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RM.0002.3.2014 
  P R O T O K Ó Ł  NR XLIV /14   

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 26 maja 2014 r. 

 
XLIV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1330 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 11 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, p.o. Dyrektor SZGK w 
Kamieńsku Karol Trajdos, Kierownik SPZOZ – Bożenna Kubacka 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 XLIII/14 z dnia 28 marca 2014 r. 
4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2013 rok. 
5. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2013 rok. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
8. 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2013; 
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia 

dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; 
• w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im 

dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku; 
• w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w 

Kamieńsku; 
• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 

2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Kamieńsk”; 

• w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu i usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk; 

• w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg publicznych 
oraz udzielenia pomocy rzeczowej; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, 
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Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego 
ciśnienia; 

• w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

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

własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr 326/2); 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr ewid. 271); 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w 

sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018; 
• w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Kamieńsk na lata 2014-2023. 
 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XLIV 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 11, 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 następujące wnioski:  

1) „Zmianę kolejności głosowania uchwał tzn. uchwalę w sprawie zmian w budżecie gminy na 
rok 2014 jako pierwszą, natomiast uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014-2018 - jako drugą.” 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych.    
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

2) „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości 
dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk. 

 



  3

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych.    
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

 
3) „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego(ul. Mickiewicza w Gorzędowie); 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych.    
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 

 
4) „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego(ul. Szkolna w Kamieńsku); 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych.    
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

5)  „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie oświadczenia 
dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa 
Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.” 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych.    
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Radny D.Barański zgłosił wniosek: 

• „O dopisanie do punktu 9. wyrazu „wnioski”. Po zmianie punkt 9. otrzymałby 
brzmienie: „Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.” 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 11 radnych.    
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/14 z dnia 28 marca 2014 r. 
4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2013 rok. 
5. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2013 rok. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
8. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018; 
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2013; 
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 
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• w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia 
dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku; 

• w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im 
dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku; 

• w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Kamieńsku; 

• w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 

2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Kamieńsk”; 

• w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu i usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk; 

• w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg publicznych 
oraz udzielenia pomocy rzeczowej; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, 
Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego 
ciśnienia; 

• w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

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

własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr 326/2); 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr ewid. 271); 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w 

sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018; 
• w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Kamieńsk na lata 2014-2023; 
• w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków oraz wysokości dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk; 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego         (ul. 
Mickiewicza w Gorzędowie); 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego         (ul. Szkolna w 
Kamieńsku); 

• w sprawie oświadczenia dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od 
Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników. 

 

9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne. 
11. 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 XLIII/14 z dnia 28 marca 2014 r. 
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Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLIII/14 z dnia 28 marca 2014 r.. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 11 
radnych. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W 
wyniku głosowania protokół został przyjęty. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 3. porządku obrad i przeszedł do punktu 4.  
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2013 rok. 
 
W związku z ww. punktem na sesję przybyła Kierownik SPZOZ w Kamieńsku Pani Bożenna Kubacka. 
 
Kierownik SP ZOZ przedstawiła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku za 2013 rok. 
 
Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Pani Kierownik za przybycie i udzielenie informacji i 
poinformował, że uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Rada podejmie w punkcie Podjęcie 
uchwał. Następnie przeszedł do punktu 5. 
 
(Kierownik SPZOZ Pani B.Kubacka opuściła salę obrad) 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2013 rok. 
 
W związku z omawianym punktem na salę obrad przybyli: p.o. Dyrektor Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku – Karol Trajdos oraz księgowa Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku – Janina Bezulska-Wolna. 
 
Pani Księgowa SZGK przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu za  
rok 2013. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Księgowej i Panu Dyrektorowi za przybycie i przeszedł 
do punktu 6. porządku obrad. 
 
/Pan Karol Trajdos i Pani Janina Bezulska-Wolna opuścili salę obrad/ 

 
p u n k t  6 

 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 28 marca do 26 maja 2014 r. 
kolejno zdali: 
 

1. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 
Marek Ludwiczak: 

„Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2014 r.,        
na którym głównym punktem było omówienie spraw dotyczących jednostek OSP z terenu naszej 
gminy i zapoznanie się ze sprawozdaniami z tych jednostek oraz ze sprawozdaniem Prezesa 
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Gminnego OSP Pana Mariana Dębskiego. Poza tym Komisja zapoznała się z materiałami, jakie 
wpłynęły do biura Rady oraz z projektami na dzisiejszą sesję. Komisja na posiedzeniu 
wypracowała następujące wnioski: 

1) „Komisja wnioskuje o dofinansowanie Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w 
Radomsku o kwotę 10.000 zł na zakup urządzenia diagnostycznego TESTER III.” 

