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RM.0002.7.2014 
 P R O T O K Ó Ł  NR XLVIII /14 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 30 września 2014 r. 

 
XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 1000 – 1435 
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 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 
 
Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XLV z dnia 23 czerwca 2014 r., Nr XLVI z dnia 19 sierpnia 

2014 r., Nr XLVII z dnia 2 września 2014 r. 
4. Informacja dotyczące realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 
9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11. 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 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
• 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą; 

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/ 
• 109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż działek niezabudowanych; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kamieńsk; 
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• w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 
dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 

• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na 
terenie Gminy Kamieńsk;  

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie, Gmina Kamieńsk; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – placu zabaw dla dzieci w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku na działce nr ewid. 33 obręb 4 
miasto Kamieńsk; 

• 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 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kamieńsk do Partnerstwa 
Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020, Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew, w celu podpisania porozumienia 
w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru. 

12. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą              
Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. oraz Uchwałą     
Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r. 

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

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XLVIII 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 wniosek o wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” 
następujących uchwał:  

1) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica prof. Kazimierza 
Secomskiego; 

 

2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica Krótka; 
 

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica Zaciszna; 
 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk; 

3 
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5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek: 
 

1) O wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: 
ulica prof. Kazimierza Secomskiego. 

Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

2) O wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: 
ulica Krótka. 

Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

3) O wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: 
ulica Zaciszna. 

Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

4) O wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kamieńsk. 

Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

5) O wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 

Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów: Nr XLV z dnia 23 czerwca 2014 r., Nr XLVI z dnia 19 sierpnia 

2014 r., Nr XLVII z dnia 2 września 2014 r. 
4. Informacja dotyczące realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 
9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11. 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 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
• 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą; 

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 

sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Kamieńsk; 
• w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 

dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 
• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na 

terenie Gminy Kamieńsk;  
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie, Gmina Kamieńsk; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – placu zabaw dla dzieci w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 

publicznej – placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku na działce nr ewid. 33 obręb 4 
miasto Kamieńsk; 

• 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 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kamieńsk do Partnerstwa 
Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020, Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew, w celu podpisania porozumienia 
w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru; 

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica prof. Kazimierza 
Secomskiego; 

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica Krótka; 
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica Zaciszna; 
• w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

12. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą              
Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. oraz Uchwałą     
Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r. 
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13. Wolne wnioski. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołów: Nr XLV z dnia 23 czerwca 2014 r., Nr XLVI z dnia 19 sierpnia 
2014 r., Nr XLVII z dnia 2 września 2014 r. 
 

1. Protokół Nr XLV  z 23 czerwca 2014 r.; 
 

Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLV z 23.06.2014 r. 
Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem ww. protokołu głosowało 8 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został 
przyjęty. 
 

2. Protokół Nr XLVI  z 19 sierpnia 2014 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLVI z 19.08.2014 r. 
Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem ww. protokołu głosowało 8 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został 
przyjęty. 
 

3. Protokół Nr XLVII/13  z 2 września 2014 r. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLVII z 02.09.2014 r. 
Głosowało 11 radnych. „Za” przyjęciem ww. protokołu głosowało 10 radnych, 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 3 porządku obrad przewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 4 
 

p u n k t  4 
 

Informacja dotyczące realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację na temat realizacji inwestycji zaplanowanych 
na rok 2014.  
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                      Załącznik Nr 5 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi za omówienie zagadnienia, 
następnie przeszedł do punktu 5. porządku obrad. 



 6 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 24 czerwca do 30 września 
2014 r. kolejno zdali: 
 

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

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

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

„Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 września, na 
którym analizowaliśmy sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji RPA za I półrocze 
2014 roku i sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Do tych dwóch 
sprawozdań Komisja nie miała większych zastrzeżeń. Ponadto zapoznaliśmy się z pismem 
mieszkańców Szpinalowa dotyczącego dowozu dzieci ze szkoły do tej miejscowości.           
Po zapoznaniu się z pismem i przeanalizowaniu sytuacji Komisja wypracowała wniosek do 
Pana Burmistrza: 

• „Komisja wnioskuje o przychylenie się do prośby mieszkańców sołectwa Szpinalów 
dotyczącej zatrzymania się autobusu szkolnego po stronie wsi Szpinalów i bezpiecznego 
wysiadania dzieci na tym przystanku.” 

Poza tym zapoznaliśmy się z pismami, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej i z projektami 
uchwał na dzisiejsza sesję.” 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

W dalszej kolejności sprawozdania zdali: 

3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

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

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

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

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 5. Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 6. 
porządku obrad. 
 

p u n k t  6 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 
między sesjami. 
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Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XLV i 
XLVIII sesją, w kolejności: 

