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RM.0002.2.2014 
  P R O T O K Ó Ł  NR XLIII /14   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 28 marca 2014 r. 

 
XLIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 1000 – 1250 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Adwokat – Karina Zakrzewska, Komendant 
Komisariatu Policji w Kamieńsku – podinsp. Włodzimierz Bareła, Kierownik MOPS – Anna 
Kułak, Kierownik MZEA – Bożena Ziemba, Pełnomocnik Burmistrza ds. RPA – Grażyna Palka 
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 XLII/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2013 rok. 
8. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
9. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. 
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok. 
11. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za 2013 rok. 
12. Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2013 rok.  
13. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-
2018; 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie przekazania środków finansowych dla policji; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na 

okres 5 lat; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 
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W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
proponowanym porządkiem obrad.                                                                              Załącznik Nr 4  
 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XLIII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi quorum, a 
więc Rada może obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił następujące wnioski:  

1) „O wykreślenie z porządku obrad punktu 8. Informacja na temat zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży”.  

 

2)  „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie wyposażenia w 
majątek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku.” 

 
Radny D.Barański zaznaczył, że chciałby zgłosić wniosek do Pana Burmistrza: o wyczyszczenie 
zbiornika Roguzie w miejscowości Gorzędów. Dodał, że później złoży listę podpisów 
mieszkańców, którzy ten wniosek popierają. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił się do Pani mecenas o opinię, ponieważ Pan radny Barański 
zgłosił wniosek do burmistrza a w tej chwili jest punk rozpatrywania wniosków do porządku obrad. 
 
Adwokat Karina Zakrzewska wyjaśniła, że najsensowniej byłoby złożyć ten wniosek lub takie 
zapytanie w punkcie 14. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny D.Barański wyraził zgodę na taką propozycję. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wnioski do porządku obrad: 
 

1) O wykreślenie z porządku obrad punktu 8. Informacja na temat zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. 2 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

2) O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie wyposażenia w majątek 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku. 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
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5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 
między sesjami. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2013 rok. 
8. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. 
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok. 
10. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za 2013 rok. 
11. Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2013 rok.  
12. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-
2018; 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie przekazania środków finansowych dla policji; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na 

okres 5 lat; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk. 
• w sprawie wyposażenia w majątek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy różne. 
15. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XLII/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLII/13 z 31 stycznia 2014 r. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 13 
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 29 stycznia do 27 marca 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. 
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2) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej Marka Ludwiczaka (za okres od 08 listopada 2013 r. do 27 marca 
2014r.); 

„Komisja odbyła cztery posiedzenia. Na posiedzeniu 2 grudnia zajmowaliśmy się przygotowaniem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej do realizacji zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz 
przeanalizowaliśmy projekt budżetu na rok 2014. Posiedzenie komisji 23 grudnia poświęcone było 
w szczególności podsumowaniu pracy Komisji za rok 2013 oraz ułożeniu i zatwierdzeniu przez 
Komisję planu pracy komisji na rok 2014. Plan pracy został następnie zatwierdzony przez Radę 
Miejską. Następna komisja odbyła się 23 stycznia i na tym posiedzeniu zapoznaliśmy się ze 
sprawozdaniem z działalności Obrony Cywilnej za rok 2013 oraz skontrolowaliśmy stan ujęć wody 
na terenie naszej gminy. Czwarte posiedzenie - 20 lutego - to przede wszystkim sprawozdanie 
Komendanta Komisariatu Policji w Kamieńsku za rok 2013 oraz sprawy bieżące dotyczące działań 
policji na terenie naszej gminy. Ponadto na każdej komisji zapoznaliśmy się z pismami i 
korespondencją, która wpływa do biura rady oraz zarządzeniami burmistrza i projektami uchwał 
przygotowanymi na sesje.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
W dalszej kolejności sprawozdania złożyli:  

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

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

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

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

5) Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że ze względu na nieobecność Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury Pana Radosława Turlejskiego 
sprawozdanie z działalności tej Komisji zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu Rady. 
Następnie zamknął punkt 4.  
 

Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady              
Panu Andrzejowi Pawelcowi. 
 

