RM.0002.11.2016

P R O T O K Ó Ł NR XXIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 grudnia 2016 r.
XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1100– 1400.
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy –
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Edyta Szwed (w/z w sesji
uczestniczyła radca prawny Urszula Kowalska-Smuga) oraz media: „Co Nowego”, „Pomiędzy
stronami”, NTL Radomsko.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesję zostali zaproszeni również sołtysi z poszczególnych sołectw.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza
między sesjami.
7. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2017-2020.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
9. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na
XXII Sesji Rady w dniu 28 listopada 2016 r.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata
2016-2020;
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
4) w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kamieńsk;
5) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady w Kamieńsku;
6) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
W załączeniu do protokołu – Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z
proponowanym porządkiem obrad.
Załącznik Nr 4

1

punkt 1
Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia XXIII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji dokonał Przewodniczący Rady
Jarosław Kozik witając radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
na stan 15. radnych obecnych jest 14., co stanowi quorum a więc Rada może obradować i
podejmować uchwały.
punkt 2
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek:
O rozszerzenie punktu 11. Podjęcie uchwał o uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk.
Uzasadnił: „Jest to nowa uchwała, która została sporządzona w związku ze zmianami w opłatach za
przedszkole od dzieci 6-letnich, na które od 1 stycznia 2017 r. będziemy mieli dotację z budżetu
państwa w związku z tym tej opłaty byśmy nie pobierali.”
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie ww. wniosku. Głosowało 14
radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza
między sesjami.
7. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2017-2020.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
9. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na
XXII Sesji Rady w dniu 28 listopada 2016 r.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata
2016-2020;
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
4) w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kamieńsk;
5) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady w Kamieńsku;
6) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
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7) w sprawie ustalenia wysokości opłat
prowadzonego przez Gminę Kamieńsk.
11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad

za

świadczenia

przedszkola

Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3. porządku obrad.
punkt3
Przyjęcie protokołu Nr XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 14 radnych.
„Za” przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku
głosowania protokół został przyjęty.
W związku z wyczerpaniem punktu 3. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4. porządku
obrad.
punkt 4
Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
Burmistrz B.Pawłowski przedstawił informację na temat realizacji inwestycji zaplanowanych na
2016 rok.
W załączeniu do protokołu – ww. informacja.

Załącznik Nr 5

Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi za przedstawienie informacji i
otworzył dyskusję.
Radny M.Kopcik zapytał jak wygląda sytuacja monitoringu przy cmentarzu?
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że monitoringi, które były planowane wcześniej zostały
wykonane, teraz tylko kwestia czasu żeby zobaczyć jak to będzie funkcjonować. Dodał: „Taki
monitoring jak myśmy rozmawiali myślę, że na kolejnych sesjach (może i na najbliższej, która
będzie gdzieś koniec stycznia) takie zadanie do budżetu bym zaproponował. W między czasie bym
się jeszcze zorientował z wykonawcą, bo w tej chwili wszystko wskazuje na to, że ten wykonawca,
który to nam teraz robił zrobił to solidnie. Mamy przejrzane i zmodernizowane monitoringi przy
orliku i w szkołach (gimnazjum i szkole podstawowej), mamy w parku i ujęcie wody. Te trzy jakby
zadania zostały zrobione. Natomiast też rozmawialiśmy o monitoringu tutaj przy cmentarzu. Tam
trzeba by się teraz zastanowić, bo zasilanie z lampy natomiast problem gdzie umieścić
nagrywarkę... Myślę, że dwie kamery stacjonarne sprawę by chyba załatwiły.”
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Oczywiście tutaj podzielam głos Pana Radnego, bo kilkakrotnie
przejeżdżając wieczorową porą widzi się podejrzane auta i rzeczywiście ten monitoring nie jest to
jakiś wygórowany koszt a jednak stwarza poczucie bezpieczeństwa.”
Radny M.Kopcik: „Tym bardziej, że to nie jest tylko, że zbierają się tam, ale tak samo tam jest
główna dystrybucja, jeżeli chodzi o narkotyki.”
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Burmistrz B.Pawłowski: „Wiem, że policja ten rejon ma w swojej „opiece”, jeździ tam często,
mimo tego nadal jest tam spore zainteresowanie tym rejonem przez osoby, które nie przyjeżdżają
na cmentarz. Czy kamery to zmienią? Też nie mam 100-procentowej gwarancji, ale myślę, że na
pewno problem będzie łatwiejszy do rozwiązania.”
Radny W.Kowalski: „Panie Burmistrzu, kiedyś na komisji rozmawialiśmy o kamerze przenośnej.
Przydałaby się ta kamera, bo w dalszym ciągu jest robione śmieciowisko na działce parafialnej za
cmentarzem jak ta droga. W dalszym ciągu jest tam gruz wywożony i są wywożone śmieci
cmentarne.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Myśmy robili rozeznanie, jeżeli chodzi o przenośne kamery żeby taką
kamerę w pierwszej kolejności umieścić tutaj w parku gdzie jest ten budynek. Co się okazuje?
Kamery są drogie, jakość z tych kamer też nie jest najlepsza, ale największy problem jest taki, że
one działają bardzo krótko. Chcąc żeby ona działała ileś godzin to musi być ogromny akumulator.
To skrzynka musiałaby na drzewie wisieć i będzie ją widać. Przy małym akumulatorze to będzie
krótko działające. Dlatego żeśmy się na razie z tego wycofali, jeżeli chodzi o miejsca gdzie jest
dużo ruchu. Być może trzeba wrócić do tematu w takich miejscach gdzie jest mało ruchu gdzie
przychodzi ktoś (w przypadku tych śmieci) raz na dzień, bo ona się automatycznie wtedy załącza i
nagrywa a w momencie, kiedy nie ma ruchu to ona się wyłącza. Ja myślę, że trzeba by było jeszcze
z policją porozmawiać, bo być może mają jakieś namiary na takie kamery praktyczniejsze...
No są niestety miejsca gdzie te śmieci są wyrzucane. No i na cmentarzu nie ma teraz koszy, bo
firma wymówiła umowy. Ksiądz poszukuje nowych firm. Firma Hak ze względu na zmianę w
Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadów wycofała się ze wszystkich obiektów, które od
kilku lat obsługiwała. W szkołach już dokonano wyboru nowej firmy i namiary na te firmy dałem
ks. proboszczowi także myślę, że te kosze niebawem się pojawią.”
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi Kamieńska za udzielenie informacji następnie
zamknął punkt 4. i przeszedł do punktu 5. porządku obrad.
punkt 5
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
Sprawozdanie z działalności poszczególnych stałych Komisji Rady w okresie od 29 listopada do 28
grudnia 2016 r. kolejno zdali:
1) Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Socjalnych – radna
Alicja Grządzielska-Deska;
2) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów – radny Wojciech Tarnowski;
3) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –
radny Artur Wiewióra;
4) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – radny Stefan Górny;
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Waldemar Wasiński.
Ad.1)
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i
Spraw Socjalnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
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Ad.2)
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z działalności Komisji Planowania Budżetu i Finansów.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.3)
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej stanowi
załącznik Nr 8 do protokołu.