 

2) „Rozpatrzyć możliwość tankowania wodą samochodów bojowych z oczyszczalni ścieków 
w Kamieńsku.” 

 

3) „Wykonać oznakowanie miejsc zamontowania hydrantów podziemnych.” 
 

4) „Rozpatrzyć możliwość dojazdu do zbiornika przy strażnicy OSP w Gorzędowie w celu 
poboru wody do samochodu bojowego.” 

 

5) „Rozpatrzyć możliwość podwyższenia diety dla strażaka za uczestnictwo w akcji 
gaśniczej.” 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

2. Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych – 
Ewa Danielska;  

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

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

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

4. Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

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

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
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 6. i przeszedł do punktu 7. porządku obrad. 
 

p u n k t  7 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XLIII i 
XLIV 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 10 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2   
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:  
„Jeżeli chodzi o działalność między sesjami to – to, co już mówiłem – 31 marca 2014 r. 
uczestniczyłem w starostwie częstochowskim w spotkaniu wójtów, burmistrzów starostów i 
prezydentów obszaru od Częstochowy aż do Piotrkowa (łącznie z Częstochową i z Piotrkowem, 
bo ta droga będzie przebiegać przez kilka powiatów) w sprawie budowy drogi ekspresowej bądź 
apelu o budowę niepłatnego odcinka autostrady. Wypowiadali się tam też eksperci, wypowiadali 
się poszczególni wójtowie... I jeżeli będą jakieś spotkania zobowiązuję się do uczestnictwa w tych 
spotkaniach żeby mieć informacje jakby z pierwszej ręki i móc przekazywać też nasze informacje 
i odczucia, jeżeli chodzi o gminę Kamieńsk. Nie wiem jak sprawa się skończy, ale jeżeli takie 
spotkania będą, jeżeli będzie możliwość jeszcze sygnalizowania naszego stanowiska czy 
domagania się lepszych dla nas rozwiązań to zawsze w tym będę uczestniczył. 

Również odbyłem kilka spotkań w starostwie powiatowym zarówno w Panem Starostą jak 
i z wydziałem dróg powiatowych. Generalnie chodziło o odcinki dróg, które są na naszym terenie. 
Mamy ustalenia, co do dróg dla nas bardzo ważnych: Gorzędów, ulica Mickiewicza – nakładka na 
długości do 650 metrów (w wielu miejscach podwójna nakładka) oraz Kamieńsk – ulica Szkolna. 
Tu było zagrożenie. Nie udało się przekonać starostwo do tego żeby również zmieniono nakładę 
na tej ulicy (starostwo sugeruje, że nie jest taka zła). I tu też jest sprawa zakończona wspólnym 
stanowiskiem, uchwała wchodzi na dzisiejszą sesję, starostwo będzie mogło ogłaszać przetarg i te 
drogi robić. Też były rozmowy o drodze w Pytowicach, która była fragmentami naprawiona. 
Przypomnę, że były dokładane środki poprzez samorząd z Kleszczowa, w tej chwili tych środków 
żeśmy nie dostali. I ta droga czeka jakby w drugiej kolejności na remont. Myślę, że te fragmenty, 
które są gorsze powinny być najpóźniej w przyszłym roku remontowane. Również mamy 
obiecaną pewną pulę materiału na chodniki na ulicy Wieluńskiej, żeby kontynuować wymianę 
tych chodników. Jeżeli chodzi o chodnik w Gałkowicach – umówmy się żeby wpłynęło jeszcze 
jakieś pismo podpisane przez mieszkańców żeby wzmóc, żeby pamiętać żeby zrobić ten kawałek 
chodnika.  

Również w tym okresie trochę czasu poświęciliśmy na przygotowania do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, które wczoraj się odbyły. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
byli zaangażowani. Przypomnę, że po raz pierwszy był o jeden obwód głosowania więcej, było 
pięć obwodów. Udało się przebrnąć przez te wybory, nie było na terenie Gminy Kamieńsk 
żadnych incydentów żadnych problemów, poszło to sprawnie.  