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 XLII i XLIII 
sesją, w kolejności: 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Sprawozdanie z działalności burmistrza. 
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Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2   
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:  
Jeżeli chodzi o działalność między sesjami to tutaj tych spraw trochę się nazbierało i chciałbym 
Państwu pewne rzeczy zasygnalizować; po pierwsze – chciałbym jeszcze raz podziękować 
organizatorom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy jak co roku zorganizowali wiele 
imprez w Domu Ludowym zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych i jak co roku były zbierane 
pieniądze. W tym roku po raz pierwszy dołączył się Gorzędów i to z bardzo dobrym rezultatem – 
w szkole podstawowej był sztab i uzbierano pokaźną sumę pieniędzy.      
Chciałbym także podziękować tym, którzy włączyli się w uroczystość Dnia Kobiet. Taka 
uroczystość była w niedzielę, było sporo osób na tym święcie. Myślę, że warto takie imprezy 
organizować dla mieszkańców i włączać szkoły.  
Również chciałem tutaj podziękować tym, którzy byli inicjatorami i przeprowadzili rekonstrukcję 
Insurekcji Kościuszkowskiej w 220 rocznicę. Była to Pani Bożena Sewerynek oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Była to bardzo ciekawa inscenizacja, ucząca historii, przypominająca tamte 
czasy w sposób ciekawy i co ważne włączająca młodzież w działania historyczne. Oni na pewno 
będą pamiętać teraz, kiedy była insurekcja, bo sami uczestniczyli w tej rekonstrukcji. 
Jak już mówimy o uroczystościach to jak co roku o tej porze w szkole podstawowej upamiętniono 
pamięć Jana Pawła II wystawą pamiątek, zbiorów różnego rodzaju. W tym roku to ma szczególne 
znaczenie, ponieważ jest kanonizacja Jana Pawła II. I tutaj chciałbym na ręce Pani radnej złożyć 
podziękowania dla dyrekcji szkoły za tą piękną uroczystość. Myślę, że można też zwiedzać, 
zapraszamy do zwiedzania w świetlicy szkolnej. 
W tym okresie ze względu na dobre warunki pogodowe były wykonywane utwardzania dróg 
kamieniem. Myślę, że te remonty będą kontynuowane w miarę posiadanych środków i 
możliwości, ale również w miarę potrzeb. Chciałem tutaj prosić Państwa radnych, Państwa 
sołtysów, o przekazanie mieszkańcom, że my monitorujemy jak te drogi wyglądają, wiemy, w 
jakim są stanie. Zawsze po zimie te drogi są troszkę gorsze natomiast nie jesteśmy w stanie jak się 
zrobi jeden dzień ciepła dotrzeć na każdą drogę. Tych dróg, które pokrywamy kamieniem jest 
coraz mniej, bo – to, co powiedział Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – w poprzednim 
roku wykonaliśmy sporo asfaltów. W większości były to drugie nakładki, które remontowały 
drogi, natomiast część są to nowe asfalty. Również rozpoczęliśmy budowę chodnika na ulicy 3-
maja w Gorzędowie. W tym roku mamy zaplanowaną sporą kwotę żeby zrobić w destrukcie 
drogę do Napoleonowa (przez las). Jest to jedna z dróg, która najbardziej się psuje po okresach 
deszczowych, dlatego że jest to w środku lasu, jest to teren podmokły, jest to droga wąziutka.        
I jeżeli ten destrukt w tym roku położymy to myślę, że przez kilka lat będzie spokój.  
Odbyłem również spotkanie na prośbę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku 
Pana Jankowskiego. Pan Komendant złożył też odpowiednie pismo do Rady Miejskiej o 
dofinansowanie na odpowiednie urządzenie do sprawdzania aparatów tlenowych dla strażaków. 
Zaproponowałem przyjazd Pana Komendanta na komisję bezpieczeństwa żeby sprawę 
przedstawił radnym, żeby porozmawiali wytłumaczyli dokładnie o co chodzi, żeby to wszystko 
było dokładnie spokojnie omówione. Również odbyło się spotkanie z kołami łowieckimi. W tym 
roku nie dopisała ilość kół i mieszkańców...  
Parę dni temu odbyło się spotkanie w Starostwie Częstochowskim w Częstochowie w sprawie 
budowy autostrady na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa. – Nie uczestniczyłem w tym 
spotkaniu gdyż wcześniej były zaplanowane inne spotkania. Był pracownik od nas z inwestycji, 
byli wójtowie (z którymi miałem kontakt) z gmin położonych wzdłuż przebiegu planowanej 
autostrady. – I inicjatywa części samorządowców jest taka żeby ten odcinek, który ma przebiegać 
po linii starej drogi „jedynki” żeby to była droga ekspresowa.  Z kilku względów jest to pomysł 
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dobry; po pierwsze – dofinansowanie w przyszłości ze środków unijnych będzie właśnie do dróg 
ekspresowych, a nie do płatnych autostrad, czyli prawdopodobnie możliwość finansowania będzie 
łatwiejsza niż gdyby to była płatna autostrada. Tak twórcy tego spotkania nam to przedstawili. Po 
drugie – jeżeli to będzie droga ekspresowa nie będą pobierane opłaty, co dla nas byłoby bardzo 
ważne, dlatego że na pewno pobierając opłaty za ten odcinek autostrady, który przebiegał będzie 
koło Kamieńska część ruchu zostanie przesunięta na drogę równoległą, czyli starą E-16 i dla gmin 
takich jak Ładzice, Gomunice, Kamieńsk, Rozprza – szacujemy że to będzie bardzo duża 
uciążliwość. Druga jakby część tego spotkania będzie w poniedziałek 31 marca, na które się 
wybieram i ewentualnie swoje uwagi na ten temat Państwu przekażę.  
Również odbyło się spotkanie z przedstawicielem kuratorium łódzkiego gdzie głównym tematem 
była rozmowa o wspólnym zorganizowaniu zawodów wojewódzkich „Sprawni jak żołnierze” na 
terenie Gminy Kamieńsk jak w poprzednim roku. Zawody są pod patronatem Wojewody 
Łódzkiego, pod patronatem Powiatu Radomszczańskiego. To też jest ciekawa propozycja, która 
też promuje Gminę Kamieńsk.  
Uczestniczyłem w zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Buduj Razem”. Podsumowaliśmy rok 
poprzedni, planowaliśmy rok następny, ale również omawialiśmy możliwości korzystania ze 
środków unijnych poprzez Lokalną Grupę Działania na kolejny okres planowania, czyli na okres 
do 2020 roku. I to, co korzystaliśmy dotychczas z dofinansowania z Buduj Razem w różnym 
wymiarze (bo od kilku tysięcy aż do kilkuset tysięcy) nadal takie możliwości będą. Lokalna 
Grupa Działania chce dalej działać, przypomnę, że mamy tam swoje znaczące miejsce jest biuro 
Lokalnej Grupy Działania u nas w internacie, można korzystać, przyjść zapytać jak środki 
pozyskiwać.  
Brałem również udział w spotkaniu w Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.               
Takie spotkanie dotyczyło współpracy z biurem pracy i z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego. 
Spotkaliśmy się w celu omówienia form pomocy, jakie są, które są korzystniejsze dla gmin a 
które są mniej korzystne. Natomiast, jeżeli chodzi o Powiat Radomszczański rozmawialiśmy z 
Panem Starostą o drogach lokalnych, o remontach tych dróg. Również była kwestia 
zagospodarowania części szpitala powiatowego dla organizacji zajmujących się 
niepełnosprawnymi dziećmi.  

