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Protokół Nr XLIV/22 

sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  

w dniu 28 września 2022r.  

 

Obecni Radni Rady Miejskiej: 

1. Jarosław Borychowski 

2. Leszek Dołęga 

3. Magda Grabczak 

4. Piotr Guz 

5. Janusz Kowalski 

6. Damian Miroński 

7. Renata Mokijewska 

8. Justyna Olejarz 

9. Mirosław Opoka 

10. Jakub Pruchniak 

11. Ryszard Rybczyński 

12. Magdalena Sapała 

13. Kamil Seroka 

14. Ewa Wolna 

Nieobecni Radni Rady Miejskiej: 

1. Krzysztof Nieradka 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad 

Mirosław Opoka Przewodniczący Rady Miejskiej: Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo 

serdecznie w dniu dzisiejszym, to jest 28 września 2022 roku. Otwieram XLIV sesję Rady 

Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Na wstępie witam serdecznie państwa radnych licznie 

przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza Artura Pomianowskiego. Witam 

pracowników urzędu. Witam gości i pana doktora Piotra Kondraciuka. Witam pana dyrektora 

Gminnego Zespołu Szkół. Witam wszystkich państwa przybyłych na dzisiejszą sesję, jak 

również wszystkich państwa, którzy oglądają nas dzisiaj przy swoich odbiornikach. 

Proszę państwa, zanim przejdziemy do porządku obrad dzisiejszej sesji, chcielibyśmy 

podziękować panu dyrektorowi Piotrowi Kondraciukowi za wieloletnią pracę w naszym 

muzeum.  

 

Radna Ewa Wolna: Pozwolę sobie odczytać list, który został zredagowany w imieniu nas 

wszystkich i nie tylko. 

„Pan doktor Piotr Kondraciuk. Szanowny Panie Doktorze, w imieniu społeczności Kazimierza 

Dolnego pragniemy serdecznie podziękować za pracę i zaangażowanie w promocję miasteczka 

jako dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego. Organizując tak liczne wydarzenia kulturalne  

i historyczne przyczyniał się pan do podniesienia poziomu tej sfery życia, promując na bardzo 

wysokim poziomie nasze miasto. Dziękujemy za współpracę ze szkołami na terenie naszej 

gminy, zaowocowało to licznymi ciekawymi i pożytecznymi projektami edukacyjnymi. 

Życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej oraz powodzenia w życiu osobistym. 

Burmistrz Kazimierza Dolnego Pan Artur Pomianowski, Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kazimierzu Dolnym, Pan Mirosław Opoka.” 

Jest mi niezmiernie miło wręczyć panu ten list i jeszcze raz już tak ze swojego serca bardzo, 

bardzo serdecznie panu podziękować za te kilka lat życia włożone w instytucję, jaką jest 

Muzeum Nadwiślańskie. Ale także w życie naszego miasteczka. Dziękuję panu bardzo. 
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Burmistrz Artur Pomianowski: Oczywiście dołączam się do życzeń pani przewodniczącej. Panie 

dyrektorze, dziękuję za 3 lata współpracy. Myślę, że były one owocne, układało nam się bardzo 

dobrze. Odniósł pan tutaj na tej niwie wiele sukcesów, tak oceniam to ze swojej perspektywy. 

No i cóż, dziękuję za te 3 lata i życzę panu dalszych sukcesów na niwie zawodowej. 

 

Janusz Raczkiewicz Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym: Ja również 

chciałem się dołączyć do podziękowań. Co prawda nasza współpraca była dosyć krótka, bo 

raptem 3 lata, ale i tak zaowocowała bardzo fajnymi projektami edukacyjnymi, które mogliśmy 

razem realizować. Nasza młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tego typu projektach. Cieszę 

się, że ta współpraca była bardzo, bardzo owocna. Życzę wszystkiego najlepszego. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Szanowny Panie Dyrektorze, ja w imieniu Koła Gospodyń 

Wiejskich i Zespołu Śpiewaczego Polanki chciałem serdecznie podziękować za to, że dzięki 

pana osobistemu zaangażowaniu i wsparciu całej dyrekcji uzyskaliśmy stroje ludowe. Szkoda, 

nie wiedziałem, bo byśmy je dzisiaj zaprezentowali, ale dzięki panu, pana wskazówkom, 

odtworzyliśmy strój ludowy Powiśla puławskiego, także jak serdecznie panu dziękuję za to 

wsparcie, bo proces trwał dosyć długo. Na każdym etapie można było na pana liczyć. Serdecznie 

dziękuję. 