Odbyło się szereg spotkań z dyrektorami szkół. Jak powiedziałem powstał Zespół 
Szkolno-Przedszkolny, w praktyce już od 1 kwietnia działa funkcjonuje. Również było szereg 
spotkań z dyrektorami poszczególnych szkół dotyczące remontów(...). Dzisiaj są pewne 
propozycje do budżetu żeby zwiększyć środki na remonty poszczególnych placówek.       
Również odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami: 
1) w miejscowości Gorzędów – dotyczyło zmiany planu odnowy tej miejscowości o budowę 
boiska wielofunkcyjnego. Stwarza się taka możliwość, że możemy aplikować o środki do UE na 
to boisko. Państwo sprawę znają, bo już wprowadzaliśmy w poprzednich zmianach w budżecie 
pieniądze na projekt. W tej chwili jest propozycja na zmianę środków na tą część, którą my 
byśmy mieli wpłacić na budowę tego boiska oprócz środków unijnych. Jak się uda to boisko 
osiągnąć, dostaniemy pozytywną odpowiedź z urzędu marszałkowskiego, to myślę, że tą 
inwestycję byśmy zrobili w tym roku w miarę szybko.   
2) w świetlicy w Gałkowicach Starych – chodziło o zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego a konkretnie o budowę, czy lokalizację, wiatraków w tym obszarze. Tutaj Państwo 
Sołtysi z tego terenu zwrócili się do mnie z pytaniami. Pozwoliłem sobie z przyszłym 
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prawdopodobnie inwestorem takie spotkanie zorganizować, również był planista. Umówiliśmy się 
na następne spotkanie w połowie maja, ale ono się nie odbyło, ponieważ planista nie miał czasu. 
Pierwsze dni czerwca, czekamy na potwierdzenie i takie spotkanie będzie. Jeżeli będzie termin 
potwierdzony to w najbliższych dniach takie informacje na tablicach ogłoszeń będą rozwieszone.”  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi i otworzył dyskusję nad 
przedstawionym sprawozdaniem 
 
Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał radny M.Ludwiczak, powiedział: „Tutaj burmistrz mówił    
o drogach, o porozumieniu ze starostwem, itd. Cztery lata temu było tak bardzo głośno                 
o obwodnicy Kamieńska... Czy w tym temacie jest coś ruszone? Czy są jakieś nowe projekty, 
nowe plany, czy też może jakieś rozmowy z Dyrekcją Dróg Krajowych?” 
  
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że próby kontaktowania się czy rozmów z Generalną Dyrekcją 
Dróg, czy zrobienia ponownych konsultacji, w sprawie tej obwodnicy były robione na początku 
kadencji przy każdej okazji, gdy tylko jakieś informacje przepływały. Dodał: „Generalna 
Dyrekcja Dróg twierdzi, że na tą chwilę nie ma potrzeby jakby weryfikacji stanowiska, bo 
mieszkańcy jeden z projektów zatwierdzili, samorząd wiedział o nim i nie miał nic przeciwko. 
Mało tego, na potwierdzenie tego mają kilkaset podpisów, które były zbierane w tym czasie 
wśród mieszkańców. Przypomnę, że jest to obwodnica od ulicy Kolejowej poprzez tereny między 
Barczkowicami a Kamieńskiem za mostkiem w kierunku Barczkowic dochodząca do Ochocic.   
Ja cały czas uważam i takie stanowisko prezentuję i Generalnej Dyrekcji Dróg na spotkaniach 
przekazuję, że jeżeli już ten wariant ma być to brakuje nam jeszcze odcinka od Ochocic w 
kierunku trasy szybkiego ruchu, w kierunku węzła. Ten odcinek jest planowany. Generalna 
Dyrekcja odpowiada (na razie on łączy drogę wojewódzką tę do Bełchatowa z drogą krajową) to 
Generalna Dyrekcja Dróg na tą chwilę mówi, że jest to sprawa dróg wojewódzkich i oni powinni 
ten odcinek zagospodarować. W związku z tym, że budowa autostrady jakby przesuwa się na plan 
dalszy to Generalna Dyrekcja nie chce dzisiaj tematu budowy obwodnicy w szczegółach 
rozważać. Tak to wygląda na tą chwilę. Natomiast w związku z tym, że cały czas toczy się 
dyskusja, co do budowy tej autostrady i są nowe i to dosyć silne argumenty, bo wszystkie 
samorządy na tym odcinku się buntują i mają inne stanowisko niż Generalna Dyrekcja Dróg, 
dodatkowo dochodzi finansowanie tej inwestycji – bo droga krajowa może być ze środków 
unijnych finansowana a autostrada płatna podobno nie za bardzo na tą chwilę – to jest możliwość, 
że przebudowa tej drogi czy będzie to droga ekspresowa czy płatna autostrada to, jeżeli by w 
takiej wersji to zostało zrobione to kwestia obwodnicy jest jakby drugoplanowa.” 
 