 
Szanowni Państwo jeszcze kilka drobnych uwag; wielka prośba do Państwa radnych, do 

Państwa sołtysów, żeby przekazywać mieszkańcom, że wypalanie traw naprawdę nie ma sensu. 
To stwarza zagrożenie pożarowe i robi więcej szkód niż pożytku. Mam jeszcze prośbę od 
pszczelarzy; jest okres wiosenny i pszczelarze apelują do rolników, żeby opryskiwanie upraw 
robić tak żeby jak najmniej zagrażało to pszczołom. Wiadomo, pryskanie w południe, pryskanie 
na uprawy, które kwitną powoduje zagrożenie bardzo duże dla pszczół a pszczoły w ekosystemie 
są bardzo ważne. Również bardzo bym prosił tych, którzy mają dzieci lub wnuki, którzy podejmą 
naukę w szkołach ponadgimnazjlnych czy w szkołach średnich o zainteresowanie młodzieży – 
przypomnę – mamy w Kamieńsku szkołę ponadgimnazjalną, jest oferta tej szkoły, ta szkoła 
proponuje kształcenie w wielu zawodach. Bardzo atrakcyjnym zawodem chociażby ze względu na 
położenie bliskości kopalni jest kształcenie w zawodzie górnik górnictwa odkrywkowego. I tutaj 
bym prosił o przekazanie takiej informacji. Myślę, że to jest ciekawa propozycja. 
Również w ostatnim czasie pojawiły się w urzędzie miejskim dwie publikacje: fotoalbum „Gmina 
Kamieńsk wczoraj i dziś” oraz folder „Gmina Kamieńsk”. Przypomnę, że na te dwa wydawnictwa 
mieliśmy dofinansowanie unijne i są to wydawnictwa, które będą naszą gminę promować. 
Komplety tych dwóch publikacji są przygotowane, można sobie odbierać bezpłatnie, korzystać z 
tego i propagować gminę Kamieńsk.  
Również chciałbym przypomnieć, że na skutek rozmów między gminą a zarządem Solparku 
mamy możliwość korzystania z basenu 15 procent taniej niż oficjalne ceny. Jeżeli ktoś tam się 
wybiera wystarczy powiedzieć, że mieszka na terenie Gminy Kamieńsk i czymś to 
udokumentować i o 15 procent te bilety będą tańsze. 
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Również chciałbym prosić o przekazanie mieszkańcom naszej gminy, jeżeli chodzi o program na 
eternit, że tak jak w roku poprzednim ten eternit będziemy bezpłatnie od mieszkańców odbierać. 
Chcemy jeszcze program w tym roku rozszerzyć o demontaż z dachów. Przypomnę żeby nie było 
sytuacji takich, że ktoś samowolnie zdejmuje eternit z dachu utylizuje w postaci takiej, że wywozi 
na lokalną drogę albo do lasu. To jest rzecz naganna, karalna. Jest możliwość tego jak mówię za 
darmo pozbycia się. 
W tym okresie między sesjami skontaktowałem się z mieszkańcami mieszkającymi w 
Barczkowicach na ulicy Spacerowej (czy budującymi domy na tej ulicy), bo była kwestia nazwy 
ulicy. Przedstawiłem im propozycję żeby ta ulica nazywała się ulicą braci Wielochów. 
Mieszkańcy są przeciwni temu natomiast bardzo chętnie przystali na moją propozycję, jeżeli 
chodzi o uczczenie tych dwóch osób, nadania imienia takiego szczytnego świetlicy w 
Barczkowicach. Myślę, że to by było bardziej adekwatne, o większej randze, niż boczna uliczka, 
na której są trzy domy. Także tutaj w tej kwestii też pewne działania podjąłem. Już nie mówię o 
działaniach, które robimy wewnętrznie w urzędzie w kwestii przygotowania równego rodzaju 
dokumentacji projektowych czy przygotowawczych do inwestycji, bo przed nami okres, kiedy 
będziemy zaczynać szereg inwestycji. 