 

Piotr Kondraciuk: Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że kilka słów jeszcze zechcę 

powiedzieć. Jestem przede wszystkim bardzo wzruszony za to spotkanie, właśnie pożegnanie, bo 

to tak należy to określić. A przed chwilą wróciłem właśnie ze starostwa w Puławach, gdzie 

przyjęto mnie do grona puławskiego już jako dyrektora Muzeum Badań Polarnych. Bo ja od  

16 września jestem dyrektorem Muzeum Badań Polarnych w Puławach. No i będę to muzeum 

tworzył. Mam nadzieję, że uda się, że to będzie kolejna placówka muzealna, która będzie bardzo 

cenna dla regionu, dla powiatu puławskiego, dla całej Lubelszczyzny. Bo to jest jedyna taka 

placówka muzealna w Polsce. Natomiast cieszę się ogromnie, że udało się coś zostawić po sobie. 

Dlatego, że przede wszystkim to, co państwo mówicie, to są przede wszystkim działania, które 

są związane z promocją historii i kultury regionalnej, która wcześniej była może mało 

zauważona trochę, bo muzeum warszawskie, wojewódzkie bardziej takie odciągnięte od 

lokalnych tradycji. A to jest niezwykle potrzebne. Powołałem dział historii i kultury regionu, 

który mam nadzieję, że będzie nadal pracował i właśnie ten dział prowadzi badania i utrzymuje 

kontakty ze szkołami i prowadzi badania dotyczące kultury lokalnej, także i lokalnej historii.  

I to jest ważne, bo to jest nasza wspólna mała ojczyzna. Z tej małej wspólnej ojczyzny tworzy się 

cały wielki naród. Więc zaczynamy. Myślę, że zostały zakończone prace przy obiektach, więc 

prawie muzeum jest już, można będzie wszystkie obiekty muzealne oglądać. To będzie kolejna 

promocja miasta i nie tylko miasta. Także też chciałam bardzo serdecznie państwu podziękować 

za serdeczne przyjęcie. Bo tutaj nie spotkałem się właściwie z jakimiś problemami ze strony 

urzędu, czy ze strony społeczeństwa. Byłem wszędzie bardzo mile przyjmowany mimo, że 

jestem zupełnie spoza środowiska. Pochodzę z Zamościa. Ale właściwie na każdym etapie mojej 

pracy spotykałem się z ogromną życzliwością i za to bardzo serdecznie chciałem państwu 

podziękować. Państwu radnym, panu burmistrzowi, całemu Zarządowi Miasta i Gminy. A także 

lokalnym sołectwom, z którymi nam się też współpraca bardzo dobrze układała. Także bardzo 

serdecznie dziękuję państwu raz jeszcze za wszystko dobro, które otrzymałem od państwa.  

No i jesteśmy sąsiadami właściwie, bo Puławy są niedaleko. Więc myślę, że będziemy się 

spotykali. Ja też służę ze swojej strony wszelką pomocą. Nadal pozostaję otwarty, jeżeli trzeba 

będzie jakieś konsultacje właśnie etnograficzne czy historyczne, to oczywiście możecie państwo 

zawsze na mnie liczyć. Raz jeszcze bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję za te 3 lata 

wspólnej pracy. No i myślę, że to jeszcze nie koniec. Będziemy się widywali przy różnych 

innych okazjach. 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Jeszcze raz dziękujemy. Życzymy powodzenia na dalszej 

drodze życia i karierze. Dziękujemy. Do widzenia, panie dyrektorze. 

Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do punktu 2, a mianowicie przyjęcie 

porządku obrad. Proszę państwa, czy chcecie państwo coś wnieść, czy zdjąć z porządku? Proszę, 

pan burmistrz zgłasza się. 

 

Burmistrz Artur Pomianowski: Dzień dobry państwu. Ja chciałbym wnieść do porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cholewianka, gmina 

Kazimierz Dolny na lata 2023-2030. Ten temat był dyskutowany na ostatniej komisji. Dziękuję. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Szanowni Państwo, w związku z informacją, jaką przekazałem 

może nie wszystkim radnym, ale radnym, do których udało mi się dotrzeć, w dniu dzisiejszym 

miałem złożyć wniosek formalny do porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia  

z obszaru objętego zmianami planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy  

w obrębie Parchatka, dla działek rolnika, o którym wspominałem tutaj na posiedzeniu komisji. 

W uzgodnieniu z urzędem doszliśmy do wniosku, że poczekamy jeszcze 3 tygodnie biorąc pod 

uwagę do procedury, jakie trwają z aktualnie zmienianym planem. Także nie będę tego wnosił. 

Nie zakłócam tutaj. Ale gwoli informacji biorąc pod uwagę, że wydzwaniałem tutaj  

i rozmawiałem z wieloma radnymi, zostawiamy na razie tą sprawę, odkładamy na okres  

3 tygodni do kolejnego posiedzenia komisji, czy ewentualnie sesji. Dziękuję uprzejmie. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Pan burmistrz wniósł jeden punkt do 

programu dzisiejszej sesji. 