Radny M.Kopcik: „Chciałbym żeby Pan zaznaczył, Panie Przewodniczący, że było głosowanie na
temat znaku drogowego, bo Pan tego nie zaznaczył a chciałbym żeby cała Rada się też z tym
zapoznała, że taki wniosek był przeze mnie zgłoszony.”
Radny A.Wiewióra: „W protokóle wniosek zgłaszany jest zapisany także... No był zgłoszony
wniosek, był poddany pod głosowanie – już uzupełnię to sprawozdanie – i wniosek nie został
przyjęty przez Komisję.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Jaka była propozycja?
Radny A.Wiewióra: „Wniosek był o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Konopnickiej
i Kościuszki na skrzyżowanie równorzędne. Radni uznali, że zostajemy przy obecnej organizacji
ruchu.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa, ja myślę, że dawno temu to było jedyne skrzyżowanie w
Kamieńsku, które było równorzędne o takim nasileniu ruchu (może na poboczach Kamieńska to
takie są natomiast o takim nasileniu ruchu). I przez kilka lat były prośby o podporządkowanie tych
dróg żeby nie było problemu, bo ludzie się mylili. Dzisiaj uważam, że jest to podporządkowanie i
jest to o tyle prosto, że kierujący jak widzi, że jest znak „ustąp pierwszeństwa” lub „masz
pierwszeństwo” to sobie powinien z tym poradzić. Nie wiem, dlaczego tam dochodzi do stłuczek,
ale nie wiem czy rozwiązaniem dobrym byłoby wprowadzenie starego elementu gdzie większość
się chyba przyzwyczaiła. Starego elementu, który jest trudniejszy, bo trzeba myśleć, kto ma
pierwszeństwo. Natomiast, kiedy jest znak, że mam pierwszeństwo albo, że nie mam
pierwszeństwa to wtedy jest to sytuacja prostsza. Takie jest moje zdanie i też części mieszkańców,
bo nie ukrywam, że ten postulat już się kiedyś pojawił i też to było w jakiś sposób konsultowane. I
uważam, że to rozwiązanie dzisiejsze chyba jest takie bardzie porządkujące.”
Radna A.Grządzielska-Deska: „Przepraszam, jeżeli mogę się wtrącić... Ja się nie zgodzę z tym
twierdzeniem, że jest lepsze. Jak było równorzędne Konopnickiej-Kościuszki każdy się
zatrzymywał natomiast w tej chwili jest więcej stłuczek. Dwa dni przed świętami była znowu
stłuczka. Tam jest coraz więcej wypadków...
Radny D.Barański: Ja się przyłączę do Alicji. Też się nie zgodzę. Uważam, że cztery kolizje
powstały odkąd została zmieniona organizacja ruchu a jak było skrzyżowanie równorzędne nie
było żadnej kolizji. To można sobie sprawdzić.”
Radny M.Kopcik: „Ja też tam mieszkałem i tam bardzo często jeżdżę. Jak jest skrzyżowanie
równorzędne każdy się zatrzyma. A te samochody, które jadą od Ściegien... Bo to trzeba sobie
powiedzieć jest zrobione na wniosek Pana, co ma tam Auto-moto i internet i to była jego sugestia.
On tak zasugerował i zostało to przegłosowane. Ale uważam, że jeżeli byłoby skrzyżowanie
równorzędne to każdy się musi zatrzymać. I nie ważne czy się zna na przepisach czy się nie zna,
ale się musi zatrzymać. I jeżeli by doszło do jakieś stłuczki to przy prędkości 10 czy 15 km/h.
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A te samochody, które jadą właśnie od Ściegien naprawdę rozwijają bardzo dużą prędkość. Nie
patrzą tylko jadą.”
Radna A.Grządzielska-Deska: „Przynajmniej raz w tygodniu dochodzi tam do stłuczki. Czekajmy
dalej, zobaczymy, dopóki nie będzie śmiertelnego wypadku.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa, wychodząc z tego założenia to pozmieniajmy wszędzie
na równorzędne każdy się będzie musiał pilnować. A na skrzyżowaniu gdzie jest
podporządkowanie to się nie pilnuje? Który to kierowca tak jeździe, że bez patrzenia albo
analizuje, że jak ma równorzędne to trzeba uważać a jak nie ma równorzędne to nie trzeba uważać?
Na każdym trzeba uważać. A może jest większy ruch po prostu...
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Mamy tu byłego policjanta drogówki i chciałbym się zapytać o
opinię Panie Arturze?..
Radny A.Wiewióra: „Proszę Państwa, ja powiem tak, że każda zmiana organizacji ruchu rodzi za