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

Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2   
Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej;  
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że zgodnie z tym, co sugerowała komisja oświaty zostały 
zwiększone środki na remonty w szkołach i w okresie wakacyjnym praktycznie w każdej 
szkole jakieś remonty zostały przeprowadzone. Dodał: „Na pewno czeka gminę jeszcze 
szereg remontów w przedszkolu w Kamieńsku, bo to jest już budynek wieloletni i wcześniej, 
jeżeli chodzi o wnętrze budynku nie było poważniejszych remontów. W tym roku 
wymieniliśmy podłogi w dwóch salach już na takie, które spełniają wszelkie normy. Jeżeli 
chodzi o budynek szkoły w Gorzędowie doszło do obkopania tego budynku i uszczelnienia na 
zewnątrz żeby wody gruntowe nie przenikały do budynku. Na tyle na ile było można 
fundamenty na zewnątrz zostały uszczelnione. Natomiast prawdopodobnie czeka nas jeszcze 
kolejny etap uszczelniania tego budynku, tj. nawiercania ścian od wewnątrz i wstrzykiwania 
odpowiednich substancji, które by zatrzymały napływ wody do wnętrza budynku. Dopiero po 
opanowaniu tej sytuacji myślę, że warto myśleć o ociepleniu budynku, co może przynieść 
efekty i wizualne i w ogrzewaniu w postaci mniejszych opłat za gaz. 
Też takim bardzo ważnym wydarzeniem jest budowa Zakładu Segregacji Odpadów na Kąsiu. 
Jest to rzecz dla nas istotna, dlatego że ilość śmieci, która jest deponowana na składowisku 
będzie mniejsza, te śmieci będą wyjeżdżać z tego składowiska. Jeżeli będzie taka możliwość 
to będziemy z powrotem korzystać z limitu dla Gminy Kamieńsk, bo zgodnie z 
obowiązującymi dzisiaj przepisami to te zakłady nie mogą funkcjonować bez odzysku 
plastików, które tam są i bez kompostowania śmieci organicznych. Dlatego myślę, że jest to 
rzecz dosyć istotna.  
W tym okresie sprawozdawczym też takim dla mnie ważnym wydarzeniem były dożynki w 
Koźniewicach. Ja myślę, że impreza urosła do rangi prawie gminnej. W tym roku były też 
takie pomysły żeby może zorganizować jakieś takie centralne dożynki natomiast z tego 
względu, że jest to rok wyborczy nie chcieliśmy robić tego na siłę a potem spotkać się z 
zarzutem, że robimy wtedy, kiedy są wybory a później zapominamy. Myślę, że dobrym 
momentem będzie rok 2015. W wielu gminach tak się dzieje, może warto pójść za 
przykładem i takie dożynki organizować. 
Również w tym okresie sprawozdawczym doszło do rozpoczęcia roku szkolnego.                
We wszystkich szkołach udało się to bezproblemowo. Jak już mówiłem były remonty, ale się 
pokończyły. Ruszyliśmy, jeżeli chodzi o szkolnictwo.  
Jeżeli chodzi o inwestycje:  
- Ruszył remont budynku w Pytowicach. Wykonawca wstępnie określił, że połowa 
października a najpóźniej do 20 października jest w stanie ten remont zakończyć. Przypomnę, 
że też pozyskaliśmy na to pieniądze z UE, czyli dofinansowujemy tutaj ten budynek. 
- Również jest podpisana umowa na remont budynku OSP w Koźniewicach, który nam będzie 
służył jako świetlica wiejska. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania, przekazania tej 
świetlicy wykonawcy. To się odbędzie za dwa trzy dni i tutaj z mojej strony był duży nacisk i 
uwagi do wykonawcy, który wygrał przetarg, że ten remont musimy zakończyć w roku 2014 
żeby uzyskać środki unijne. Mamy tam zaplanowanych ponad 200 tysięcy środków unijnych, 
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jest możliwość otrzymania tych środków, ale pod warunkiem, że remont będzie w tym roku, 
bo kończy się okres programowania środków unijnych.  
- Również w tym okresie sprawozdawczym były wykonywane remonty dróg, o których 
mówiłem w punkcie czwartym. Na kilku odcinkach udało się położyć nową nawierzchnię 
asfaltową, natomiast kawałek drogi w Napoleonowie jest zbudowany od podstaw...               
Na pewno chcielibyśmy żeby tych środków było więcej i tych remontów było więcej, ale 
dysponujemy tym, co mamy. Myślę, że prowadzenie takiej polityki, że z roku na rok te środki 
są przeznaczane na remonty dróg przynosi efekty, bo coraz więcej tych dróg mamy w miarę 
zrobionych.  
Jeżeli chodzi o imprezy lub wydarzenia inne niż gospodarcze to mieliśmy Dni Kamieńska. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w to święto, którzy uczestniczyli w 
meczu. Również było 100-lecie orkiestry strażackiej – impreza może z mniejszym 
rozmachem, ale możemy być dumni, że te tradycje orkiestr dętych w Kamieńsku sięgają aż 
tylu lat.  

Spotkania w okresie miedzysesyjnym; 
Proszę Państwa, jakieś półtora tygodnia temu odbyło się moje spotkanie z przedstawicielem 
elektrowni wiatrowej. Mamy uchwalony plan cztery czy pięć lat temu na kolejne wiatraki na 
Górze Kamieńsk. Z naszej oceny, z oceny mieszkańców, te wiatraki nikomu nie 
przeszkadzają, przynoszą dochody do budżetu gminny, więc jeżeli była szansa rozbudowy to, 
dlaczego nie. Ta inwestycja przesunęła się o półtora roku, bo w między czasie zmieniły się 
przepisy, jeżeli chodzi o obserwacje przelotu ptaków i nietoperzy, ale przekazano mi 
informacje, że w tej chwili są zakończone wszystkie prace związane z pozwoleniem na 
budowę. Niemniej przedstawiciel tej firmy przekazał mi również informacje, że 
skompletowanie dokumentów, czyli pozwolenia na budowę, wcale nie musi oznaczać 
realizacji tej inwestycji w trybie szybkim, bo firma też jeszcze chce pozyskać środki z 
ochrony środowiska na tą inwestycję. Tu jednak jest problem z ustaleniami na szczeblu 
państwowym z dofinansowaniem do tzw. źródeł energii. Ustawa sejmowa i wszelkiego 
rodzaje do niej wytyczne, co do tego ile będzie dopłacane, do jakiego rodzaju energii 
odnawialnej, do końca nie zapadła. Dlatego dopiero jak będzie decyzja na szczeblu 
centralnym w Warszawie ile będzie dopłacane do kilowata to wtedy będą kalkulacje do 
pożyczek do wszelkiego rodzaju inwestycji. 
Również brałem udział w dwóch spotkaniach, na Górze Kamieńsk. Było spotkanie, taka 
konferencja polsko-niemiecka realizowana przez Akademie Górniczo Hutniczą w Krakowie i 
przez odpowiedni instytut niemiecki. Te konferencje są organizowane w cyklu raz na dwa lata 
i dotyczą zagospodarowania hałd po górnictwie odkrywkowym do różnych celów typu 
rekreacja, itp. I my z tych doświadczeń będziemy mogli skorzystać. Również było tam sporo 
informacji podanych o zalesieniu tych hałd, co nie jest taką prostą rzeczą. 
I druga rzecz; zostałem zaproszony przez Prezydenta Bełchatowa w ramach działania 
wspólnego kilkunastu samorządów położonych w obszarze tego naszego zagłębia 
energetycznego. Powstaje takie partnerstwo na zasadzie porozumienia na rzecz partnerstwa na 
obszarze funkcjonowania Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – 
Złoczew. Te działania mają doprowadzić do powstania porozumienia między samorządami, 
które będą w przyszłości współpracować w nowym okresie programowania, jeżeli chodzi o 
pozyskiwanie nowych środków unijnych na infrastrukturę szeroko pojętą (tak się w tej chwili 
zakłada) i również na znalezienie środków i sposobów na znalezienie miejsc pracy w związku 
z tym, że to zagłębie bełchatowskie nie będzie stwarzać nowych miejsc pracy wręcz 
przeciwnie będzie ich coraz mniej. I właśnie takie wspólne funkcjonowanie mogłoby 
doprowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy na tym obszarze... Takie działania zostały 
zdefiniowane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2020 roku, czyli jest to jakby 
już wyprzedzające działanie w dokumentach, dzięki którym można pozyskać te środki.         
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To tyle na tą chwilę o tym liście intencyjnym, który podpisałem w imieniu Gminy Kamieńsk. 
I również dzisiaj będzie uchwała, jeżeli chodzi o przyłączenie się do tego obszaru 
funkcjonalnego.”  
  