W związku z powyższym będziemy głosowali nad przyjęciem jeszcze jednego punktu do 

dzisiejszej sesji - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 

Cholewianka na lata 2023-2030. 

 

Głosowano w sprawie: wniosku Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad o pkt - Podjęcie 

uchwały w spr. zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Cholewianka na lata 2023-2030. 

Wyniki głosowania: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: ZA (14) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Janusz Kowalski, Damian Miroński, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, 

Jakub Pruchniak, Ryszard Rybczyński, Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna 

NIEOBECNI (1) Krzysztof Nieradka 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. 

Teraz proszę państwa o przegłosowanie porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie porządku obrad. 

Wyniki głosowania: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: ZA (14) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Janusz Kowalski, Damian Miroński, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, 

Jakub Pruchniak, Ryszard Rybczyński, Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna 

NIEOBECNI (1) Krzysztof Nieradka 
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Porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/22 i protokołu Nr XLIII/22 sesji Rady Miejskiej 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza 

6. Interpelacje i zapytania Radnych 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny,  

w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu dz. nr ewid. 410 

położonego przy ul. Góry w Kazimierzu Dolnym 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny,  

w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu dz. nr ewid. 23/2 

położonego przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym 

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, 

Cholewianka 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1181/1 położonej w obrębie Kazimierz 

Dolny 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 733 położonej w obrębie Mięćmierz-

Okale 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla działki  

o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części 

obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 6.KDW  

i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 422, 421, 420 położonych w obrębie funkcji 8.R 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice 

wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 420, 421, 

422 położonych w obrębie funkcji 8.R. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kazimierz Dolny na rok 

2022 

19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r 

20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień  

30 czerwca 2022 r 

21. Zakończenie obrad 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/22 i protokołu Nr XLIII/22 sesji Rady Miejskiej 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, 

mianowicie punktu - przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej, proszę o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu Nr XLII/22 sesji Rady Miejskiej. 

Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: ZA (13) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Damian Miroński, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, 

Ryszard Rybczyński, Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Janusz Kowalski NIEOBECNI (1) Krzysztof Nieradka 

 Rada Miejska przyjęła Protokoł Nr XLII/22 sesji Rady Miejskiej. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu  

z XLIII sesji Rady Miejskiej. 

 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu Nr XLIII/22 sesji Rady Miejskiej. 

Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: ZA (13) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Damian Miroński, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, 

Ryszard Rybczyński, Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Janusz Kowalski NIEOBECNI (1) Krzysztof Nieradka 

 Rada Miejska przyjęła Protokoł Nr XLIII sesji Rady Miejskiej 

 

Ad. 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. 

Pozwolicie państwo, że odczytam informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące 

korespondencji. 

Mieszkaniec Kazimierza Dolnego, pan M. W. skierował do Rady Miejski wniosek o rozpoczęcie 

budowy pomnika premiera Wincentego Witosa. Sprawa ta była wstępnie omówiona  

w posiedzeniu Komisji Edukacji (…) w dniu 20 września 2022 roku. 

W piśmie z dnia 12 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek wnosi do 

Burmistrza o pilną interwencję w sprawie nieprawidłowości podczas prac dotyczących zmiany  

pokrycia dachowego na budynku Szkoły w Skowieszynku. 

Radny Janusz Kowalski złożył interpelacje, na które odpowiedział Burmistrz: 

- w sprawie zaangażowania sił i środków oraz kosztów usuwania skutków burzy, jaka miała 

miejsce w nocy z 22 na 23 sierpnia 2022 roku, 

- w sprawie spotkania roboczego dotyczącego pożarów na terenie gminy Kazimierz Dolny, 

- w sprawie awarii sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Puławska, Zamkowa  

w Kazimierzu Dolnym, 

- w sprawie przebudowy ulicy Puławskiej, Górna Puławska, 

- w sprawie stanu zaawansowania prac planistycznych na terenie gminy Kazimierz Dolny, 

- w sprawie skateparku i boiska Orlik planowanego na terenie zielonego parkingu, 

- w sprawie przyszłości działki byłego cmentarza żydowskiego przy Gminnym Zespole Szkół  

w Kazimierzu Dolnym, 

- w sprawie organizacji wypłaty dodatku węglowego oraz dostępności węgla w punktach 

sprzedaży na terenie gminy Kazimierz Dolny. 



Strona 6 z 39 

 

Ponadto Radny Janusz Kowalski przekazał do wiadomości Rady Miejskiej pismo, jakie 

skierował za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w sprawie ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie oraz postanowienie Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w tej sprawie. 

Jak również,  zapytanie jakie skierował do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące 

realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Kazimierzu Dolnym realizacji czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Kazimierz Dolny  

w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury dotyczącej uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Dolny oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lata 2004-2020. 