sobą zdarzenia drogowe, bo ludzie jadą na „pamięć”. Na skrzyżowaniu równorzędnym więcej się
wymaga, że tak powiem, doświadczenia kierowców. Bo wielu kierowców, tacy, którzy wyjeżdżają
bardzo rzadko, starszych ludzi, dojeżdża do skrzyżowania równorzędnego gdzie są trzy pojazdy i
on nie wie jak ma się zachować. On tamuje ruch i jest zdezorientowany. No, tutaj to skrzyżowanie
jest czytelnym. Jest ustąp pierwszeństwa pojazdom...
Radny M.Kopcik: „Jeszcze wejdę w słowo... Zapytajcie mieszkańców, którzy tam mieszkają. Tutaj
też jest Pani Radna, która tam mieszka. Ja też tam mieszkałem i wiem, jaka sytuacja tam jest. To
jest nasza sugestia, bo tam mieszkaliśmy i widzieliśmy to na co dzień i nasza sugestia jest taka
żeby tę ulicę zrobić równorzędną, bo widzimy, co tam się tak dzieje.”
Radna A.Grządzielska-Deska: „Ja bym proponowała, jeżeli już nie będzie zmiany tej organizacji
ruchu, zrobić próg tutaj na ulicy Kościuszki między Konopnickiej a bankiem, bo stamtąd jadą te
samochody najczęściej.”
Radny D.Barański: „I tutaj się z Panią Radną zgadzam. Właśnie stamtąd, bo zastawiona jest prawa
strona zaparkowanymi samochodami i tutaj wyjeżdżając każdy może popełnić błąd, a ludzie jadą
szybko od kościoła tą drogą.”
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Będzie w styczniu posiedzenie komisji bezpieczeństwa to trzeba
ten temat w jakiś sposób rozwiązać, bo są sugestie i w tę stronę i w tę stronę. Ja powiem szczerze
nie mam zdania na ten temat. Patrząc na znak w każdym przypadku się zatrzymuję. No, naprawdę
nie mam zdania. Tu będę się sugerował tylko opinią Państwa, którzy tam mieszkają.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Na tym skrzyżowaniu dzisiaj jest znacznie większy ruch niż kiedyś.
Po prostu jest dużo większy ruch i znak i tak tego ruchu nie ograniczy...
Radny D.Barański: „Ja bym chciał sprostować, bo tutaj padło takie stwierdzenie, że to było
głosowane przez radnych wcześniej. Nic nie było głosowane. Trzy lata temu żeby zrobić ulicę
Kościuszki z pierwszeństwem ja już wtedy byłem przeciwny temu. Ale na pewno nic nie było
głosowane. To była konsultacja między władzą a mieszkańcem...
Radny W.Wasiński: „Ale co my tutaj gdybamy? Przecież komisja bezpieczeństwa przegłosowała
na „nie” i co tutaj gdybać, co by było gdyby. Czyli to, co żeśmy ustalili nagle trzeba odkręcać albo
znowu głosować?..
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Radny M.Kopcik: „Panie Radny, Komisja składa się z 6–ciu osób a Rada się składa z 15-tu. Nie
wiem czy Pan wie. Chciałem Panu przypomnieć.”
Radny W.Wasiński: „Wiem. No, ale Pan zgłosił wniosek na Komisji...
Przewodniczący Rady J.Kozik przerwał polemikę i podsumowując, powiedział, że „na razie stan
faktyczny jest taki, że zostajemy przy skrzyżowaniu podporządkowanym natomiast na pewno
wrócimy do tego tematu.” Następnie zamknął dyskusję i o zabranie głosu poprosił
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pana Stefana Górnego.
Ad.4)
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.5)
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem punktu 5. Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 6.
porządku obrad.
punkt 6
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między
sesjami.
Burmistrz Kamieńska P. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XXII i XXIII
sesją w kolejności:
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności burmistrza.
Ad. 1.
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania z realizacji uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 2.
Sprawozdanie z działalności burmistrza;
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że okres od ostatniej sesji jest krótki niemniej chciałby o kilku
sprawach powiedzieć. Dodał: „Z takich rzeczy może mniej gospodarczych to mieliśmy turniej
piłki siatkowej dzieci pod patronatem Skry Bełchatów. Grało kilkadziesiąt dzieci, bardzo ładny
turniej, duże zainteresowanie. Oprócz tego byli przedstawiciele Skry Bełchatów, co dla dzieci