Również pojawią się resztki pieniędzy z UE, o które możemy aplikować w tym roku. 
Natomiast o tyle jest to utrudnione, że musimy też znaleźć swoje środki budżetowe żeby 
zapewnić finansowanie ze swej strony. A z drugiej strony muszą to być inwestycje, które uda się 
zrobić w ciągu roku żeby rozliczyć, bo i mamy koniec okresu programowania i naprawdę są to 
reszki pieniędzy, które pochodzą z unii...” 
 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionego 
sprawozdania? 
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że z uwagą wysłuchał sprawozdania, wynotował sobie co Pan 
Burmistrz tu mówił i widzi, że w tym sprawozdaniu jest przytłaczająca liczba próśb                       
i podziękowań natomiast pracy burmistrza to praktycznie w tym okresie żadnej nie było.      
Dodał: „Panie Burmistrzu, ja apeluję do Pana żeby Pan szanował to wczoraj i dziś, żeby Pan wziął 
się do pracy, żeby Pan przestał podczas swoich sprawozdań bajdurzyć. A jeśli chodzi o scenkę, 
którą tu Pan tak bardzo gorąco zachwalał, tą niedzielną, to była to zwykła niedoruba. Niech Pan 
się weźmie do roboty.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Każdy może mieć opinię jaką chce, jest demokracja, 
demokracja ma swoje plusy i minusy. Natomiast, co do kwestii opinii czy się coś dzieje czy się 
nie dzieje to myślę, że to wiedzą mieszkańcy i raczej nie z tego, co ktoś tutaj przekazuje, 
bajdurzy, opowiada tylko z tego, co się dzieje w terenie. I zostawmy osąd mieszkańcom.” 
 
Następnie głos zabrał radny W.Kociniak, który w imieniu wszystkich pszczelarzy naszej gminy 
wystąpił z apelem o stosowanie środków ochrony roślin w taki sposób żeby nie stwarzać 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt, czy dla środowiska. Wyjaśnił, że są odpowiednie 
przepisy, które regulują te kwestie i każdy, kto ma opryskiwacz i opryskuje powinien mieć 
aktualne zaświadczenie o odbytym kursie oraz aktualny przegląd techniczny opryskiwacza. 
Dodał: „Ja nie wiem czy taki rejestr jest prowadzony w gminie, kto ma opryskiwacz i kto był 
przeszkolony, kto nie. Ja miałbym prośbę do przewodniczącego komisji rolnictwa żeby może taki 
punkt na następnym posiedzenie umieścić i zaprosić pszczelarzy i porozmawiać... Opryski należy 
wykonywać odpowiednimi środkami nie jakimiś bardzo toksycznymi, właściwym sprzętem i w 
odpowiedniej porze. Na ogół rolnik mówi ja teraz mam czas w południe a po południu to ja nie 
mam czasu. Ale to nie jest tłumaczenie. Są surowe kary, ale nie o to chodzi. Lepiej żeby się jakoś 
dogadać i dla dobra wszystkich żeby wspólnie działać. Także prośbę mam tutaj żeby jeszcze na 
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Komisji ten temat poruszyć żeby może coś wypracować żeby wcześniej wszystkim przypomnieć 
jak te środki ochrony roślin stosować.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że taka informacja dla rolników jest szykowana i zostanie 
przekazana poprzez tablice ogłoszeń, sołtysów i stronę internetową. Natomiast należy mieć 
świadomość, że apel to jest jedna rzecz i można się do niego stosować bądź nie. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 5. porządku obrad i przeszedł do punktu 6.  
 

p u n k t  6 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik zdał sprawozdanie ze swojej działalności między XXXVIII   
i XLIII sesją Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 10   
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec przeszedł do punktu 7. porządku obrad. 
 

p u n k t  7 
 

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2013 rok. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 zdał Przewodniczący Komisji 
Wiesław Kociniak. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 11   

Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 7. porządku obrad i przeszedł do punktu 8. 

 
p u n k t  8 

 

Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 
Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku podinspektor Włodzimierz Bareła zdał 
sprawozdanie w zakresie zapewnienia porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk 
w roku 2013. 
W załączeniu do protokołu – ww. sprawozdanie.                                                    Załącznik Nr 12  
 
Radny G.Turlejski zapytał czy te 794 interwencje, które wymienił pan Komendant dotyczą rejonu 
działania komisariatu czy Gminy Kamieńsk? 
 