Ponadto: 

- wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Budżetu celem omówienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębie 

Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka, 

- wniosek o wypracowanie zasad gwarantujących radnemu minimalny czas, jaki przysługiwałby 

podczas sesji Rady Miejskiej, 

- wniosek do przewodniczącej Komisji Edukacji (…) o przewidzenie w porządku posiedzenia 

komisji:  informacji na temat dokończenia pomnika na 1000-lecie niepodległości Polski, 

pomnika przyrody drzewo grab na ulicy Góry oraz historycznej tablicy ze starej szkoły, która 

miała być zamontowana po ukończeniu nowej. Wskazane tematy omówiono na posiedzeniu 

komisji w dniu 20 czerwca 2022 roku. 

Ponadto, wpłynęło od Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczące stanowiska Związku 

Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną dla miast, gmin  

i instytucji komunalnych zaproponowane w ofertach przetargowych przez państwowe koncerny 

energetyczne, które przedstawiono na wspólnym posiedzeniu trzech komisji senatu RP w dniu  

5 września bieżącego roku. 

Wpłynął wniosek od mieszkańca naszej gminy o wyłączenie z obecnego projektu miejscowego 

planu przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, 

Mięćmierz, Okale, Cholewianka obszar 22R13BNMP i 17NP oraz 22NMP. Wniosek ten był 

dyskutowany na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2020 roku.  

Wpłynął wniosek od parafii rzymskokatolickiej o wyłączenie z obecnego projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Kazimierz Dolny w obrębach 

Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka działki numerze ewidencyjnym 23/2 przy 

ulicy Puławskiej.  

Wpłynęło pismo od mieszkańca naszej gminy dotyczące projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek o numerach ewidencyjnych 583/1, 585/2, 

585/1 przy ulicy Doły. 

Klub Sportowy Oldboje Kazimierz Dolny zaprasza państwa radnych na jubileuszowy 

charytatywny turniej oldbojów w piłce nożnej X memoriału imienia Kazimierza Górskiego, 

który odbędzie się na boisku piłkarskim za portem jachtowym w Kazimierzu Dolnym w dniach  

1 i 2 października tego roku. Otwarcie o 10:00. Przypomnę, że Rada Miejska w Kazimierzu 

Dolnym nadała tytuł Zasłużony dla gminy Kazimierz Dolny panu Ignacemu Mieczysławowi 

Włodkowi, a także klubowi sportowemu Odboje Kazimierz Dolny. Akty nadania tytułu 

wręczone zostaną w dniu 1 października 2022 roku około godziny 14:30 na terenie boiska za 

portem jachtowym podczas turnieju Oldbojów w piłce nożnej X memoriału miał imienia 

Kazimierza Górskiego. 

Pisma, które zreferowałem są dostępne dla państwa radnych w programie eSesja, informator 

biura rady. 

Czy Przewodniczący Komisji chcieliby coś dodać, proszę. 
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Piotr Guz Przewodniczący Komisji Budżetu (…): Dzień dobry państwu. Komisja Budżetu (…) 

spotykała się na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniach 19 września  

i 26 września, gdzie zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał. Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, Komisja Edukacji (…). 

 

Radna Ewa Wolna: Komisja Edukacji spotkała się 20 września na posiedzeniu, gdzie omawiano 

sprawy dotyczące problemów w szkołach na terenie naszej gminy u progu nowego roku 

szkolnego, organizacji opieki przedszkolnej w przyszłe wakacje, oraz sprawy właśnie wniosku  

o pomnik Wincentego Witosa. I te sprawy, o które wnosił radny Kowalski, były omówione. 

Chodzi o pomnik stulecia odzyskania niepodległości i grab rosnący na Górach.  

Nie opiniowaliśmy wtedy uchwał na dzisiejszą sesję. Były opiniowane na wspólnym 

posiedzeniu wszystkich komisji, w tym także Komisji Edukacji (…) przedwczoraj. Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, Komisja Zdrowia (…). 

 

Renata Mokijewska Przewodnicząca Komisji Zdrowia(…): Komisja Zdrowia spotkała się 

dwukrotnie na wspólnym posiedzeniu z innymi komisjami, 19 września i 26 września. 

Zajmowaliśmy się opiniowaniem projektów uchwał na dzisiejszą sesję i sprawami bieżącymi. 

Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, pan Pruchniak Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Jakub Pruchniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: W ostatnim czasie Komisja Rewizyjna 

żadnego posiedzenia nie odbywała od ostatniej sesji. Natomiast, w związku też  

z zapytaniem jednego z radnych planujemy posiedzenie najbliższe w połowie października. 

Stosowne informacje wpłyną mailowo do członków komisji. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu burmistrzowi, proszę. 

