończył.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że uważa, że problem by się nie skończył, ponieważ mieszkańcy 
pompują ścieki do kanalizacji, która jeszcze nie jest oddana i tu nie ma znaczenia żadne Roguzie 
żaden rów tylko po prostu woda spod dekla kanalizacji sanitarnej (nieoddanej) wypływa, płynie 
drogą i zamarza. Dodał: „Ja jeszcze Panu radnemu powiem, że płynie bardziej w nocy (kiedy jest 
większy mróz) niż w dzień, bo jest to okres wpompowywania szamb do kanalizacji. Powiem 
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więcej... że gdy przyjechał ZGK żeby skuć lód i wypompować to nagle wypływ się skończył. No, 
ktoś zobaczył i pompkę wyłączył. I to jest problem. My mieszkańców musimy uświadomić, że tak 
robić nie można.”  

Następnie głos zabrała Sołtys Gorzędowa, A.Kułak i zapytała: „Ale wydaje mi się, Panie 
Burmistrzu, że są jakieś sposoby żeby temu zapobiec i znaleźć tych mieszkańców, którzy tak 
robią? Bo podejrzewam, że to są osoby, które mają najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o 
wyciek tej wody na tej drodze.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Do 30 kwietnia jest termin, kiedy ZGK zamontuje 
przepompownie i te przepompownie ruszą i wtedy możliwość podłączenia się do kanalizacji będzie 
całego Gorzędowa. Ja uważam, że wtedy mieszkańcom trzeba będzie powiedzieć, że została 
wybudowana kanalizacja za wiele wiele milionów i trzeba korzystać z tego(...). Ja czekam na 
oddanie tej kanalizacji wtedy damy alternatywę mieszkańcom, że mogą legalnie zrzucać ścieki do 
kolektora gminnego. Myślę, że to uporządkuje sprawę. A drobne incydenty będą.” 
 
W dalszej kolejności głos zabrał radny R.Turlejski i zgłosił kwestię ustawienia pojemników na 
piasek, żeby mieszkańcy mogli posypać sobie chodnik. Wyjaśnił, że tu chodzi o pojemniki na 
piasek bez soli i uważa, że kilka pojemników na terenie gminy na pewno w jakiś sposób 
pomogłoby mieszkańcom.  
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że wie o co chodzi, niemniej musi tą kwestię skonsultować z 
prawnikiem czy gmina ma taką możliwość. 
 
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  8 
 

Sprawy różne. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się do radnych o przedstawienie swoich propozycji w sprawie 
samochodu do zbierania odpadów, który w tej chwili stoi nieużywany i z każdym dniem traci na 
wartości. 
 
Radna R.Jurczyk powiedziała, że uważa, że należy go sprzedać. 
 
Radny R.Turlejski oznajmił, że zgadza się z przedmówcą. Dodał: „Myślę, że nie odzyskamy 
środków, które były zainwestowane. Dyskutowaliśmy też o tym na komisji gospodarki - koszt 
orientacyjny zaadaptowania tego pojazdu do potrzeb bieżących zakładu jest zupełnie nieopłacalny, 
z tego co mówił Pan Dyrektor jest to w granicach 100 tysięcy złotych a można nabyć pojazd, który 
w zupełności wystarczy do potrzeb zakładowych. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli jest możliwość 
jest zainteresowanie jak najbardziej sprzedać.” 
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. i przeszedł do punktu 9. porządku obrad. 
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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 XLII sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku VI kadencji.” 

 
Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 