stanowi dużą atrakcję.
Również mieliśmy w tym okresie Złote Gody sześciu par. Korzystając z okazji chciałem
powiedzieć, że jeżeli Państwo znają takie osoby, które przeżyły z sobą kilkadziesiąt lat (tutaj jest
pięćdziesiąt lat potrzebne, ale trzy pary miały chyba po sześćdziesiąt lat) i Państwo widzieliby
żeby te osoby zostały w taki sposób wyróżnione to może warto się z nimi skonsultować, czy z ich
rodzinami, bo często ludzie nie wiedzą, że to trzeba wnioskować o takie odznaczenie i zgłosić
tutaj do urzędu. Takie spotkanie i takie odznaczenie medalem nadanym przez Prezydenta
Rzeczpospolitej odbywa się raz do roku i sam fakt pięćdziesięciolecia ślubu jest już wystarczający
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tutaj żeby takie osoby wyróżnić. Dla tych starszych osób często są to podniosłe momenty i
bardzo ważne, więc jeżeli Państwo kogoś takiego znacie to zastanówcie się czy nie warto ich tutaj
zgłosić to byśmy spróbowali ich do następnej jakby tury przedstawić do urzędu wojewódzkiego i
później do nadania odznaczenia.
Również warto się pochwalić, bo szkoła (gimnazjum nasze) i biblioteka pozyskały środki
z zewnątrz na książki. Tych książek zakupiliśmy w sumie za kilkanaście tysięcy. To też jest
bardzo ważne, bo jeżeli biblioteki i szkoły mają funkcjonować dobrze to musimy je cały czas w
jakiś sposób zaopatrywać w coś, co jest ciekawego i atrakcyjnego. Także tutaj uznanie i dla Pani,
która prowadzi bibliotekę i dla szkół. W Gorzędowie w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego
programu i prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku też dostaniemy dofinansowanie do
książek.
O monitoringu w parku i ujęciu wody już powiedziałem przy okazji omawiania inwestycji.
Zostało to wykonane, myślę, że będziemy obserwować jak działają te kamery. Niestety teraz tak
to wygląda, że ilość miejsc monitorowanych będzie coraz większa i chyba od tego nie
uciekniemy.
Również był to okres świąteczny, uczestniczyłem w kilku wigiliach. Nie wszędzie udało
mi się dotrzeć gdzie miałem zaproszenie. Dostaliśmy, jako gmina, jako samorząd, całą masę
życzeń od innych samorządów i instytucji z nami współpracujących. Pozwolę sobie może
Państwu przekazać, że takie życzenia do gminy spływają. My też wysyłamy też staramy się
podzielić życzeniami tym nastrojem świątecznym.
Chciałbym również powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nasze Koła Gospodyń w:
Pytowicach, Gałkowicach Starych (stowarzyszenie), Ochocicach i Koźniewicach wystartowały w
rywalizacji Kół Gospodyń Wiejskich Dziennika Łódzkiego. Również dały się namówić do
zaprezentowania siebie w książce. Ja uważam, że jest to bardzo fajna forma prezentacji naszej
gminy, pokazania, że coś się tutaj dzieje, coś pozytywnego. I jako jedyna gmina w Powiecie
Radomszczańskim w tej książce żeśmy się znaleźli i nie z jednym kołem tylko z kilkoma i to z
wszystkimi działającymi. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się w to zaangażowali.”
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Burmistrzowi Kamieńska za sprawozdanie.
Następnie zamknął punkt 6. i przeszedł do punktu 7. porządku obrad.
punkt 7
Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2017-2020.
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Wiceprzewodniczącą Rady R.Jurczyk o przytoczenie
treści uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół
Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie: opinii dotyczącej projektu budżetu na 2017
rok i opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamieńsk na 2017 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady R.Jurczyk odczytała ww. uchwały, tj.:
1) Uchwałę Nr II/316/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kamieńsk na 2017 rok;
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2) Uchwałę nr II/317 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Kamieńsk na 2017 rok.
Ww. uchwały stanowią załącznik Nr 12 do protokołu