KKP podinsp. W.Bareła wyjaśnił, że to są wszelkie dane, które dotyczą tylko i wyłącznie jednej 
gminy – gminy Kamieńsk. 
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Radny W.Wasiński przypominał, że na komisji bezpieczeństwa była zgłaszana sprawa 
przesunięcia przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej (zaraz przy delikatesach), bo tam zjeżdżając 
z ulicy Słowackiego zaraz są pasy, co stwarza zagrożenie. I zapytał czy coś już w tej sprawie 
wiadomo? 
 
KKP podinsp. W.Bareła wyjaśnił, że zadania w zakresie organizacji ruchu drogowego zastrzeżone 
są dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku i taką informację 
do Naczelnika Ruchu Drogowego do Radomska przekazał. Otrzymał wówczas informację, że 
gmina już występowała z takim pismem o przeniesienia tych pasów ruchu, ale Pan Naczelnik 
podjął decyzję, że to jest niecelowe. Dodał: „Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że kropla 
draży kamień. Trzeba do tematu wrócić co jakiś czas, bo to wszystko się zmienia i mimo tego, że 
wstępna odpowiedź była niecelowa to, jeżeli Państwo uważają, że to przeniesienie jest celowe 
trzeba takie pismo ponowić. I myślę, że tutaj z Panem Burmistrzem zrobimy wspólne pismo i ja 
się pod tym pismem też podbiję jako inicjator takiego wniosku i wystąpimy w tym roku ponownie 
z tym wnioskiem. On będzie musiał podlegać ponownemu rozpatrzeniu, ale w oparciu o 
uwarunkowanie i wskazanie potrzeb społeczności lokalnej, co do możliwości zmiany tego, myślę, 
że elekt osiągniemy.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec podziękował Panu Komendantowi za przybycie i 
udzielenie informacji, następnie zamknął punkt 8. i ogłosił przerwę w obradach do godz. 1130. 
 
Po przerwie (w godz. 1115-1130) Przewodniczący Rady J.Kozik wznowił obrady i przeszedł do 
punktu 9.  
 

p u n k t  9 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych za 2013 rok. 
 
W celu omówienia powyższego zagadnienia na salę obrad przybyła pełnomocnik Burmistrza ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Grażyna Palka. 

Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że sprawozdania zostały przesłane radnym dużo 
wcześniej, były omawiane na komisjach, dlatego proponuje żeby dzisiaj nie czytać tego całego 
materiału tylko, jeżeli są jakieś pytania do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 to prosi o zadawanie pytań. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2013 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani G.Palce za przybycie i przeszedł do punktu 10. 
porządku obrad. 
 

p u n k t  10 
 

Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za 2013 rok. 
 
W związku z ww. punktem na salę obrad (w/z Kierownik MZEA) przybyła Pani Urszula Alama – pracownik 
MZEA. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do sprawozdania kierownika MZEA z 
realizacji budżetu za rok 2013 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kamieńsk. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Urszuli Alama za przybycie, zamknął punkt 10.                
i przeszedł do punktu 11. porządku obrad. 
 

p u n k t  11 
 

Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2013 rok.  
 
W związku z ww. punktem na salę obrad przybyła Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kamieńsku p. Anna Kułak. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok? 
 

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik MOPS za przybycie, zamknął punkt 11.                
i przeszedł do punktu 12. porządku obrad. 
 
/Pani Grażyna Palka, Pani Anna Kułak oraz Pani Urszula Alama opuściły salę obrad/ 
 

p u n k t  12 
 

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

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018; 
 
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 2014-2018. Głosowało 13 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIII/428/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018.   

Załącznik Nr 16  
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 
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 2014. 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 XLIII/429/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.                             Załącznik Nr 17       
 

Radny G.Turlejski zgłosił uwagę techniczną do uchwały, mianowicie: żeby nagłówki były 
robione na każdej stronie żeby było bardziej czytelnie. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie można nic zmieniać, ponieważ jest wymóg z RIO, że uchwała 
musi być drukowana bezpośrednio z systemu Bestia i ma zakaz przerabiania w excel-u. Także 
musi być w takiej formie jak to wychodzi z programu. 
 

� w sprawie przekazania środków finansowych dla policji; 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że po konsultacjach prawnych chciałby zgłosić dwie zmiany 
do uchwały: 

1) dopisanie do paragrafu pierwszego sformułowania: oraz podczas imprez organizowanych 
przez Gminę Kamieńsk; 

2) w paragrafie drugim zapis: z Komendą Powiatową Policji w Radomsku, zmienić na:         
z Komendantem Powiatowym Policji w Radomsku. 

Następnie omówił przedstawiony projekt uchwały.  
 