 

Artur Pomianowski Burmistrz: Szanowni Państwo, ja bym chciał powiedzieć dwa słowa 

wyjaśnienia odnośnie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Otóż SKO 

uznało w swoim postanowieniu, że gdyby była sporządzona opinia prawna na temat 

miejscowego planu zagospodarowania, to takową informację i taką opinię w ramach informacji 

publicznej urząd powinien udostępnić. SKO niestety błędnie założyło lub też powtórzyło za 

panem radnym Kowalskim, że takowa opinia jest w dyspozycji urzędu, podczas gdy taki 

dokument nie został sporządzony dla urzędu i pan radny był o tym informowany dwukrotnie.  

My wykonując postanowienie SKO poinformujemy pana radnego po raz trzeci, że takowa opinia 

nie była wykonana, nie była zlecona i urząd za nią nie zapłacił. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Chce pan się odnieść do słów 

burmistrza? Proszę. 

 

Radny Janusz Kowalski: Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym powiedzieć, 

że mój wniosek o udostępnienie tego dokumentu wynikał z zapewnienia pana wiceburmistrza 

Bartłomieja Godlewskiego, który w czasie dyskusji publicznej 21 lipca tego roku zapewnił 

zgromadzonych, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego był badany przez zespół 

prawny naszego magistratu, czy wydział prawny, nie pamiętam oraz kancelarię zewnętrzną. 

W związku z powyższym chciałem zobaczyć i poinformować również państwa co to był za ów 
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dokument, który zapewniał o zgodności planu z prawem. Bo jak wiemy zarówno w kwestii 

formalnej, jak i merytorycznej plan był zakwestionowany przez wojewodę. I tyle i aż tyle. 

 

Artur Pomianowski Burmistrz: Tak, panie radny, ale Szanowni Państwo, tutaj pan radny 

Kowalski był dwukrotnie informowany, że nie ma takiej opinii i zastępca jednoznacznie 

przekazał taką informację, że opinia nie była zlecona, nie była wykonana i urząd za nią nie 

płacił. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko prawników, to były po prostu konsultacje i opinia 

była wyrażona w formie ustnej po konsultacjach. Dziękuję. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: I dokładnie tak powiedziałem na debacie publicznej. 

Pytałem jeszcze osoby, które były obecne na tej debacie publicznej czy ja coś może źle 

zrozumiałem, czy ja coś źle pamiętam ze swoich słów. Nie. Potwierdziły, że tak właśnie 

powiedziałem. Mam opinię naszego zespołu prawników, jak i prawników z kancelarii 

zewnętrznych, że jest ten plan zgodny z prawem. Nigdy nie powiedziałem, że plan 

zagospodarowania, projekt planu zagospodarowania przestrzennego był badany przez 

zewnętrzne kancelarie prawne. Jest to nadużycie. Poinformowałem pana Kowalskiego na tej 

debacie, bo już na tej debacie pan Kowalski zaczął o tym mówić, powiedziałem mu, że ustne 

opinie prawne. Natomiast pan Kowalski się nadal czepiał tak jakby nie zrozumiał. Także myślę, 

że było to działanie. To nie jest przypadek. Potem dostał mailowo również informacje, a nadal 

żądał opinii. Więc jest to absolutnie celowe działanie ze strony pana Kowalskiego. Dziękuję 

bardzo. 

 

Radny Janusz Kowalski: Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, nie udostępnił mi pan tego 

dokumentu twierdząc, że dokumenty wewnętrzne nie podlegają udostępnieniu. I cała ta 

zawiłość. I dlatego się zwróciłem do SKO czy dokumentem wewnętrznym można nazywać 

opinię prawną kancelarii zewnętrznej. Cały materiał jest dostępny do wysłuchania w całości  

i zapraszam państwa i na tym kończę. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Dokładnie na tym polega problem, że pan Kowalski 

zadał pytanie czy dokument opinia prawna jest informacją publiczną i dostaliśmy odpowiedź, że 

tak. Dokument opinia prawna jest informacją publiczną. Dotycząca planu. Tak. Bo nie każda. 

Ale dokument opinia prawna dotycząca planu jest informacją publiczną. Natomiast jednocześnie 

pana Kowalskiego poinformowałem, że nie mamy dokumentu opinia prawna, ponieważ takiego 

dokumentu nie zlecaliśmy, nie zamawialiśmy, nie płaciliśmy. Były to konsultacje ustne i takie 

były ustne opinie prawników. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję również. Przechodzimy do kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę bardzo, panie burmistrzu. 

 

Artur Pomianowski Burmistrz: Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 22 sierpnia  

do 28 września bieżącego roku przedstawione radnym Rady Miejskiej w dniu 28 września.  

Z zakresu inwestycji gminnych: 

- w dniu 23 sierpnia 22 r. dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na remoncie 

pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy. Wartość prac wyniosła 8 000 zł. 