Radny M.Ludwiczak dodał: „A jak będzie z drogami lokalnymi takimi jak: w Napoleonowie, w 
Koźniewicach, chodniki w Koźniewicach, droga do Pytowic - czy coś jeszcze będzie w tym roku 
zrobione? Mamy pieniądze na drogi powiatowe, burmistrz mówi, że mamy fajne porozumienia, 
itd., a jak to wygląda obszar naszej gminy.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił,  że trzeba by było tutaj zapytać Panią Skarbnik i porównać  
ilość dróg remontowanych kiedyś a remontowanych dzisiaj, ilość dróg remontowanych 
kamieniem a ilość dróg remontowanych piachem czy żwirem z naszej żwirowni. Dodał:           
„Są drogi, na które dosypujemy co chwilę, jeżeli chodzi o dziury, które tam powstają. W budżecie 
mamy trochę środków wpisane i to realizujemy, już było kilka takich drobnych remontów.   
Także na bieżąco staramy się te drogi remontować. Jeżeli jest taka potrzeba to proszę zgłaszać i w 
jakimś zakresie będziemy te drogi utrzymywać w stanie dobrym. Ja uważam, że porównując z 
latami poprzednimi te drogi są znacznie lepiej zadbane.” 
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Radny D.Barański zapytał: „czy ten mini orlik to będzie zrobiony czy jak nie będzie 
dofinansowania unijnego to nie będzie zrobiony?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że wszystko tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami 
Gorzędowa, na którym Pan radny był obecny, następnie dodał: „Ja zapytam... Czy analizował Pan 
materiały na dzisiejszą sesję – chodzi mi o uchwałę w sprawie zmian w budżecie? My 
zwiększamy środki na naszą część tego boiska wielofunkcyjnego. Natomiast będziemy aplikować 
do urzędu marszałkowskiego o środki, bo taka jest możliwość, taką możliwość zauważyliśmy, że 
są jeszcze resztki pieniędzy dzielone z UE, które można w tym roku wykorzystać. Z wielu 
pomysłów, które mamy wytypowaliśmy dwa: przebudowa parku w Kamieńsku – to jest kwota 
około 200-250 tysięcy kosztorysowo. I druga możliwość: budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Gorzędowie – jest to kwota ok. 350 tys. kosztorysowo. Na naszą część, którą musielibyśmy 
wyłożyć jako samorząd w tej chwili znaleźliśmy środki w budżecie nie zabierając z niczego 
innego (bo środki można albo jak wchodzą dodatkowe podzielić albo z czegoś zabrać przełożyć w 
inne miejsce). Na tą chwilę udało nam się te środki znaleźć na to zadanie (na naszą część) i 
występujemy o środki zewnętrzne. Jeżeli te środki dostaniemy to to boisko staramy się zrobić. 
Jest to rzecz, którą możemy w tym roku zrobić. Jeżeli tych środków nie dostaniemy to wtedy jest 
temat otwarty, jeżeli będziemy mieli inne wolne środki i będzie to potrzeba numer jeden czy 
będzie to potrzeba w tej grupie gdzie możemy dołożyć to byśmy dołożyli i spróbowali to zrobić. 
Jeżeli nie będzie takich środków, a muszą to być środki rzędu 350 tysięcy. Na razie mamy 120 
tysięcy, czyli 230 tysięcy musielibyśmy skądś wziąć. Mamy połowę roku budżetowego nie wiemy 
jak ten rok się potoczy do końca ile środków spłynie nawet z tych, które mamy zaplanowane, 
więc dzisiaj mnie jest trudno powiedzieć czy znajdziemy wolnych środków ponad 200 tysięcy 
żeby powiedzieć, że to zrobimy. Jest taka możliwość spróbujemy z niej skorzystać. Tak jak 
skorzystaliśmy na place zabaw, jak korzystamy na różne rzeczy ze środków unijnych. I udaje się z 
tego skorzystać. Ja myślę, że to jest dobra informacja. Ja nie wiem czy teraz się uda czy nie, bo 
masa samorządów występuje o te środki a tych środków jest naprawdę resztka... Miejmy jeszcze 
dwie rzeczy na uwadze; cały czas jesteśmy postrzegani przez urząd marszałkowski, który 
rozdziela te pieniądze unijne jako bogaty samorząd, bo mamy wpłaty z ochrony środowiska z 
Amestu (które oddajemy). Mało tego, nie patrzy się na rok ten (bo teraz mamy już miej) tylko na 
lata poprzednie i wychodzimy jako bogaty samorząd i za to dostajemy mniej punktów. I duga 
rzecz, myśmy ostatnimi czasy – myślę, że Państwo zauważyli zwłaszcza każdy w swoim terenie – 
ileś tych środków z unii pozyskali. To też jest tak, że w tej chwili przy dzieleniu są pewne 
priorytety i jeżeli jest gmina, która nie skorzystała czy bardzo mało skorzystała a jeżeli jest 
jeszcze biedna to to jest dodatkowo punktowane. A dzisiaj samorządy niektóre próbują to robić na 
siłę, nie robili przez kilka lat w tej chwili próbują to robić. Myśmy przez ostatnich kilka lat w 
zakresie naszych możliwości i potrzeb z tego korzystali. Więc tak wygląda sytuacja dzisiaj.         
Ja nie wiem, co będzie za miesiąc czy dwa czy trzy. Będziemy mieli projekt na pewno tego 
obiektu, bo jest zlecony, na pewno mamy pomysł żeby był, więc nawet gdyby się nie udało w tym 
roku to na przyszłość będzie łatwiej obiekt wybudować. Podobna rzecz się dzieje z Koźniewicami 
gdzie cały czas czekamy na liście rezerwowej i też nie wiemy jak się sprawa rozstrzygnie, bo jak 
się nie rozstrzygnie w najbliższym czasie to tej świetlicy nie będzie się przebudowywać z naszych 
środków, bo tam jest 400 tysięcy potrzebne. I też ich nie mamy. I też bym bardzo chciał żeby te 
środki były, ale mamy to co mamy. Nie mamy źle. Samorządy wielkości Kamieńska na 
inwestycje przeznaczają w granicach półtora miliona średnio my mamy 4.800.000. Ja wiem, że 
jakby było 8.800000 też byśmy zagospodarowali.” 
 