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi, następnie zamknął punkt 5.     
i przeszedł do punktu 6. porządku obrad. 
 

p u n k t  7 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że kres, który chciałby pokrótce omówić to jest okres 
między XLIII sesją a dzisiejszą tj. XLVIII. Dodał: „Szanowni Państwo, przede wszystkim były 
to sesje zwyczajne, sesje nadzwyczajne oraz Komisje Stałe Rady Miejskiej, na których staram 
się uczestniczyć w miarę możliwości i w miarę wolnego czasu. Poza tym są to dyżury, które 
pełnię w każdą środę w biurze Rady Miejskiej. Jeżeli chodzi o zainteresowanie mieszkańców, 
o frekwencje osób, które przychodzą na te dyżury, to jest bardzo mała w ostatnim okresie i z 
tego powodu ubolewam, ponieważ spotykam się z niewiedzą wśród naszych mieszkańców 
odnośnie spraw podejmowanych przez Radę czy dotyczących Rady Miejskiej.  
Jeżeli chodzi o dalszą część działalności to tutaj Pan Burmistrz częściowo przedstawił i w pełni 
się zgadzam, tzn. udział w uroczystościach typu rozpoczęcie roku szkolnego, typu rocznice 
patriotyczne i wiele wiele innych spotkań. 
Bardzo chciałbym podziękować Pani Sołtys Koźniewic za zaproszenie na dożynki. Tym razem 
udało mi się w nich uczestniczyć i powiem szczerze, że jestem ogromnie wdzięczny i pełen 
podziwu i to nie tylko dla Pani, ale dla grona osób, które takie dożynki potrafiły zorganizować. 
Tu pełen szacunek, naprawdę, było bardzo miło tam być, uczestniczyć. Więcej takich spotkań, 
które potrafią zjednoczyć całą gminę i zupełnie inaczej spojrzeć na mieszkańców, którzy 
zajmują się zupełnie innymi profesjami.  
Oczywiście w tym okresie wykonywałem również prace związane z działalnością Rady. Tutaj 
z Panem Burmistrzem i z Panem Sekretarzem na bieżąco jesteśmy w kontakcie, jeżeli chodzi o 
współpracę i też bardzo pragnę podziękować za pomoc i za przekazanie tego ogromnego 
doświadczenia, jakim mnie tutaj obdarzacie. Dziękuję.” 
 
Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. i przeszedł do punktu 8. porządku obrad. 
 

p u n k t  8 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga przedstawiła informację z wykonania budżetu Gminy Kamieńsk 
za  I półrocze 2014 roku. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                  Załącznik Nr 11 
 
Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. porządku obrad i przeszedł do punktu 9. 
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p u n k t  9 
 

Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 
rok 2013. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                  Załącznik Nr 12 
 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 

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

p u n k t  10 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za rok 2013. 
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.                                                  Załącznik Nr 13 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 10. i przeszedł do punktu 11. porządku obrad. 

/Radny M.Ludwiczak opuścił obrady sesji/ 
Stan radnych – 10. 
 

p u n k t  11 
Podjęcie uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła załączniki do ww. projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2014. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/475/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.              Załącznik Nr 14  

 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018; 
 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018. Głosowało 10 radnych.             
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.     
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/476/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na 
lata 2014-2018.                                                                                                  Załącznik Nr 15  
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych.           
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/477/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                      Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych.           
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/478/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku         
z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                      Załącznik Nr 17 
 
/Skarbnik Gminy p. Maria Ozga opuściła obrady sesji/ 

 
� 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 Piotr Ulrich – urbanista z Firmy 
UNIGLOB oraz Pan Radosław Kępa – inspektor w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku. 
 
Pan Piotr Ulrich omówił przygotowany projekt uchwały przedstawiając w oparciu o mapę 
zmiany względem obowiązującego planu miejscowego. 
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Radny D.Barański stwierdził, że nie rozumie tego wszystkiego, całej tej procedury,                
w związku z tym prosi o wytłumaczenie. 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił procedurę zmian w przedstawionym planie 
zagospodarowania przestrzennego od składania wniosków przez mieszkańców po końcowy 
projekt uchwały, który radni otrzymali na dzisiejszą sesję. Podkreślił, że część uwag 
mieszkańców została uwzględniona, bo wcześniej taki był zamysł planisty i tak Rada 
zatwierdziła, ale teraz życie zweryfikowało i te plany zagospodarowania w paru miejscach 
trzeba zmienić. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odczytał uwagę do 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, która tylko w części została 
uwzględniona przez Burmistrza Kamieńska wraz z wyjaśnieniem, co do rozstrzygnięcia tej 
uwagi.  
W załączeniu do protokołu – ww. informacje.                                                  Załącznik Nr 18  
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę w części, w której nie została 
uwzględniona przez Burmistrza Kamieńska, mianowicie:  
 

b)zmianę zapisu dotyczącego minimalnych powierzchni działek budowlanych oraz   
szerokości frontu działki budowlanej. 