- w dniu 30 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej 

Zadura z siedzibą w Markuszowie na realizację następujących zadań. Ułożenie płyt betonowych 
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na drodze 536/1, ul. Doły w miejscowości Kazimierz Dolny. Wartość umowy 42 232,05 zł 

brutto. Modernizacja drogi w miejscowości Kazimierz Dolny, działka numer ewidencyjny 1364, 

wartość umowy 59 339,33 zł. Utwardzenie drogi gminnej numer 120140L, to jest działka 

ewidencyjna nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna, wartość umowy to 63 503, 72 zł. Oraz 

utwardzenie dróg gminnych numer ewidencyjny działek to 300 i 301 w miejscowości Parchatka, 

wartość umowy 68 464,26 zł brutto. W tym samym dniu podpisano umowę z wykonawcą Stan-

Lub z siedzibą w Bełżycach na realizację następujących zadań. Utwardzenie drogi gminnej  

nr 107799L w miejscowości Witoszyn, wartość umowy 240 022,48 zł. Utwardzenie drogi numer 

ewidencyjny 526 w miejscowości Rzeczyca Kolonia, wartość umowy 74 122,60 zł. Utwardzenie 

drogi gminnej działki nr 655, 654 i 651/1 w miejscowości Zbędowice, wartość tego ostatniego 

zadania to 70 639,82 zł brutto. 

W dniu 8 września bieżącego roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania pod nazwą utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości 

Kazimierz Dolny. W dniu 23 września dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty. Obecnie 

trwa ich weryfikacja. 

W międzyczasie zakończono remont dachu w szkole w Skowieszynku. 

Zakończone zostały też prace przy przepompowni w Kazimierzu Dolnym. 

W dniu 23 września 22 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w miejscowości 

Bochotnica polegających na utwardzenie dróg wewnętrznych. To jest działka numer 

ewidencyjny 473. Wartość wykonanych robót to 53 792,20 zł. Oraz działka numer ewidencyjny 

295, to jest boczna droga ulicy Zamłynie. Wartość wykonanych robót 34 131,60 zł. Wykonawcą 

wyżej wymienionych robót był pan Krzysztof Godziszewski, Usługi Sanitarno-Komunalne  

z Kazimierza Dolnego. 

Z zakresu nieruchomości gminnych wykonane zostały prace polegające na bieżącej konserwacji 

obiektu zabytkowego, to jest kapliczki przydrożnej położonej na działce nr 1221 przy ulicy 

Szkolnej w Kazimierzu Dolnym. Kwota zamówienia to 3 321 zł brutto. 

Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach będących na stanie mienia komunalnego 

gminy. Wykonawca Zakład Kominiarski Dariusz Grzesiowski, kwota zamówienia 3 500 brutto. 

Wykonano badania i pomiary kontrolne instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej  

w budynku Jatek w Kazimierzu Dolnym. Wykonawca Systemy Elektryczne Elzbysz, kwota 

zamówienia 1 476 zł. 

Wykonano usługi polegające na pomalowaniu pomieszczeń na parterze budynku byłej szkoły 

podstawowej w miejscowości Parchatka. Wykonawca Adam Watras Usługi Budowlane, kwota 

zamówienia 17 000 zł brutto. Wykonane też zostało zasilanie ze słupa energetycznego ST1 

Bochotnica na potrzeby podświetlenia pomnika Ofiar Krwawej Środy w Bochotnicy oraz 

podświetlenia zabytkowego wozu strażackiego. Wykonawca Tadeusz Ścibior. Zadanie to zostało 

przez pana Ścibiora wykonany nieodpłatnie, za co serdecznie mu dziękuję tutaj za 

pośrednictwem sesji. 

Wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach będących na stanie 

mienia komunalnego gminy. Wykonawca Abis Sławomir Ryszkowski, kwota zamówienia  

6 200 zł brutto. 

Zawarto umowę na prowadzenie i obsługę toalet na terenie nieruchomości gminnej przy 

dzwonnicy w Kazimierzu Dolnym w dniach od 1 września do 31 września. Wykonawca MZK 

Kazimierz Dolny, kwota zamówienia 4 660 zł brutto. 

Udostępnienie nieruchomości gminnych w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej. 

Zawarto 3 umowy najmu na udostępnienie budynku na działce numer 1133/1 w Kazimierzu 

Dolnym, czyli Mały Rynek 8. Łączna kwota najmu to 8 850 zł brutto. 

Do publicznego wglądu wyłożony został w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy 

ulicy Rynek 12 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  

o numerze ewidencyjnym 325/4 położonej w Bochotnicy wraz z prognozą oddziaływania na 
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środowisko. Z projektem zapoznać się można do 4 października. Ewentualne wnioski i uwagi do 

projektu składać należy do 19 października 22 r. Dla uściślenia dodam, że to jest działka, na 

której są położone obiekty Orłów Kazimierz. 27 września 22 roku w budynku Gminnego 

Zespołu Szkół odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi właśnie w tym 

projekcie.  