Radny D.Barański dodał: „Panie Burmistrzu, ja to nazwę tak po chłopsku, jeśli mam 20 zł, jest tu 
nas tyle osób, każdemu kupię po cukierku. I nie będę czekał, że ktoś przyjdzie i mi dołoży tylko 
albo robię albo nie robię. Ja chcę konkretną odpowiedź żeby ludziom odpowiedzieć czy będzie to 
budowane czy nie będzie. Ja mam pytanie i chcę odpowiedzi.” 
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Burmistrz B.Pawłowski oznajmił, że już Panu Radnemu udzielił odpowiedzi. 
 
/polemika radnych/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o rzetelną i merytoryczną dyskusję następnie zwrócił się 
do Pana radnego Barańskiego i powiedział, że padła odpowiedź Pana Burmistrza, z której jasno 
wynika, że jeżeli środki będą przyznane to na 150 procent ten mini orlik powstanie, jeżeli 
natomiast te środki niestety będą przesunięte lub nieprzyznane to trzeba będzie wziąć od nowa 
uchwałę budżetową i przyjrzeć się, poszukać. 
 
Radny D.Barański: „Mam jeszcze jedno pytanie... Rok 2013 czy wyjaśnił Pan Burmistrz fundusz 
sołecki? Miał Pan zadane pytanie 21 maja w Gorzędowie na spotkaniu. Czy wyjaśnił Pan?”  
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Wyjaśniłem na zebraniu wiejskim Panu, który zadawał 
pytanie pięć razy.” 
 
Radny D.Barański dodał: „Nie, nic Pan nie wyjaśnił Panie Burmistrzu i niech Pan nie mówi, że 
Pan wyjaśnił...  
 
/dyskusja/ 
 
/ Radny D.Barański opuścił salę obrad - godz. 1025/ 
 

Stan radnych na sesji – 10. 

 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania Burmistrza? 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. i przeszedł do punktu 8. porządku obrad. 
 

p u n k t  8 
Podjęcie uchwał. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że ze względu na pilny wyjazd musi opuścić 
obrady sesji, dlatego wszystkich przeprasza i dalsze prowadzenie sesji przekazuje 
Wiceprzewodniczącemu Rady p. Andrzejowi Pawelcowi.  
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków, natomiast 
Burmistrz B.Pawłowski szczegółowo omówił poszczególne zmiany. 
 
/Przewodniczący Rady opuścił salę obrad - godz. 1045) 
Stan radnych na sesji – 9. 
 