Radny G.Turlejski zapytał czy Pan Burmistrz ma wiedzę, że Komendant Powiatowy wystąpił do 
swoich zwierzchników o pieniądze na ten cel, który ma być głosowany w uchwale? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że Pan Komendant wystąpił do nas z taką prośbą natomiast 
zabezpiecza te środki na ile może w swoich funduszach w związku z tym skoro wystąpił to na 
pewno te środki są. Dodał: „Proszę zwrócić uwagę, że patrole na Górze Kamieńsk były i podczas 
imprez, które organizuje gmina też były (a spowodowało to zwiększenie ilości tych patroli), czyli 
jakieś tam pieniądze na to są przeznaczane. To jest jakby na częściowe... To nie jest tak, że 
wszystkie patrole na Górze Kamieńsk czy podczas imprez będą przez Gminę Kamieńsk opłacane, 
bo na to trzeba by było sumę z paroma zerami dołożyć do tego, co tutaj jest.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do uchwały; 

1) dopisanie do paragrafu pierwszego sformułowania: oraz podczas imprez organizowanych 
przez Gminę Kamieńsk. 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem zmiany głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania zmiana została przyjęta. 
 

2) w paragrafie drugim zapis: z Komendą Powiatową Policji w Radomsku, zmienić na:            
z Komendantem Powiatowym Policji w Radomsku 

Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem zmiany głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania zmiana została przyjęta. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych dla policji. 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 XLIII/430/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.                 Załącznik Nr 18 
 
/Skarbnik Gminy opuściła salę obrad/ 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżaw nieruchomości rolnych na 
okre5 lat; 

 
Radny G.Turlejski zapytał, komu i w jakim celu się wydzierżawia?  
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że w celu rolniczym, natomiast o dzierżawę wystąpił, z 
tego co pamięta, Pan Olszewski. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na okres 5 lat. Głosowało 13 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIII/431/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych 
na okres 5 lat.                                                                                                           Załącznik Nr 19 
 

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

 
Radny G.Turlejski zapytał, co to są za nieruchomości i kto wystąpił o zakup? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że są to działki na ulicy Armii Krajowej w Kamieńsku, kilka 
ostatnich działek od strony ulicy Wojska Polskiego, na które do tej pory nie było zainteresowania. 
Teraz jest chętny na zakup – Pan Krystian Ozga i w drodze przetargu te działki mogą być 
sprzedane. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, w jakim celu chce kupić te działki? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że przeznaczenie działek jest określone w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Radny G.Turlejski zapytał czy później po sprzedaży nie będziemy tego planu zmieniać? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „No, zależy, kiedy Pan myśli. Plany są do zmiany zawsze, 
za rok, pięć, dziesięć czy piętnaście więc to trudno określić. W tej chwili ja nie przewiduję tam 
zmiany planu zagospodarowania. To, co jest ma być.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 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 XLIII/432/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kamieńsk.                                                              Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIII/433/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk.                         Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie wyposażenia w majątek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku; 
 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyposażenia w 
majątek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIII/434/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.03.2014 r. w sprawie wyposażenia w majątek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku. 

Załącznik Nr 22 
 

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  13 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny D.Barański zaznaczył, że zgłaszał już ten wniosek na początku sesji, ale teraz ponownie 
zgłasza wniosek: „o wyczyszczenie zbiornika Roguzie w Gorzędowie” i prosi o przegłosowanie 
tego wniosku przez Radę. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił się do Pani adwokat i zapytał czy Rada musi przegłosować 
wniosek radnego i czy nie powinno być tutaj uzasadnienia finansowego, czyli wskazania środków? 
 
Adwokat Karina Zakrzewska odpowiedziała: „Tutaj ze Statutu wynika, że w trakcie sesji z całą 
pewnością głosujemy wnioski formalne. Natomiast, co do uzasadnienia to każdy wniosek powinien 
być w jakiś sposób uzasadniony chociażby po to żeby przekonać tutaj osoby, które ewentualnie 
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mają się wypowiedzieć za czy przeciw co do tego wniosku. Natomiast rozumiem, że tutaj ten 
wniosek jak gdyby łączy się z jakąś zdolnością finansową, realizacja tego wniosku, więc myślę, że 
kwestia głosowania i zobowiązywania tutaj burmistrza nie do końca jest właściwa.” 
 
Radny D.Barański dodał: „Nie zgadzam się z tym Pani mecenas. Wniosek jest zasadny, poparli go 
mieszkańcy, to jest 358 osób – to jest pierwsza sprawa. Druga – to mówimy tutaj o owadach żeby 
rolnicy nie pryskali oczywiście jestem za tym. Ale jak potrzebne są ryby, są potrzebne ptaki, tak 
wszystko zostało zniszczone przez władze gminne...” 
 