 

Głosowało 10 radnych. „Za” przychyleniem się do rozstrzygnięcia Burmistrza Kamieńska                              
i nieuwzględnieniem uwagi w części dotyczącej lit. b) głosowało 9 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania Rada przychyliła się do rozstrzygnięcia 
Burmistrza Kamieńska i odrzuciła uwagę w części dotyczącej lit. b). 
 
 c)zmianę zapisu „szerokość frontu działki” na zapis „szerokość działki”. 
 

Głosowało 10 radnych. „Za” przychyleniem się do rozstrzygnięcia Burmistrza Kamieńska                             
i nieuwzględnieniem uwagi w części dotyczącej lit. c) głosowało 9 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania Rada przychyliła się do rozstrzygnięcia 
Burmistrza Kamieńska i odrzuciła uwagę w części dotyczącej lit. c). 
 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 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. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, 
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Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz 
obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia.                                              Załącznik Nr 19  
 

/Pan Piotr Ulrich i Pan Radosław Kępa opuścili salę obrad/ 
 

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

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Głosowało 10 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVII/480/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą.                                                                           Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/481/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.     Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych; 

 

Burmistrz B.Pawłowski poprosił, o kilka minut przerwy w celu upewnienia się jeszcze, co do 
pewnej kwestii dotyczącej tej uchwały i dostarczenie załącznika graficznego do 
przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady przychylił się do prośby Burmistrza Kamieńska i ogłosił 10 minut 
przerwy. 
Po przerwie (w godz. 1220- 1230) Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. 
 
Na salę obrad przybyła p. Anna Robaszek i dostarczyła załącznik graficzny do przedmiotowej 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o kopie załącznika dla każdego radnego. 
 
Radny G.Turlejski zgłosił wniosek: aby ze względu na to, że materiały są niekompletne 
przełożyć głosowanie tej uchwały na następną sesję Rady. 
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Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i przełożenie 
przedmiotowej uchwały jako ostatniej, aby tym samym umożliwi ć radnym zapoznanie się z 
dostarczonym materiałem. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek burmistrza o przeniesienie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych, jako 
ostatniej w punkcie „Podjecie uchwał”. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem wniosku 
głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został 
przyjęty. 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że również zgłaszał wniosek, co do tej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego G.Turlejskiego o przełożenie 
uchwały na następną sesję. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosował           
1 radny, 7 radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek został odrzucony. 

 

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

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy te pasy zieleni były dzielone na pół i czy chcą je kupić 
sąsiedzi? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że jest to na takiej samej zasadzie jak poprzednio przy 
sprzedaży pasów zieleni, tzn. są podzielone i zakupem zainteresowane są osoby sąsiadujące. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamieńsk. Głosowało 10 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/482/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Kamieńsk.                                                                              Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych 
dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk; 

 

 

Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, kto ustalił taki zakres współpracy ze starostwem, jaki jest podany 
w uchwale? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że to jest zakres ustalony pomiędzy starostwem a 
przedstawicielem gminy - w tym przypadku przedstawicielem gminy jest burmistrz. 
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Radny G.Turlejski dodał: „No i mimo że niewielkie środki finansowe są przeznaczane to Pan 
się na to zgodził?”  
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że możemy się nie godzić i nic nie będzie robione na 
tych drogach albo dopłacić swoje pieniądze i robić. Dodał: „My mamy tak robić bieżące 
utrzymanie żeby tych środków starczyło. Natomiast nigdy nie przewidzimy ile np. nas będzie 
kosztować zimowe utrzymanie, dlatego że są to kwestie związane z pogodą. My przejmujemy 
zadanie – np. drogę do odśnieżania – z powiatu, za te pieniądze zlecamy to Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Zakład Gospodarki Komunalnej to zadanie wykonuje. I to są te 
środki, które wpłyną bezpośrednio ze starostwa na utrzymanie. Także za te niewielkie środki 
Zakład Gospodarki Komunalnej musi to utrzymać. Tak samo jest z obkaszaniem. Ja mówię, 
fajniej by było gdyby tych środków było więcej, bo wtedy tych robót czy odśnieżanie można 
by było prowadzić jeszcze intensywniej, ale takie są środki i w ramach tych środków u nas 
Zakład Gospodarki Komunalnej te zadania realizuje.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy to nie będzie działanie na niekorzyść naszej gminy skoro 
trzeba będzie dopłacać do zadań, za które ustawowo odpowiedzialne jest starostwo? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o remonty chodników to robimy wspólnie 
starostwem i do tego zadania dopłacamy, bo samorządy mogą wzajemnie się wspomagać. 
Natomiast, jeżeli chodzi o letnie i zimowe utrzymanie to te środki, które dostajemy ze 
starostwa przekazujemy na Zakład Gospodarki Komunalnej, który takie zadanie wykonuje i 
tutaj nie możemy więcej przekazać. 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Ja mam jeszcze następującą uwagę; jeżeli budujemy drogę czy też 
chodnik na drodze powiatowej we współpracy ze starostwem i uchwała dotyczy tylko 
budowy takiej drogi czy takiego chodnika to jest jak najbardziej zasadne, bo obie strony na 
tym korzystają, mamy tą drogę szybciej zrobioną. Ale jeżeli chodzi o przejęcie całkowicie 
zadania budowa i remont chodników w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy 
Kamieńsk to jest działanie niekorzystne dla naszej gminy, bo my musimy wykonać jak 
zajdzie potrzeba budowę czy remont takiego chodnika za starostwo, które zrzuca na nas to 
zadanie, a my się na to godzimy. Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg jestem za tym żeby 
to utrzymanie przejąć, ale tylko zimowe utrzymanie dróg, bo rzeczywiście okres zimy bywa 
okresem bardzo ciężkim uciążliwym i zanim dojedzie pług to może to być uciążliwe dla 
mieszkańców. Ale nie jestem za przejęciem letniego utrzymania dróg powiatowych, bo 
wykosić drogi za pomocą pracowników interwencyjnych to starostwo spokojnie może sobie 
to zrobić. Dlatego wnioskuję: o skreślenie z tej uchwały – o odrzucenie – budowy i remontu 
chodników w pasie drogowym dróg powiatowych i letniego utrzymania dróg powiatowych.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że jeżeli chodzi o letnie utrzymanie dróg to już to było 
przerabiane - gmina nie przejęła tego zadania i nie wyszło na dobre, ponieważ pobocza 
koszone były tylko dwukrotnie i to jeszcze na wąskim odcinku, co powodowało zarastanie 
dróg krzakami i do dzisiaj mamy niektóre efekty tego. Poza tym to jest praca dla naszego 
ZGK albo dla naszych pracowników interwencyjnych, także tu nie ma o czym dyskutować. 
Dodał: „Jeżeli chodzi o budowę i remont chodników w pasie drogowym dróg powiatowych to 
tradycją naszej gminy chyba jest (i to nie tylko w tej kadencji, ale i w poprzedniej) że te drogi 
w porozumieniu z powiatem żeśmy budowali... Uważam, że jeżeli tutaj korzystają nasi 
mieszkańcy z tych dróg powiatowych w dużej mierze i jeżeli jest wola porozumienia 
chociażby na dzień dzisiejszy to ja bym to kontynuował i nie zrzucał tego na powiat, bo 
żebyśmy czasami nie mieli tak, że znowu przyjdzie okres kilku lat gdzie ani metra tych 
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chodników nie zrobimy. Myślę, że póki starostwo widzi taką możliwość współpracy to bym 
korzystał tym bardziej, że część tych dróg powiatowych to są bardziej drogi lokalne niż 
powiatowe. A jeżeli chodzi o chodniki – bo my tu mówimy o chodnikach – to nikt z 
Radomska nie przychodzi i nie chodzi. My z tego korzystamy, nasi mieszkańcy, dlatego ja 
bym się upierał żeby to w uchwale zostało. To, że piszemy takie jakby przyzwolenie dla 
gminy, że jest zapis, że budowa i remont chodników w pasie drogowym to nie znaczy, że my 
musimy to zrobić, bo to jest jeszcze kwestia porozumienia, kwestia, na jakich zasadach 
porozumienia, w jakim obszarze. Tu jest tylko przyzwolenie jakby na te zadania a nie 
obowiązek przez nas robienia.” 
 
Radny G.Turlejski: „No ja myślę, że Pan demagogicznie to wszystko przedstawił,     
niegodnie na stanowisko, na którym Pan siedzi, ale to już Pan takim człowiekiem jest i nie 
czekam, że stanie się Pan kiedykolwiek inny.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja myślę, proszę państwa, że trzeba by było zapytać się 
mieszkańców, którzy mieszkają przy tych drogach powiatowych, przy tych nowych 
chodnikach, czy to jest dobre czy to jest złe. Z tego, co ja wiem to mieszkańcy są zadowoleni. 
Bo możemy mówić, że to jest zadanie powiatu a mieć dziury w drogach w chodnikach przez 
lata. No ja myślę, że stan dróg powiatowych dzięki współpracy Powiatu i Gminy Kamieńsk 
jest zupełnie inny. Raz zrobiony porządnie remont, raz wymieniony chodnik starczy na 15 czy 
20 lat.”  
 
Radny J.Madej: „Panie Burmistrzu, ja bym nie chciał żeby ten Pan mieszkał tam gdzie ja 
mieszkam i to dziecko jego chodziło codziennie tą drogą gdzie nasze dzieci chodzą. I wtedy 
może by się przekonał czy ten chodnik jest tam potrzebny przy tej drodze powiatowej czy nie 
jest potrzebny, i wtedy dopiero przejrzałby na oczy jak to się przedstawia.” 
 
Radny G.Turlejski: „Ale Panie Radny ten chodnik to ja zacząłem Panu budować a ten Pan 
Burmistrz zaniechał budowy tego chodnika... 
 
/polemika, gwar na sali obrad/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik przewał dyskusję, następnie poddał pod głosowanie wniosek 
radnego G.Turlejskiego o wykreślenie z paragrafu pierwszego uchwały tiretu pierwszego: 
„budowa i remont chodników w pasie drogowym dróg powiatowych” i tiretu trzeciego: 
„letnie utrzymanie dróg powiatowych”. 
Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 9 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych 
przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/483/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania 
publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 23 
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� w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy 
Kamieńsk;  

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny W.Wasiński zapytał jak brzmi w poprzedniej uchwale ten punkt, który tutaj jest 
zmieniany? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że trudno mu w tej chwili przytoczyć, ale generalnie jest to 
dostosowanie zasad ulg do tego, co ma Radomsko. Dodał: „Myśmy w uchwale z maja 
przyjęli zasady, jakie były poprzednio, natomiast Miasto Radomsko to zmieniło i my możemy 
czerpać tylko z tych ulg, które oni proponują. To też jest tak, jeżeli chodzi o ceny biletów, że 
ustala nam miasto Radomsko i jeżeli chcemy korzystać z komunikacji miejskiej to na tych 
zasadach korzystamy. I tak to wygląda.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik nawiązując do pytania Pana radnego Wasińskiego przytoczył 
brzmienie punktów piątego i siódmego, które tu są zmieniane, cyt: „§3. pkt 5) osoby o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba wskazana jako ich opiekun...” oraz 
„§3. pkt 7) honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 5 litrów krwi...  
 