W dalszej kolejności (zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy) Przewodniczący Rady
zapoznał Radę z opiniami poszczególnych Komisji stałych w sprawie projektu budżetu na rok
2017 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 w kolejności:
1) opinia Komisji Rewizyjnej;
2) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
3) opinia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;
4) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych;
5) opinia Komisji Planowania Budżetu i Finansów.
Opnie stanowią załącznik Nr 13 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2017 rok i o zabranie głosu poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu został
przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i biura Rady. Później została przesłana
autoporawka zwiększająca wydatki o kwotę 520 tysiecy złotych (zostały zwiększone wydatki na
budowę kanalizacji deszczowej w obrębie 7) a tym samym zwiększająca deficyt Pokrycie deficytu
(tych środków) byłoby z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 260.000 zł i 126.000 zł z
kredytów i pożyczek. Dodała: „Jeszcze chcielibyśmy wprowadzić pewne zmiany tutaj do projektu
budżetu. Chcielibyśmy żeby dodać takie zadanie jak: operat wodno-prawny dla zbiornika
Kmiecizna. To jest rozdział 01095 paragraf 4300 – kwota zwiększenia byłaby 5.000 zł. Następnie;
na remont kanalizacji sanitarnej na ulicy Ludowej – rozdział 90001 paragraf 4270 – kwota
zwiększenia 60.000 zł. I żeby nie burzyć tutaj zmiany tego budżetu (też z wydatków bieżących)
zmniejszylibyśmy wydatki na remont dróg wewnętrznych o kwotę 65.000 zł. I jeszcze w
wydatkach inwestycyjnych na wykonanie drogi z destruktu w Dąbrowie. To zadanie jest w
budżecie 2016 r., mamy tam zaplanowane 30.000 zł, z tym, że nie wiadomo czy firma dokończy
wykonanie tego zadania w tym roku, dlatego chcemy zostawić taką rezerwę finansowaną na
przyszły rok żeby ewentualnie można było zapłacić. I właśnie tutaj to są wydatki inwestycyjne,
rozdział 60017, paragraf 6050. I też z wydatków inwestycyjnych zmniejszylibyśmy kwotę na
nawierzchnię asfaltową na drodze w Dąbrowie o 10.000 zł, żeby to zrównoważyć i nie zburzyć
budżetu.”
Następnie Pani Skarbnik kolejno omówiła poszczególne załączniki do przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady J.Kozik otworzył dyskusję.
Radny M.Kopcik: „Mam pytanie, jeśli chodzi o to 5.000 zł na „Kmieciznę”. Co to jest? Na co to
pójdzie?”
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że na dokumentację projektową na jaz.
Radny M.Kopcik dodał: „Druga sprawa; budynek PKP. W tej chwili będziemy inwestować
50.000 zł i chciałem zapytać, jaki będzie całkowity koszt modernizacji tego obiektu?”
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że na tę chwilę nie mamy całkowitego kosztu modernizacji
tego budynku. Dodał: „Na pewno w przyszłym roku trzeba będzie zrobić remont dachu, bo ten
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budynek będzie niszczał od dachu w dół. On w tej chwili nie jest w złym stanie, jeżeli chodzi o
środek natomiast dach trzeba by było zrobić. Też nie wiemy.. Myśmy zaplanowali kwotę 50.000
zł i nie wiem czy ona starczy czy nie, ile trzeba będzie wymienić tam drewna a ile będzie mogło
zostać starego? W każdym razie ja bym planował na tę chwilę zabezpieczyć dach. Być może
pojawią się też środki unijne gdzie byśmy mogli ten budynek pod tym kontem podciągnąć i go
przebudować. Zrobić jego rewitalizację korzystając ze środków zewnętrznych.”
Radny M.Kopcik: „Jak ten budynek będzie całkowicie wykończony – a uważam, że tam będzie
dość duża kwota – jak zakończy się modernizacja tego budynku, co Pan Burmistrz tam
zamierza?..
Burmistrz B.Pawłowski: „Oczekuję na propozycje radnych. Ja w tej chwili widzę go na logistykę,
na przykład, bo brakuje nam też takiego pomieszczenia gdzie można by było mieć magazyn.”
Radny W.Tarnowski: „Ja mam kilka pomysłów. Na przykład może tam być sala dla harcerzy,
ponieważ też się tak trochę „tułają”. Stowarzyszenie Emerytów również może go otrzymać i
myślę, że dobrze by się nim zajmowali. Również pomieszczenie dla orkiestry. A np. przy okazji
harcerstwa można tam też zrobić rodzaj sali pamięci.”
Radny M.Kopcik: „Ja mam jeszcze pytanie... Gdyby tak zsumować, jaki będzie koszt
modernizacji tego budynku, jaką kwotą się to zamknie?”
Burmistrz B.Pawłowski: „Dzisiaj nikt nie powie tej kwoty.”
Radny M.Kopcik: „Czy warto jest inwestować w ten budynek?”
Burmistrz B.Pawłowski: „To Pana zdaniem, co z nim trzeba by było zrobić?”
Radny M.Kopcik: „Moim zdaniem to przede wszystkim nie trzeba było go w ogóle przejmować
od PKP, bo koszty będą bardzo wysokie. Wolałbym zainwestować w inne rzeczy.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Ja uważam, że jest to tak charakterystyczny budynek, że nie możemy
sobie pozwolić na to żeby ten budynek zniszczał. Będąc we władaniu kolei niestety on niszczeje i
uważam, że należy podjąć kroki żeby zatrzymać to niszczenie. Mówię – na dzień dzisiejszy dla
mnie ważne jest żeby zrobić coś z tym dachem żeby go wyremontować żeby budynek od góry nie
niszczał.”
Radny W.Wasiński: „A może w ramach pomysłu, co z tym zrobić, może by to wyremontować
podobnie na styl jak była kolej miejska zrobiona i będzie to też wizytówka? A może do filmu,
będą reżyserzy przyjeżdżać i kręcić tutaj, itd.?”
Więcej pytań do projektu budżetu na rok 2017 nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2017 wraz z przedstawionymi poprawkami (tekst jednolity). Głosowało 14 radnych.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/211/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Załącznik Nr 14
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Następnie Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
Załącznik Nr 15