Sołtys Gorzędowa Anna Kułak zaznaczyła, że to jest problem nie tylko tej kadencji, bo to jest 
problem od kilkunastu lat. Dodała: „Pozwoliły władze gminy, jakie by nie były, bo to jest od 20 lat 
żeby tam powstało szambo. Tam jest szambo wsi Gorzędów, to nie jest Roguzie, tam nie można 
przejechać.. Albo zróbmy kanalizację i porządek z tym, naprawdę. Ja tu nie mam aluzji ani do tej 
władzy ani do nikogo, ale zróbmy porządek, podejmijmy w tym kierunku jakieś działania. Ta 
sprawa jest poruszana od lat i naprawdę w tym kierunku się nic nie dzieje.” 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman wyjaśnił, że jest punkt „Interpelacje i zapytania radnych” i tutaj każdy 
radny ma prawo złożenia albo interpelacji albo zapytania, co wcale nie oznacza, że te wnioski czy 
interpelacje są głosowane. Dodał: „Wniosek lub interpelacja przedkładane jest burmistrzowi i 
burmistrz na następnej sesji ustosunkowuje się. Jeżeli uzna, że wniosek jest zasadny i ma środki na 
ten cel to wtedy przygotowuje zmianę w budżecie i na następnej sesji jest głosowanie zmian w 
budżecie z przeznaczeniem środków na realizację danego wniosku. Natomiast w mojej ocenie i z 
tego, co wiem z literatury i z orzeczeń nie ma formalnej możliwości, aby ktokolwiek z Państwa 
radnych dzisiaj składa wniosek związany z obciążeniem finansowym budżetu, bo to burmistrz 
odpowiada za budżet i burmistrz musi się najpierw zorientować czy na dane zadanie określone we 
wniosku ma środki w budżecie. A może to uczynić dopiero na następnej sesji. I do tego Państwo 
możecie burmistrza poprzez interpelacje zobowiązać.” 
 
Adwokat Karina Zakrzewska dodała: „Tak naprawdę jest to wniosek do burmistrza i tutaj w 
określonym zakresie burmistrz zarządza, dysponuje mieniem gminnym. Natomiast do pewnej 
wysokości rozporządza tymi środkami w budżecie, powyżej pewnej wysokości czy na określone 
zadania musi wyrażać zgodę Rada Miejska. W tym zakresie jest to wniosek, który powinien być 
skierowany, jeżeli Pan mówi, że jest to podpisany przez mieszkańców ten wniosek może wpłynąć 
tutaj do burmistrza. Może być złożony i burmistrz podejmie decyzję czy gmina w budżecie posiada 
środki stosowne na tą inicjatywę, o której Pan mówi. Natomiast w ramach ewentualnie udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje czy zapytanie też Państwu odpowie jak to było zrealizowane czy 
zostanie zrealizowany taki wniosek. To w takim zakresie.” 
 
Radny D.Barański stwierdził, że nie zgadza się z tym, co powiedziała Pani mecenas, bo na 
początku sesji miał zapewnienie, że taki wniosek będzie mógł złożyć później, w tym właśnie 
punkcie, dlatego uważa, że ktoś tu kreci i kołuje. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że to, że Rada nie będzie głosować tego wniosku nie jest 
lekceważeniem tych osób, które popierają wniosek Pana radnego. Natomiast interpretując przepisy 
prawa w pełni popiera to, co mówi Pani mecenas, że wszelkie wnioski na piśmie (nawet poparte 
podpisami) składa się na ręce burmistrza i to burmistrz ustosunkowuje się do danego wniosku i 
albo rozpatruje pozytywnie i przedstawia projekt uchwały albo po prostu decyduje się na odłożenie 
jakieś inwestycji na dalszy okres.  
 
/polemika radnych/ 

Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję i oddał głos Panu Burmistrzowi. 
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Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że ten wniosek Pan radny Barański już wielokrotnie składał i ten 
wniosek jest na etapie analizy jak tą rzecz zrobić. Dodał: „Państwo dzisiaj dyskutują o wniosku, ale 
nikt nie wie, kiedy go realizować, za ile go realizować, z czego go realizować i czy czasami nie 
będziemy wkraczać w czyjąś własność. Proszę Państwa, ja już parokrotnie tłumaczyłem 
uruchommy najpierw oczyszczalnie, co ma nastąpić za jakiś miesiąc. Chodzi o to żeby mieszkańcy 
mogli się legalnie włączyć w kanalizację i pozbywać się ścieków w cywilizowany sposób – to jest 
jedna rzecz. Następna rzecz to jest taka, że ja uważam, że to też trzeba miesiąc, dwa, trzy, żeby ci 
ludzie mogli się przełączyć. Samo oczyszczenie dzisiaj tego zbiornika będzie powodować, że te 
ścieki będą i tak tam wpływać tylko będą jeszcze lepiej kisnąc, dlatego że w tej chwili jest 
roślinność, która w jakiś sposób oczyszcza, neutralizuje tą rzecz. Natomiast z tego, co wiem to 
mieszkańcom też tłumaczono, że będą tam rowy przebudowywane itd. No, proszę Państwa, o czym 
my mówimy. Oczyszczenie oczywiście. Tylko, co to spowoduje? Jak się mówi, że będzie zrobiona 
rzecz „a” to będzie skutek jakiś. No – mówię – dzisiaj oczyszczenie tego (co jest 358 podpisów) 
spowoduje że nadal te ścieki będą tam wpływać i nadal będą te ścieki kisnąć tylko że jeszcze 
większa siłą.” 
 
Sołtys Gorzędowa A.Kułak: „No właśnie, chodzi o to żeby gmina podjęła jakieś kroki żeby ci 
ludzie tam nie spuszczali tych ścieków. To jest spuszczane do kanalizacji burzowej, to nie jest 
podłączenie się do ścieków. Ludzie są popodłączani, ulica 3-maja nowe domy, szambo jest 
wypuszczane do burzówki... 
 