/dyskusja na temat krwiodawstwa i PCK/ 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. Poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia uprawnień do przejazdów 
ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/484/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do przejazdów 
ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk.                                                            Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego; 

Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego. Głosowało 10 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/485/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego. 

Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie, Gmina Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla 
dzieci w Gorzędowie, Gmina Kamieńsk. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/486/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie, Gmina Kamieńsk. 

Załącznik Nr 26 
 

� w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – placu zabaw dla dzieci w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla 
dzieci w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/487/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk. 

Załącznik Nr 27 
 

� w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku na działce nr ewid. 33 obręb 4 
miasto Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla 
dzieci w Kamieńsku na działce nr ewid. 33 obręb 4 miasto Kamieńsk. Głosowało 10 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/488/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku na działce nr ewid. 33 obręb 4 
miasto Kamieńsk.                                                                                              Załącznik Nr 28 
 

� 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”; 

 
Radny G.Turlejski zgłosił, że nie ma załącznika do uchwały. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że ten sam załącznik dotarł już do radnych przy poprzedniej 
uchwale z 26 września 2012 r. Dzisiejsza zmiana dotyczy tylko uchwały, załącznik nie ulega 
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zmianie, dlatego nie został dołączony. Niemniej, jeżeli jest taka wola radnych to może zostać 
dołączony. 
 
Radny G.Turlejski stwierdził, że wolą radnych jest żeby sesja była przygotowana, nie było 
rzucania uchwał na minutę przed sesją czy pięć minut po sesji, bo to są kpiny z Rady. 
 
Burmistrz B.Pawłowski poprosił o kilka minut przerwy w celu dostarczenia załącznika. 

Przewodniczący Rady J.Kozik ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przekazał Przewodniczącemu Rady dwa egzemplarze załącznika do 
przedmiotowej uchwały.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wznowił obrady po przerwie (w godz. 1320- 1330) i oddał głos 
Burmistrzowi Kamieńska panu Bogdanowi Pawłowskiemu.  
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział: „Szanowni Państwo załącznik do tej uchwały jest w 
postaci tabelek gdzie jest zestawienie zbiorcze ile jest azbestu, gospodarstw, mieszkań, w 
poszczególnych miejscowościach i rozbite jest później to na każde sołectwo i na każdą 
miejscowość. Jest tego 26 stron cyferek. Ja mam teraz takie pytanie, bo żeby nie drukować 
teraz 260 czy więcej stron tego ja mam taką propozycję: czy państwo mogliby przejrzeć jak to 
wygląda, na czym ten załącznik polega i czy państwo radni tak naprawdę to potrzebują? Bo 
nie ma problemu żeby to wydrukować... 
 
Radna R.Jurczyk zauważyła, że ponieważ radni już mają ten materiał w swoich zbiorach nie 
ma sensu tego powielać. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik oznajmił, że przychyla się do propozycji burmistrza - są dwa 
załączniki na sali do wglądu i jeżeli ktoś z radnych chce to może ten załącznik otrzymać, 
natomiast, jeżeli będzie więcej chętnych wówczas te załączniki zostaną dodrukowane. 
 
Radny G.Turlejski stwierdził, że obowiązkiem Panów jest dostarczyć radnym kompletny 
materiał zwłaszcza, jeżeli chodzi o wymianę załącznika, dlatego prosi o dostarczenie tego 
załącznika. 
 
Burmistrz B.Pawłowski przekazał radnemu G.Turlejskiemu załącznik do uchwały podpisując                 
z datą przekazania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały?  
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik 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 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
Radny G.Turlejski zaznaczył, że nie miał możliwości zapoznania się z załącznikiem do 
przedmiotowej uchwały. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVII/489/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2014 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 29 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kamieńsk do Partnerstwa 
Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020, Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew, w celu podpisania porozumienia 
w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru; 

 
Burmistrz B.Pawłowski przytoczył list intencyjny podpisany przez przedstawicieli 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego skupionych wokół Obszaru 
Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew. 
Następnie szczegółowo omówił przedstawiony projekt uchwały.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. list intencyjny.                                             Załącznik nr 30 
 
Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że przedstawiony list powinien być dostarczony radnym 
jako materiał na sesję. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego zagadnienia. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie przez Gminę Kamieńsk do Partnerstwa Jednostek Samorządu 
Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 
Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – 
Złoczew, w celu podpisania porozumienia w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego 
obszaru. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/490/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kamieńsk do 
Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew, w celu podpisania porozumienia w 
ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru.                                         Załącznik Nr 31 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ul. prof. Kazimierza 
Secomskiego); 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ul. prof. Kazimierza Secomskiego. Głosowało 10 
radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/491/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ul. prof. 
Kazimierza Secomskiego).                                                                                Załącznik Nr 32 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ul. Krótka); 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski powiedział, że dziwi się, iż Pan Burmistrz na dwie minuty przed sesją 
przynosi uchwały, kiedy wcześniej z inicjatywy Pana Burmistrza opracowano tutaj 
harmonogram (procedury) nadawania nazw ulicom w Gminie Kamieńsk. Dodał: „No, ten 
katalog ustalono, ale Pan Burmistrz Pawłowski go nie respektuje, bo nie zawiadamia 
organizacji, radnych, że będzie taka procedura wszczynana, żeby zgłaszać swoje nazwy tylko 
przynosi cichaczem projekt uchwały na sesję, odczytuje i każde go nazwać. To jest bardzo 
nieładne postępowanie, Panie Burmistrzu, niegodne stanowiska, które Pan piastuje.                 
Ja w związku z tym wnoszę: o głosowanie nad nazwą tej ulicy imieniem Adama Kędziera – 
nauczyciela z Kamieńska, który zastał zamordowany w Katyniu – po to, aby uczcić pamięć 
tej godnej postaci.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Panią adwokat o opinię prawną w tej sprawie. 
 