W związku z wyczerpaniem punktu 7. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8. porządku
obrad .
punkt 8
Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
Przewodniczący Rady J.Kozik przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Miejskiej w Kamieńsku na rok 2017. Następnie dodał, że załączniku do uchwały, w
miesiącu wrześniu, punkt 6. został wpisany pomyłkowo, dlatego prosi o jego wykreślenie.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miejskiej w Kamieńsku na rok 2017(z poprawką). Głosowało 14 radnych. „Za”
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/213/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
Załącznik Nr 16

Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 8. porządku obrad i poinformował, że dalsze
prowadzenie sesji przekazuje Wiceprzewodniczącej Rady Pani Renacie Jurczyk.
punkt 9
Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na XXII
Sesji Rady w dniu 28 listopada 2016 r.
Wiceprzewodnicząca Rady R.Jurczyk poinformowała, że do biura Rady Miejskiej wpłynęło
pismo Przewodniczącego Rady Jarosława Kozika dotyczące usprawiedliwienia nieobecności Pana
Przewodniczącego na XXII Sesji w dniu 28 listopada 2016 r. Następnie zapoznała z treścią ww.
pisma.
Ww. pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Radny Kopcik zapytał czy jest załączone zwolnienie L4?
Przewodniczący Rady J.Kozik odpowiedział, że nie ma L4 niemniej choroba na tyle
uniemożliwiała mu uczestnictwo w sesji, że postanowił pozostać w domu. Dodał, że w związku z
tym, iż sprawa dotyczy jego osoby pragnie wyłączyć się z tego głosowania.
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Więcej pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Rady R.Jurczyk poddała pod głosowanie usprawiedliwienie nieobecności
Przewodniczącego Rady Jarosława Kozika na XXII Sesji w dniu 28 listopada 2016 r.
Głosowało 12 radnych (1 radny był nieobecny na sali obrad podczas głosowania, 1 radny nie wziął
udziału w głosowaniu). „Za” usprawiedliwieniem nieobecności głosowało 12 radnych. W wyniku
głosowania Rada jednogłośnie usprawiedliwiła nieobecność Przewodniczącego Rady Jarosława
Kozika na XXII Sesji w dniu 28 listopada 2016 r.
Po zakończeniu głosowania prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Rady J.Kozik.
Podziękował radnym za głosowanie, następnie zamknął punkt 9. i ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie w godz. 1245-1300 Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 10.
porządku obrad
p u n k t 10
Podjęcie uchwał.
Wiceprzewodnicząca Rady R.Jurczyk kolejno zapoznała radnych z następującymi projektami
uchwał:
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w paragrafie piątym uchwały znalazł się błędny
zapis. Prawidłowe brzmienie paragrafu piątego jest nastepujące: „§ 5. Plan dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2016 r. jest
zgodny z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”
Następnie Skarbnik Gminy M.Ozga i Burmistrz B.Pawłowski szczegółowo omówili zmiany w
planie dochodów i wydatków zawarte w załącznikach do przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionych informacji, następnie
otworzył dyskusję.
Radny M.Kopcik: „Jak już jesteśmy przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej to chciałbym
zapytać, co się dzieje ze śmieciarką? Czy można ją w jakiś sposób wykorzystać, np., jako pług
czy jako inny samochód, który by nam się przydał w okresie zimowym? Stoi już chyba parę
ładnych lat i co się dzieje z tym samochodem?”
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Zakład w tym roku chciał sprzedać, wyremontował ten
sprzęt doprowadził do stanu właściwego wycenił i chciał sprzedać. Kwota z tego co pamiętam
była chyba 220 tysięcy. Zainteresowanie jakieś było wcześniej, bo były jakieś osoby oglądające,
natomiast po ogłoszeniu tego nikt konkretnej oferty nie złożył. Prawdopodobnie trzeba będzie to
zrobić jeszcze raz. Czy ten samochód dałoby się wykorzystać, jako sprzęt transportowy? Nie
wiem. Myślę, że nie za bardzo, dlatego że jest to samochód specjalistyczny. Kiedyś był pomysł
żeby przebudować tył i zrobić z niego wywrotkę, ale to całe urządzenie do zbioru śmieci,
ugniatania tych śmieci, to jest jakby główna wartość tego samochodu. Też niektórzy z tej branży
śmieciowej mówią żeby się dobrze zastanowić, że to by było marnotrawstwo, ponieważ coś
drogiego byśmy przerobili na coś, co można kupić za mniejsze pieniądze. A z drugiej strony ono
do końca by mogło być niefunkcjonalne, bo jest przystosowane, do czego innego.”
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Radny M.Kopcik dodał: „Ten samochód kosztował nas bardzo dużo, drogi to był samochód i
trzeba się zastanowić żeby go jakoś spożytkować.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Próby spożytkowania: wynajęcie, itd., spełzły na niczym. Natomiast
próba sprzedaży na razie też się nie powiodła, ale rozumiem, że takich samochodów nie sprzedaje
się tak łatwo jak np. osobowych.”
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zmianę zapisu w paragrafie piątym.
Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem poprawki głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania
poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2016. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Załącznik Nr 18