W trakcie omawiania ww. projektu uchwały Skarbnik Gminy poprosiła radnych o wprowadzenie 
zmiany. Dodała: „Tutaj w uchwale jest zapisane, że 130.000 zł zwiększamy dotację na pomoc 
finansową na wydatki majątkowe. W piątek okazało się, że starostwo zmienia koncepcję, że to jest 
przebudowa nie remont i po prostu musi być z innego paragrafu. W sumie zwiększenie będzie 130 
tysięcy, ale o 30 tysięcy na dotację na przebudowę drogi Kamieńsk-Gorzędów ul. Szkolna, 
natomiast 100 tys. w paragrafie 2710 na remont drogi powiatowej ulica Mickiewicza w 
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Gorzędowie – taka zmiana. No i za tym też by poszło, że na pierwszej stronie jak mamy w 
paragrafie szóstym wydatki w tym wydatki majątkowe to byłaby kwota nie 4.914.200 zł tylko 
4.814.200 zł.” 
 
Nie zgłoszono pytań. 

 
W pierwszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie zmiany 
zgłoszone przez Panią Skarbnik. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem zmian głosowało 9 
radnych. W wyniku głosowania zgłoszone zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 
(ze zmianą). Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/435/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.                             Załącznik Nr 11 

 
� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018; 

 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła ww. projekt uchwały. W trakcie omawiania zgłosiła 
jeszcze następujące poprawki do uchwały: 

1) zwiększamy o 100.000 zł wydatki bieżące; tam była kwota zapisana 428.544,94 zł 
natomiast po zmianach byłaby to kwota 528.544,94 zł; 

2) wydatki majątkowe – była zapisana kwota 440.000 zł, natomiast po zmianach byłaby to 
kwota 340.000 zł; 

3) w wykazie przedsięwzięć dodaliśmy do części 1a wydatki, które są realizowane w ramach 
projektu z udziałem środków z UE (zostały podpisane umowy) i tutaj tak: 
- budowa boiska sportowego w Ochocicach, 
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pytowicach, 
- zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego na dz. 33 obręb 4 w Kamieńsku. 

Natomiast w części 1c, czyli bez tych środków z UE, wykreślono zadania: 
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pytowicach, 
- zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego na dz. 33 obręb 4 w Kamieńsku 

 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki. Głosowało 9 
radnych. „Za” przyjęciem poprawek głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania poprawki zostały 
przyjęte jednogłośnie. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018 (z poprawkami). Głosowało 9 radnych.           
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/436/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018.   

Załącznik Nr 12 
 

 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu  Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za 
rok 2013; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2013. Głosowało 9 radnych.           
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/437/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2013. 

      Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Kamieńsku. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/438/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku.                                                  Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 
udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Kamieńsku; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/439/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 
udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.  

                                                                                                             Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr Mieczysława 
Kotarbińskiego w Kamieńsku. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/440/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku.                              Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Kamieńsku; 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku. 
Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/441/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Kamieńsku.                                                                                    Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie; 

Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie. Głosowało 9 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/442/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gorzędowie.                                                                                                             Załącznik Nr 18 
 

/Skarbnik Gminy opuściła salę obrad/ 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 
września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk”; 

Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk. 
Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/443/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Kamieńsk”.                                                                          Załącznik Nr 19 
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� w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu 

i usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu i usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/444/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu 
demontażu i usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk. 

 Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg 
publicznych oraz udzielenia pomocy rzeczowej; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg publicznych oraz udzielenia 
pomocy rzeczowej. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/445/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg 
publicznych oraz udzielenia pomocy rzeczowej.                                                     Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 

Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 9 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/446/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy 
Kamieńsk.                                                                                                                 Załącznik Nr 22 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec ogłosił przerwę w obradach do godz. 1200 

Po przerwie (w godz. 1150-1210) Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego 
projektu uchwały; 
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� w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i 
Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż 
gazociągu wysokiego ciśnienia; 

 
W związku z ww. projektem uchwały na salę obrad przybyli: Pan Paweł Skurpel – projektant planów 
miejscowych oraz Pan Radosław Kępa – inspektor w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku. 
 
Pan Paweł Skurpel omówił przygotowany projekt uchwały przedstawiając w oparciu o mapę 
zmiany względem obowiązującego planu miejscowego. 
 

Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że w trakcie całej procedury mieszkańcy zgłaszali uwagi do 
planu i te, które zostały rozpatrzone pozytywnie nie podlegają ocenie radnych, natomiast te, które 
zostały odrzucone muszą być poddane pod głosowanie i Rada w drodze głosowania rozstrzyga o 
ich odrzuceniu bądź uwzględnieniu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec przedstawił uwagę, która została uwzględniona przez 
Burmistrza Kamieńska tylko w części oraz wyjaśnienie, co do rozstrzygnięcia tej uwagi.  
 