Adwokat Karina Zakrzewska powiedziała, że faktycznie Rada Miejska w Kamieńsku podjęła 
uchwałę w 2012 roku zatytułowaną: w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i 
parkom położonym na terenie gminy Kamieńsk i paragraf czwarty tejże uchwały wskazuje, 
kto może być inicjatorem podjęcia takiej uchwały, cyt.: „§4. Inicjatywa w sprawie nadania 
nazwy przysługuje: Burmistrzowi Kamieńska,  Przewodniczącemu Rady Miejskiej,  Komisjom 
Rady Miejskiej, Klubom radnych, grupie, co najmniej 4 radnych, radom sołeckim właściwych 
miejscowo jednostek pomocniczych, mieszkańcom Gminy – osoby fizyczne, osoby prawne i 
organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kamieńsk. Dodała: „Tutaj 
odnosząc się do propozycji Pana Radnego to, jeśli chodzi o radnych to w punkcie piątym 
mówimy o tym, że inicjatywa nadania nazwy przysługuje grupie, co najmniej czterech 
radnych. Także jeden radny tutaj z taką inicjatywą nie może wystąpić... 
 
Radny G.Turlejski podkreślił, że ani mieszkańcy ani większość z tych osób, która jest tam 
uprawniona nie wiedziała, że taka ulica będzie nosiła swoje imię. 
 
Adwokat Karina Zakrzewska dodała: „To mówimy o prawie inicjatywy, czyli kto może 
zgłaszać, kto może wystąpić. Natomiast też są przewidziane tutaj jak gdyby tryb 
rozpatrywania ewentualnych wniosków, czyli inicjatywy i mówimy tutaj, że: Wszczęcie 
procedury nadania nazwy odbywa się na wniosek lub z urzędu. I jeżeli z urzędu w przypadku 
zgłoszenia tego przez burmistrza, a chyba należy uznać, że ten tryb, który tutaj dzisiaj został 
zaproponowany jest trybem z urzędu, no to tutaj ta uchwała wprowadzająca procedury nie 
przewiduje kierowania do poszczególnych tutaj podmiotów tego projektu. Natomiast gdyby 
był wniosek pochodzący właśnie od radnych, od mieszkańców, to zgodnie z postanowieniami 
tej uchwały o procedurach jest on kierowany na ręce przewodniczącego rady, itd., itd. Już po 
prostu te procedury są opisane właśnie w tejże uchwale, o której mówimy. Więc wydaje się, 
że to, co jest dzisiaj zaproponowane przez burmistrza nie jest sprzeczne z tą procedurą, która 
jest opisana w omówionej pokrótce przeze mnie uchwale.” 
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Radny G.Turlejski: „Ale swoim postępowaniem Pan Burmistrz zagrodził drogę innym 
podmiotom tej gminy do złożenia alternatywnej nazwy do proponowanej nazwy tejże ulicy - 
o to chodzi w tym momencie... 
/polemika/ 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że tutaj mieszkańcy chcą takie a nie inne nazwy. 
Wyjaśnił, że jest jeszcze następna uchwała w sprawie nadania nazwy i tutaj też jest 
zaproponowana nazwa przez mieszkańca, który tam ma budynek. I taka propozycja została 
tutaj radnym przedstawiona w projekcie. 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Więc ja apeluję do Pana Burmistrza jako osoby uprawnionej, do 
Pana Przewodniczącego i do Państwa Radnych o poparcie mojej inicjatywy i zgłoszenie 
stosownych wniosków w tej sprawie żeby ta ulica nosiła imię Adama Kędziora.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski oznajmił, że już złożył swoją propozycję. Dodał: „Ale to można 
zebrać cztery podpisy radnych i zgłosić swoją propozycję, dlaczego do mnie apelować.”  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zaznaczył, że padł apel Pana Grzegorza Turlejskiego niemniej 
przychyla się do interpretacji Pani adwokat, że inicjatywa Pana Turlejskiego jest tutaj 
bezprzedmiotowa. Dodał: „Ja powiem tak, ja w zupełnie inny sposób czczę pamięć osób, 
które oddały swoje życie w walce z totalitaryzmem i nie robię tego na pokaz. Nie robię tego 
metodami, które ogólnie uważam za populistyczne i pokazujące, jaką się to jest osobą, która... 
promuje patriotyzm a tak naprawdę swoją postawą pokazuje, że zawłaszcza tylko dla siebie 
pewne wartości.” 
 
Radny W. Kociniak zapytał czy te dwie nazwy ulic, bo tam są dwie: ulica Krótka i ulica 
Zaciszna, czy te dwie nazwy z kimkolwiek Pan Burmistrz konsultował, uzgadniał, czy tak 
sam podjął decyzje? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Krótką to jest to decyzja 
burmistrza. Natomiast, jeżeli chodzi o ulicę Zaciszną to konsultował z mieszkańcem, który 
ma tam pobudowany budynek i który występuje o to. To jest jego propozycja, do której się 
przychylił.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk nazwą: ulica Krótka. Głosowało 10 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/492/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ul. Krótka). 

Załącznik Nr 33 
 

Radny G.Turlejski zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że zgłaszał wniosek, który nie 
został poddany pod głosowanie.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odpowiedział, że wniosek Pana radnego, zgodnie z tym, co 
wyjaśniła Pani adwokat jest bezzasadny. Następnie przeszedł do kolejnego projektu uchwały. 
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� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ul. Zaciszna); 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ul. Zaciszna. Głosowało 10 radnych.                    
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk (ul. Zaciszna). 

Załącznik Nr 34 
 

� w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/494/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. 

Załącznik Nr 35 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Głosowało 10 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/495/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w 
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sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Załącznik Nr 36 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych; 

 
Burmistrz B.Pawłowski szczegółowo omówił przedstawiony projekt uchwały.  
 
Radny G.Turlejski zapytał czy już są chętni na te działki? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest zainteresowanie, niemniej działki te będą 
sprzedawane w przetargu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych. Głosowało 10 radnych.               
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.   
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych. 