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 20162020;
Skarbnik Gminy omówiła ww. projekt uchwały.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2016-2020. Głosowało 14 radnych.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2016-2020. Załącznik Nr 19

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamieńsk.
Załącznik Nr 20
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 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w Gminie Kamieńsk;
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w
Gminie Kamieńsk. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w Gminie Kamieńsk.
Załącznik Nr 21

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady w Kamieńsku;
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych Komisji Rady w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady w Kamieńsku.
Załącznik Nr 22

 w sprawie Gminnego
Alkoholowych;

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głosowało 14 radnych. „Za”
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/219/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Załącznik Nr 23

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez
Gminę Kamieńsk;
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk. Głosowało
14 radnych. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXIII/220/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28.12.2016 r. w
sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk.
Załącznik Nr 24

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 10.
i przeszedł do punktu 11. porządku obrad.
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p u n k t 11
Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Radny M.Kopcik zwrócił się do radnego Artura Wiewióry, Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa, żeby w porządku obrad na najbliższe posiedzenie komisji ujął sprawę
obwodnicy Gminy Kamieńsk - jak ona będzie przebiegać.
Radny A.Wiewióra podkreślił, że punkt taki jest zaplanowany w planie pracy Komisji na 2017rok
z tym, że w tej chwili trudno mu powiedzieć czy to będzie na najbliższym posiedzeniu komisji.
Dodał: „Zobaczę jak Pan Kierownik Szkup będzie dysponował czasem. Przewidziałem w planie i
to będzie zrobione, chociaż jak mówię Pan Kierownik Dróg Krajowych w Radomsku obsługuje
ten odcinek właśnie od granicy województwa śląskiego do Piotrkowa (podlega to rejonowi
Radomska), więc tego kierownika byśmy tu poprosili.”
Następnie głos zabrał radny W.Tarnowski i powiedział: „Ja mam pytanie, ponieważ droga, która
biegnie od strony Chrzanowic do Gorzędowa (od Chruściana od skrzyżowania) ona w całości jest
starostwa, ale my odpowiadamy za odśnieżanie, itd. I czy moglibyśmy wystąpić do starostwa o
naprawę nakładki? Tam jest dużo dziur i to źle świadczy o naszej gminie, że ta droga jest taka
dziurawa. A wcześniej była naprawiana cała droga przez Chrzanowice.”
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Proszę Państwa, trzeba by zacząć od pewnej kwestii,
którą powinniśmy pamiętać, że jest to droga powiatu i powiat na to dostaje pieniądze. Bo to nie
sjest tak, że powiat powiat jest biedny i musi od wszystkich żebrać o pieniądze. On na to dostaje
pieniądze, a wymuszał na gminach dokładanie do remontów. W tym roku tych remontów powiat
naprawdę zrobił dużo i po raz pierwszy jak jestem burmistrzem (a to jest szósty rok) zdarzyło się
tak, że nie wyciągnięto ręki do gminy po pieniądze na drogę w Gałkowicach. Myśmy
dofinansowali drogę w Pytowicach, która była wcześniej zaplanowana. Też mówimy, że chętnie
byśmy wspomogli remonty innych dróg, które są na terenie Gminy Kamieńsk. Natomiast być
może, bo Gmina Kamieńsk ma drogę do krzyżówki w Chrzanowicach i być może to było tak, że
starostwo doszło do wniosku, że w pierwszej kolejności robi drogę tam gdzie są budynki. A ten
odcinek jest bez budynków. Także myślę, że te remonty będą dalej robione... Powiem tak,
gdybym ja miał wybierać, gdyby mnie zapytali o remont odcinka naszego w kierunku Chrzanowic
i gdyby powiedzieli, że na całość nie starczy środków tylko mogę wybrać, który odcinek to ja
bym wybrał ten przed koleją. Bo tam już jest trochę budynków i właściwie trzeba też już naciskać
dosyć mocno. Natomiast, jeżeli chodzi o łatanie dziur to na pewno tę uwagę przekażę. Tylko, że
starostwo robi to na zasadzie przetargu. Typuje jedną bądź dwie firmy i te firmy krążą po
powiecie i te dziury łatają. Czasami to jest tak, że dzisiaj załatają a przychodzą dni, kiedy jest
trochę przymrozku i te dziury za dwa trzy tygodnie z powrotem się wybijały. Ja myślę, że jest tak
zdewastowany asfalt między Gorzędowem a Gorzkowicami, że tylko remont kapitalny daje efekt,
że to będzie dobre jakiś czas przez ileś tam lat.”
Radny D.Barański: „Jak jesteśmy przy ulicy Mickiewicza, jak Wojtek tu wywołał, to, co z tymi
kratkami?”
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że miały być robione. Dodał: „Kratki były jakieś
niewymiarowe. Ze starostwem miały być jakieś negocjacje czy wstawiamy i raczej była
tendencja, że wstawiamy kratkę wymiarową i chyba przebudowujemy. Ale nie znam szczegółów.
Wiem, że coś tam było zaawansowane ze starostwem.”