Radny D.Barański: „Ja uważam, że ta kanalizacja deszczowo-burzowa to jest wielki niewypał 
wziąć to i zlikwidować. I kto to miał taki poroniony pomysł żeby to wpuścić w zbiornik w ogóle.... 
 
/dyskusja, gwar na sali obrad/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał dyskusję. Zaznaczył, że przychyla się do interpretacji Pani 
mecenas i bardzo prosi Pana radnego Darka Barańskiego o złożenie na ręce burmistrza wniosku 
łącznie z 385 podpisami. 
 
Radny D.Barański odpowiedział, że nie da tych podpisów, bo więcej ich da. 
 
Następnie głos zabrał radny Franciszek Stępień i zgłosił wniosek: „o zakup kamizelek dla 
mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk”. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że takie kamizelki są zakupione i częściowo zostały już rozdane.  
Zaznaczył, że widziałby też dystrybucję kamizelek przez szkoły, dlatego że za chwilę dzieci będą 
jeździć do szkół rowerami, w związku z tym mniejsze kamizelki będą dostarczane do szkół. Jeżeli 
natomiast Państwo sołtysi widzą taką potrzebę to oczywiście w rozsądnych ilościach (w zależności 
od wielkości miejscowości) w kamizelki będziemy wyposażać. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Jeszcze mam następny wniosek: wymiana okien i drzwi u Pani 
Szklarkowej. To jest budynek gminny, ta kobieta biednie żyje, te okna już prawie wylatują. W 
ubiegłym roku składałem wniosek, nie wiem czy w tym temacie było coś ruszone. I jeszcze jeden 
wniosek: postarać się może o obniżenie tonażu przez ulicę Mickiewicza w Barczkowicach. Teraz 
jak powstała ta nowa utylizacja śmieci to druga trzecia czwarta w nocy jeżdżą TIR-y. Chcę 
zauważyć, że nie jeżdżą TIR-y, co teraz robią drogę (TIR-y kolejowe), bo to jest normalna rzecz 
muszą dojechać, ale jeżdżą TIR-y z zewnątrz. Rozjadą tą drogę w mak.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Jeżeli chodzi o okna Pani Szklarek – no, szkoda że Pan 
radny nie przyjdzie do mnie i nie zapyta co tam z tym oknem a czeka dwa lata na odpowiedź – 
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okno Pani Szklarkowej zostało wymienione około pół roku temu. Natomiast druga rzecz to 
sytuacja jest trochę skomplikowana, bo dom jest w części gminny i w tej części to okno było 
wymienione, a w drugiej części jest prywatne i w tym prywatnym nie wymieniamy... Okno po 
zgłoszeniu zostało wymienione, jest zrobione. Szkoda, że Pan radny najpierw składa wniosek a 
później nawet nie interesuje się czy jest zrobione. Następna rzecz, jeżeli chodzi o te kamienie to w 
ostatnim czasie pojawia się duży tonaż. Sprawa była analizowana, jeżdżą samochody duże, ale 
jeżdżą to samochody – z tego co jest mnie wiadomo – do remontu torów kolejowych które jak 
wiemy mają generalną przebudowę. I ubolewam, że taki duży tonaż tam jeździ. Natomiast powiem 
szczerze, że jeżeli jest taka potrzeba przyjrzymy się też temu nowemu zakładowi. Z tego, co na tą 
chwilę wiem, bo sygnały też do mnie były i ja sprawdzałem, jeżdżą samochody właśnie z tym 
kamieniem do wymiany na torach kolejowych, ale sprawdzimy...” 
 
/polemika radnych/ 
 

Radny D.Barański: „Panie Burmistrzu, od iluś lat poruszam też temat lamusa.. I co z tym lamusem? 
Przecież to jest piękny obiekt zaniedbany... A drugie moje pytanie to, co jest z funduszami 
sołeckimi, które miały być na muszlę?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Jeżeli chodzi o Lamus to proponuję żeby Państwo znaleźli 
jakiś sposób zagospodarowania. Lamus dzierżawa, która była przez klub sportowy Polonia 
wygasła. Jeżeli Państwo mają pomysł bardzo proszę żeby tutaj to zgłosić, rozważymy taką 
możliwość... Natomiast, jeżeli chodzi o muszlę to szukamy środków finansowych na tą muszlę. 
Środki, które były w funduszu sołeckim na dzień dzisiejszy uważam, że są niewystarczające, 
chyba, że się znajdzie ktoś, kto za te środki zrobi. Lada moment będzie ogłoszone kolejne 
zapytanie w internecie na wykonawstwo. Mamy projekt na to...”  
 
Radny D.Barański dodał: „A co z wiatą na sprzęt gospodarczy przy klubie sportowym? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że taka wiata będzie robiona w późniejszym terminie. Na tą 
chwilę jest ogrodzone miejsce już z myślą o tym garażu. 
 
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  14 
Sprawy różne. 
 
Spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. i przeszedł do punktu 9. porządku obrad. 
 

p u n k t  15 

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