Załącznik Nr 37 
  
W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 
11. i przeszedł do punktu 12. porządku obrad. 
 

p u n k t  12 
 

Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą                 
Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. oraz Uchwałą          
Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamie ńsku z dnia 28 maja 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odczytał wezwanie Pani Kazimiery Matuszczyk do usunięcia 
naruszenia prawa Uchwałą Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010r. 
i Uchwałą Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r.            
oraz pismo Burmistrza Kamieńska dotyczące wyjaśnień przedmiotowej kwestii. 
W załączeniu do protokołu – ww. dokumenty.                                                 Załącznik Nr 38 
 
 

Radny W.Wasiński zapytał czy jest jakaś szansa żeby propozycje Pani Matuszczyk były 
rozpatrywane jak się zbierze kilka uwag do tego planu czy to obligatoryjnie, co jakiś czas te 
uwagi są rozpatrywane? Dodał: „Chodzi mi o to czy i kiedy Pani Matuszczyk może wystąpić 
znowu i kiedy to rozpatrzymy. Czy to rozpatrzymy w sensie z dnia na dzień czy jak więcej się 
tych problemów uzbiera?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że zmianę planu można robić w każdej chwili natomiast 
trzeba się zastanowić nad zasadnością tej zmiany. W tym przypadku, jeżeli nie będzie drogi, 
która jest zaplanowana zgodnie z pewnym ładem przestrzennym, i jest to teren budowlany to 
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wycinając tą drogę pozostawia się teren budowlany gdzie działki nie mają dostępu do drogi. 
Poza tym w tej drodze są już zaplanowane media. Dodał: „Szanowni Państwo to nie chodzi 
tylko o pieniądze... Zmiana tego planu w obrębie tego, co Pani Matuszczyk by chciała, (bo 
ona chciałby mieć tylko działki budowlane bez drogi, czyli chciałaby żeby droga była u 
sąsiadów w całości a u siebie żeby miała tereny budowlane, bo ja tak ją rozumiem). My to 
możemy zrobić, to nie jest problem, tylko teraz jest pytanie – po pierwsze – jaka jest 
zasadność tego wniosku, bo z kolei przyjdzie sąsiad, który powie: przepraszam, jeżeli ta 
droga jest wyznaczona i są równe jakby odstępy między drogami to, dlaczego tą jedną drogę 
przesuwa się teraz w lewo czy w prawo.” 
 
Radny W.Wasiński zaznaczył, że to wszystko rozumie tylko chodzi mu o terminowość 
rozpatrzenia, tzn. gdyby np. Pani Matuszczyk chciała złożyć jakieś zapytanie czy wniosek... 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że wniosek zawsze może złożyć, z tym, że z tego, co mówił 
Pan Ulrich (urbanista) wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego wcale nie musi 
procedować całego postępowania związanego ze zmianą planu. 
 
Radny G.Turlejski zauważył, że pisma: Pani Matuszczyk i wyjaśnienie burmistrza powinny 
być dostarczone radnym do projektu uchwały by mogli swoje zdanie wyważyć w tym temacie 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że te pisma były dostępne w biurze Rady. Ponadto były 
analizowane na każdej Komisji Rady.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLVII/497/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.09.2014 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.                 Załącznik Nr 39 

 
W związku z wyczerpaniem punktu 12. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do 
punktu 13. 

 

p u n k t  13 
Wolne wnioski. 
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 14. porządku obrad. 
 

p u n k t  14 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 15. i przeszedł do punktu 11. porządku obrad. 
 
/radny G.Turlejski opuścił obrady sesji/ 
Stan radnych – 9. 
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p u n k t  15 
Sprawy różne. 
 
Burmistrz B.Pawłowski poinformował, że 5 października o godz. 1600 w Domu Ludowym 
odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Seniora, na którą bardzo serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców. Ponadto poprosił o przekazanie mieszkańcom, że jeżeli ktoś jest 
zainteresowany środkami unijnymi, możliwością ich pozyskania, to w Urzędzie odbywają się 
dyżury specjalisty w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszów Europejskich,       
a Pan Sekretarz ma pełną informację w tej sprawie. Pan Burmistrz przypomniał, że taki punkt u 
nas już istnieje na stałe w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – jest to punkt 
Lokalnej Grupy działania BUDUJ RAZEM, który pomaga nam przy unijnych wnioskach, ale 
także gotów jest pomagać mieszkańcom czy przedsiębiorcom czy rolnikom z naszego terenu, 
jeżeli są ogłoszone nabory powiedzieć, w jakim zakresie można skorzystać z tych środków. 
Dodał: „Również chciałbym zasięgnąć opinii, co Państwo sądzą.. Jeden z właścicieli działek 
gminnych około 10 lat temu od Gminy Kamieńsk wykupił mieszkania w Szkole Podstawowej 
w Hucie Porajskiej za kwotę około 14 tysięcy. Według mnie to była niefortunna sprzedaż, bo 
mamy teraz na dużej działce współwłasność i wszystko, co chcemy tam robić (a chcemy, np. 
ten budynek dostosowywać do potrzeb lokalnych jako świetlice wiejską) to musimy uzgadniać 
ze współwłaścicielem. Teraz po latach użytkowania tego budynku ten Pan chciałby to sprzedać 
i składa gminie taką propozycję. Kwoty, jakie proponował to najpierw 80 tysięcy złotych 
później zmniejszył do 50 tysięcy. No, my musimy patrzeć na realną wartość tej działki, 
musimy zrobić wycenę tej nieruchomości, z tym, że najpierw chciałbym to z Państwem 
skonsultować.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zaproponował, żeby przedyskutować ten temat na 
poszczególnych komisjach i wypracować jakieś zdanie, jakiś punkt zaczepienia, bo jak widać 
są plusy i minusy w tej kwestii. 
 
Nie zgłoszono zastrzeżeń do ww. propozycji. 
 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 16. porządku obrad. 
 

p u n k t  16 

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