Ww. informacja stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 

Radny M.Zięba zapytał czy jest planowane gdzieś wyznaczenie jakiegoś innego dodatkowego 
parkingu przy Urzędzie w razie jak wprowadzimy tą zmianę o budowie drogi przez obecny 
parking? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że na tą chwilę nie jest planowany.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie uwagę w części, w której nie 
została uwzględniona przez Burmistrza Kamieńska. Głosowało 9 radnych. „Za” przychyleniem 
się do rozstrzygnięcia burmistrza i odrzuceniem uwagi w części nieuwzględnionej przez 
burmistrza głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie odrzuciła uwagę w 
części nieuwzględnionej przez Burmistrza Kamieńska. 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, 
Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, 
Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia. 
 
Radny M.Ludwiczak: „Może jeszcze... Ja sobie tak czytałem i od paragrafu piętnastego tam jest 
MN, UP, itd., wszystko jest praktycznie bardzo podobne oprócz wymiarów rozmieszczeń, itd., ale 
jest: zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki. Z czym się to wiąże? Np. §15. pkt 3. d) kolorystyka 
obiektów i rozwiązania materiałowe – zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki. Z czym to się 
wiąże, może mi ktoś powiedzieć?” 
 
Pan Paweł Skurpel: „To jest przede wszystkim wymaganie ustawowe dotyczące wykończenia 
materiałowego. Natomiast, jeżeli chodzi o tą jaskrawą kolorystykę, ja zdaję sobie sprawę, że to 
jest nieostre określenie. Ma na celu zabezpieczenie przestrzeni przed używaniem kolorów, które 
ogólnie mogą być przyjęte za rażące, np. jaskrawych odcieni różu, żółtego... 

Radny M.Ludwiczak dodał: „Ja bym był za tym żeby coś takiego nie było umieszczane i to jest 
wszystko. I to jest w każdym paragrafie. Jak ja lubię różowy kolor to, dlaczego ja nie mogę sobie 
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zrobić budynku w różowym kolorze? Dlaczego my jako radni mamy ludziom narzucać, jakie mają 
budynki, jakie mają elewacje robić? Mnie się wydaje, że to jest niepotrzebne akurat. No nie wiem 
czy my jesteśmy władni do tego żeby akurat ludziom narzucać i ktoś przyjdzie później i powie no 
ja nie mogę sobie zrobić elewacji. Trochę mi się to nie podobało. Mało tego to nie jest tylko w tym 
jednym dla terenów oznaczanym symbolem MN, ale to jest przy wszystkich budynkach. Kto to 
wymyślił, z czego to wynika?” 
 
Pan Paweł Skurpel wyjaśnił, że to jest określenie wykończeń materiałowych i rozwiązań 
kolorystycznych i to jest wymagane w ustawie natomiast zabezpieczenie przed używaniem właśnie 
takich kolorów to jest ich autorski zapis. Dodał: „Wie Pan my rozpoczynając prace nad takim 
projektem musimy myśleć też o przestrzeni jako całości. Nie możemy sobie pozwolić na coś 
takiego, że gusta się różnią natomiast obiekt, który będzie się wyraźnie wybijał kolorystycznie w 
przestrzeni (w tym przypadku przestrzeni osiedla) on nie będzie działał na korzyść osiedla wręcz 
przeciwnie.” 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy można to wykreślić? 
 
Pan Paweł Skurpel odpowiedział: „W tym momencie nie, ponieważ na takie działania w postaci 
wykreślania bądź zmieniania był czas w momencie wyłożenia. Wtedy wszyscy mieszkańcy 
wszyscy zainteresowani mieli szanse zapoznać się z treścią uchwały i wtedy takie uwagi były jak 
najbardziej wskazane...  
 
/polemika radnych/ 
 
Wiceprzewodniczący Rady przerwał polemikę i oddał głos Burmistrzowi Kamieńska. 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Myślę, że powinniśmy to doprecyzować i tutaj jeszcze raz 
przeanalizować i wrócić do uzgodnień.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący, jak zacząłem mogę skończyć?.. Bo tu mam 
następny punkt: Obowiązek stosowania ujednoliconych rozwiązań materiałowych i 
kolorystycznych na tej samej działce budowlanej. No, a czemu ja sobie nie mogę gospodarczego 
pomalować na brązowo a domu na beżowo? To mi będzie współgrało, mnie się tak podoba, a Pan 
mi narzuca, że muszę mieć gospodarczy żółty i dom żółty.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „W związku z tym, że tu jest szereg wątpliwości trzeba byłoby to jeszcze 
raz przeanalizować żeby rzeczywiście nie było źle. Ja mam wniosek o wycofanie z porządku obrad 
tej uchwały, doprecyzowanie... 
 