Radny D.Barański: „A te studzienki nasze, które tak podskakują, tam na tym zakręcie?”
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Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że „trzeba się temu przyjrzeć.”
Radny D.Barański dodał: „Jeszcze wrócę do Armii Krajowej... Panie Burmistrzu, co z
kanalizacją? Czy tam mieszkańcy z Armii Krajowej, bo – nie wiem – tam skończyła się bodajże
na Ziembach nasza kanalizacja sanitarna?”
Burmistrz B.Pawłowski: „Mówimy o Armii Krajowej w kierunku?..
Radny D.Barański: „Gorzkowic.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Do tej pory tam mieszkańcy korzystali z dofinansowania na
przydomowe oczyszczalnie...
Radny D.Barański: „To nowe budynki. A ja mówię o starych, bo akurat ci zgłosili się z krzykiem,
że jeszcze nie mają.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Wiem, że kiedyś jakieś propozycje, nawet jakieś koncepcje, rozbudowy
w tym kierunku kanalizacji były. Nie pamiętam czy musiałaby być przepompownia czy nie?
Natomiast, proszę Państwa, umówmy się tak, że jeżeli będziemy planować nowe odcinki
kanalizacji to zbieramy deklaracje mieszkańców o włączeniu się pod jakąś groźbą,
konsekwencjami, bo dzisiaj krzyczą, my budujemy i potem jeden się przyłączy a czterech nie.
Trzeba by było zbadać sprawę ilu tych chętnych jest, ilu jest naprawdę zdecydowanych, że – nie
wiem – w ciągu pół roku od wybudowania kanalizacji by się włączyli. I zobaczyć technicznie, bo
mnie się kojarzy, że tam już były przymiarki natomiast nie wiem czy tam nie chodziło o jakąś
przepompownię. W tej chwili nie pamiętam. Wstępna koncepcja była i wiem, że przy tych
nowych budynkach.”
Radny D.Barański: „Ja mam jeszcze jedno pytanie, co do tego. Czy jakieś pismo wpłynęło od
mieszkańców do urzędu?”
Burmistrz B.Pawłowski: „W ostatnim czasie nie. Wcześniej wiem, że jakieś zgłoszenia były, ale
czy było jakieś pismo trudno mi w tej chwili powiedzieć.”
Radny D.Barański: „To prosiłbym żeby to sprawdzić, bo ja słyszałem, że pismo było i czekają ileś
tam czasu i nie ma odpowiedzi.”
Radny W.Tarnowski: „Ja mam prośbę o pasy (przejście dla pieszych) na Słowackiego żeby
uderzyć tam...
Burmistrz B.Pawłowski: „To może propozycja jak byłby Kierownik Szkup na komisji
bezpieczeństwa to w ogóle żebyśmy pomyśleli o takich tematach.”
Radny W.Wasiński: „Na Piotrowskiej ten rów żeby zrobić tak jak na „wrzoskach” żeby się nie
zamulał. I poszerzenie tego wjazdu.”
Radny W.Kowalski: „Jeżeli chodzi o gazyfikację w kierunku na Ściegny i tam jeszcze dalej to
nowe osiedle. Od kogo to zależy i czy jest możliwość? Prosił mieszkaniec żeby zapytać.”
Burmistrz B.Pawłowski: „Gazyfikacja generalnie zależy od dystrybutora sieci. Składa się wnioski
do dystrybutora sieci i jeżeli wg nich jest to zadanie opłacalne to oni taki gaz instalują (budują
sieć i instalują). I ileś takich przyłączy w Kamieńsku nowych powstaje. Bo najczęściej jest tak, że
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musi ta sieć przejść przez gminną drogę i gmina wyraża zgodę nie ma problemu żeby się włączyć.
Myślę, że w tym rejonie tych nowych budynków media są tak zlokalizowane (woda i ścieki), że
jest miejsce na gaz. Na nowych osiedlach planujemy już całą infrastrukturę. Też staramy się tak
zrobić żeby też miejsca na media zostało. Natomiast gmina tu nie ma możliwości...
Radny W.Kowalski: „Czyli mieszkańcy prywatnie.”
Radna I.Kuliberda: „Przypomnienie odnośnie pobocza na Piotrkowskiej przy tym rowie...
Burmistrz B.Pawłowski: „Też jakby było obiecane i było na piśmie przysłane.”
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 11. i przeszedł do punktu 12. porządku obrad.
p u n k t 12
Sprawy różne.
Sołtys Sołectwa Barczkowice Z.Dworzyński (Prezes OSP w Kamieńsku) powiedział, że
korzystając z okazji chciałby na ręce sołtysów i radnych złożyć podziękowania dla mieszkańców
za bardzo miłe przyjęcie wszystkich strażaków w tym okresie przedświątecznym. Dodał: „Co
roku mamy tę akcję „kalendarz” i strażacy na zebraniu stwierdzili, że bardzo mile wszędzie
zostali przyjęci. Chcieliśmy się pochwalić, że w tym roku kwotę, jaką straż uzyskała i wzbogaci
konto straży na zakupy różnych rzeczy to jest kwota 9.460 zł. Jest to dość pokaźna kwota. Jeżeli
ktoś nie nabył jeszcze kalendarza to można jeszcze nabyć. No i w imieniu straży chciałbym
złożyć najserdeczniejsze życzenia na rok 2017.”
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady J.Kozik i powiedział: „Ja ze swej strony chciałbym
także złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, podziękować wszystkim za współpracę i
chciałbym, aby ten następny rok 2017 był równie pomyślny.”
Burmistrz B.Pawłowski dodał: „Chciałem przyłączyć się tutaj do tego co Pan Przewodniczący
powiedział. Oby ten rok następny był dla nas dobry, obyśmy dotrwali w zdrowiu i były spełnione
budżety, życzenia, marzenia, bo to przecież też jest dla nas bardzo ważne.”
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
punkt 9
Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę: „zamykam XXIII Sesję Rady
Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.”
Protokołowała:
Halina Bąkowicz
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