26 wrzenia zostały wysłane do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgodnienia dotyczące miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bochotnica, Parchatka, Zbędowice. 

W ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach: 20 sierpnia 

akurat tutaj w moim imieniu uczestniczył zastępca, pan Bartłomiej Godlewski, w uroczystości 

odsłonięcia pamiątkowej tablicy profesora Tadeusza Pruszkowskiego. Jego imieniem została 

nazwana droga prowadząca od zamku na Wzgórze Trzech Krzyży. W uroczystości uczestniczyli 

członkowie rodziny profesora Panowie Tomasz, Marcin i Krzysztof Zarębscy oraz pan Krzysztof 

Pruszkowski.  

23 sierpnia odbył spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Powiatowej Straży Pożarnej.  

24 sierpnia spotkanie z panią dyrektor Centrum Spotkań Kultur w Lublinie w sprawie 

przyszłorocznej edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 

25 sierpnia spotkanie z dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego, panem Piotrem Kondraciukiem 

w sprawie organizacji Święta Jesieni. 

26 sierpnia spotkanie z Odbojami Orłów Kazimierz w sprawie organizacji X memoriału imienia 

Kazimierza Górskiego, który tak już wspomniał pan przewodniczący, jak zapraszał na ten 

turniej, dołączam się oczywiście do tych zaproszeń. Turniej jest zaplanowany 1, 2 października 

w Kazimierzu Dolnym na boisku Oldbojów, nieopodal portu. 

27 sierpnia udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży 

Pożarnej w Górze Puławskiej i tutaj chciałbym podkreślić, że gmina Kazimierz Dolny niemal 

rokrocznie na zawodach powiatowych odnosi sukcesy. Jednostek OSP w powiecie puławskim 

jest, jak mnie pamięć nie myli, 56. Natomiast w tym roku przyjechaliśmy znowu z 2 miejscami 

na podium. Drużyna męska z Rzeczycy zajęła drugie miejsce, natomiast drużyna żeńska  

z Wierzchoniowa zwyciężyła w konkurencji kobiecej zajmując pierwsze miejsce w powiecie. 

Także świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu naszych jednostek. Jeszcze raz gratuluję 

sukcesów. 

W tym samym dniu odbyły się też trzecie regaty na Wiśle w Kazimierzu Dolnym, gdzie też 

urząd był jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia.  

28 sierpnia brałem udział w dożynkach powiatowych w Górze Puławskiej.  

29 sierpnia miało miejsce spotkanie w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta 

Puławy. Spotkanie odbyło się w Puławach. 

31 sierpnia spotkałem się z panią Elżbietą Dudzińską, Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego. 

5 września spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji. 

6-11 września na terenie naszego miasta, odbywała się X edycja Pardes Festival spotkania  

z kulturą żydowską. 

10 września brałem udział w V edycji Skrzydeł nad Kazimierzem. 

17 września odbyła się specjalna edycja Kazimierskiego Święta Sąsiada. 

21 września w Kazimierzu Dolnym odbył się Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej, 

w którym też miałem przyjemność uczestniczyć.  

24 września brałem udział w rajdzie pieszym Kazimierskiego PTTK, Sztafeta pokoleń. 

25 września Święto Jesieni, którego po raz pierwszy w tym roku byliśmy współorganizatorem. 

26 września spotkanie w Lublinie z panem prezydentem Krzysztofem Żukiem. 
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Poza tym w miesiącu wrześniu odbywał się jak co roku cykl zebrań wiejskich zwołanych  

w poszczególnych sołectwach w związku z koniecznością podjęcia decyzji co do podziału 

środków funduszu sołeckiego na rok 2023. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę o pytania ewentualnie do sprawozdania pana 

Burmistrza, a później o zapytania, interpelacje. 

Proszę, pani Magdalena Sapała. 

 

Radna Magdalena Sapała: Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować panom burmistrzom oraz 

państwu radnym za przekazane środki na inwestycję, która polegała na wymianie poszycia 

dachowego nad Społeczną Szkołą w Skowieszynku. Chciałam bardzo serdecznie państwu 

podziękować, ponieważ był to ostatni dzwonek do wykonania remontu. Niemniej jednak firma, 

która wygrała przetarg mogłaby się bardziej przyłożyć. Tutaj panowie burmistrzowie dostawali 

sygnały i każdy sygnał był że tak powiem nadzorowany przez inspektora budowy oraz 

pracowników urzędu. Była to bardzo pracochłonna inwestycja pod względem nadzoru 

budowlanego i zaangażowania panów burmistrzów oraz pracowników Wydziału Inwestycji. 