Radny M.Ludwiczak: „Jeszcze jedną mam: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 
budowlanej: nie mniej niż 600 m2. Czy to musi być też zawarte? Czy my musimy tu napisać 600m2 

czy nie musimy?” 
 
Pan Paweł Skurpel odpowiedział, że nie musimy, to jest nieobligatoryjny zapis. 
 
Radny M.Ludwiczak dodał: „No, więc ten zapis też proszę zmienić.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „W poprzedniej wersji gmina ustaliła odkąd dokąd działka się zaczyna i 
tam było 10 czy 12 arów. W tej chwili jest propozycja żeby to zliberalizować i powiedzieć 6 arów. 
Zawsze można zapytać jak jest sześć, dlaczego nie pięć, jak jest pięć, dlaczego nie cztery, bo też się 
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postawi. Więc tu jest zawsze dyskusja. Ale można to przeanalizować. Ja bym proponował 
wycofanie z porządku obrad tej uchwały... 
 
Pan Paweł Skurpel: „Pozwolę sobie wtrącić, bo akurat taka sytuacja jest regulowana ustawą o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której art. 19 mówi, że jeżeli Rada Gminy 
stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu 
miejscowego w tym także wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu czynności, o których 
mowa w art. 17 (artykuł reguluje tok postępowania z projektem planu miejscowego) ponawia się w 
zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian... No jest taka sytuacja przewidziana ustawą także, 
jeżeli radni widzą potrzebę wprowadzenia zmian to nic nie stoi na przeszkodzie.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Prośba do Państwa żeby na piśmie przelać te propozycje, które Państwo 
mają wtedy wracamy do pewnego elementu uzgodnień z planem.”  
Następnie Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek: 

• „O wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: 
Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, 
Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego 
ciśnienia.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 9 
radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty.  
 

� w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości na rzecz Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 

Nie zgłoszono pytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz 
Gminy Kamieńsk. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/447/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości na rzecz Gminy Kamieńsk.                                                              Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr 326/2); 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Kamieńsk. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 8 radnych, 1 
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radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/448/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr 326/2).                          Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr ewid. 271); 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Kamieńsk. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych.  
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/449/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr ewid. 271).                   Załącznik Nr 26 
 

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

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/450/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą.                                                                                  Załącznik Nr 27 
 

� w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 
r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018; 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia 
Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018. Głosowało 9 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/451/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018. 

     Załącznik Nr 28 
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� w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 
r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018;   

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018. Głosowało 9 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/452/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-
2018;                                                                                                                         Załącznik Nr 29 
 

� w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 
r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018;   

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018. Głosowało 9 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/453/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018   

                                                                                                                        Załącznik Nr 30 
 

� w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Gminie Kamieńsk na lata 2014-2023; 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamieńsk na 
lata 2014-2023. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/454/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Kamieńsk na lata 2014-2023.                                                                  Załącznik Nr 31 
 

� w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 
odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
wysokości dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 9 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/455/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 odprowadzonych 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk.                      Załącznik Nr 32 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego                   
(ul. Mickiewicza w Gorzędowie); 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego. Głosowało 9 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/456/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego.  

                                                                                Załącznik Nr 33 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego (ul. Szkolna 
w Kamieńsku);       

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego. Głosowało 9 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/457/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego           
(ul. Szkolna w Kamieńsku).                                                                                     Załącznik Nr 34 
 

� w sprawie oświadczenia dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od 
Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników; 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oświadczenia 
dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa 
Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników. Głosowało 9 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIV/458/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2014 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku 
od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.  

            Załącznik Nr 35 
 
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął 
punkt 8. i przeszedł do punktu 9. porządku obrad. 
 

p u n k t  9 
 

Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
 
Wniosków, interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 9. i przeszedł do punktu 10. porządku obrad. 
 

p u n k t  10 
Sprawy różne. 
 

Spraw różnych nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zamknął punkt 10. i przeszedł do punktu 11. porządku 
obrad. 
 

p u n k t  11 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pawelec podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XLIV sesję Rady 
Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
 
Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 