Niemniej jednak w imieniu swoim, jak i mieszkańców i rodziców dzieci uczęszczających do 

Społecznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku bardzo serdecznie państwu dziękuję  

i pokłosiem właśnie tych pism, które między innymi spływały do pana przewodniczącego 

odnośnie robót wykonanych i jakichś nieścisłości wiem, że gmina zabezpieczyła tutaj środki na 

ewentualne pokrycie prac dodatkowych, usunięcia awarii. To też jest bardzo ważne i chciałbym, 

żeby to wybrzmiało. Dziękuję państwu jeszcze raz bardzo serdecznie. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: nie widzę  zgłoszeń,  przechodzimy do kolejnego punktu 

dzisiejszej sesji. Może dlatego, że były dwie komisje i państwo już swoje uwagi, spostrzeżenia, 

prośby i pytania do burmistrza i do radnych zgłosili. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania Radnych 

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

 

Ewa Wolna Przewodnicząca Komisji Edukacji (…): Ja chciałabym nawiązać do tego, o czym 

mówiliśmy już częściowo na posiedzeniu mojej komisji. Zbliża się 80 rocznica Krwawej Środy  

i w związku z tym uważam, że zaistniała potrzeba rewitalizacji w pewnym sensie pomnika, który 

stoi przy ulicy Cmentarnej tam bliżej cmentarza. Ustaliliśmy na komisji, że dobrze byłoby 

przesunąć ten pomnik troszeczkę, ten krzyż w zasadzie z takim postumentem na dole, troszeczkę 

powyżej, żeby on nie był zasypywany śniegiem w czasie odśnieżania. Stoi przy samej krawędzi 

ulicy. No i taki wniosek, żeby tam troszeczkę ten teren zrewitalizować, zasadzić jakąś roślinność 

taką trwale zieloną, która by troszeczkę spowodowała, że ten teren będzie nieco bardziej 

estetyczny. Także zwracam się tutaj z prośbą o takie działania, które by to spowodowały. 

Dziękuję. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Szanowni Państwo, w związku z tym, że rada jest informowana 

tutaj o wszelkich sukcesach, chciałem przekazać taką informację, że Koło Gospodyń Wiejskich 

Polanki w Parchatce reprezentując powiat puławski i gminę Kazimierz Dolny brało udział  

w półfinale wojewódzkiego konkursu Kobieta Gospodarna, wyjątkowej edycji 2022 w Lublinie 

prezentując lokalne produkty, rękodzieło oraz wyroby artystyczne. W dziedzinie malowane na 

drewnie zajął pierwsze miejsce obraz o nazwie Łąki umajone, a w finale tego konkursu  

w Zamościu na szczeblu wojewódzkim również uzyskało pierwszą lokatę. Biorąc pod uwagę 

zaangażowanie i działalność chciałem państwa powiadomić, że właśnie Polanki prowadzą 

bardzo aktywną działalność na rzecz społeczności nie tylko Parchatki, ale również gminy 
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Kazimierz Dolny oraz powiatu puławskiego. Angażują społeczeństwo w zakresie działalności 

kulturalnej, podtrzymuje regionalną i lokalną tradycję oraz obrzędowość. Organizuje lokalne dla 

mieszkańców okazjonalne festyny, spotkania świąteczne, wyjazdy na wycieczki, w tym do 

Zamościa, Kozłówki, Wieliczki, Krakowa, Warszawy oraz do teatru w Radomiu i Lublinie. We 

współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym zorganizowało i przeprowadziło 

dla mieszkańców Parchatki zajęcia edukacyjno-animacyjne w ramach programu Kulturowa 

animacja w kulturze i tradycji Puławskiego Powiśla. W ramach tych zajęć przeprowadzono 

warsztaty dziennikarskie, warsztaty rękodzieła, warsztaty pszczelarskie, pokaz i naukę tańców 

regionalnych. Przeprowadziło warsztaty kulinarne dla pań. W ramach Koła Gospodyń Wiejskich 

Polanki działa 18-osobowy zespół śpiewaczy, który w bieżącym roku uzyskał dotację 

Narodowego Centrum Kultury na odtworzenie stroju ludowego Powiśla Puławskiego i ten strój 

był prezentowany ostatnio na Święcie Jesieni. W związku z powyższym rada sołecka 

wystosowała wniosek o doroczną nagrodę Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie 

kultury. To chciałem po prostu państwu przekazać. Dziękuję uprzejmie. 

 

Radny Jakub Pruchniak: Chciałem podziękować w kilku słowach panu burmistrzowi i panu 

zastępcy, państwu radnym za to, że wspieracie na co dzień w swoich decyzjach jednostki 

ochotniczej straży pożarnej. To powoduje naprawdę rozwój tych stowarzyszeń. Dzięki temu 

później, jeżeli są zawody, dobre wyposażenie, a także infrastruktura, pozwala się przygotować  

i to zaangażowanie w jakiś sposób spożytkować przez druhów i druhny na terenie gminy. Bez 

tego wsparcia takich możliwości jakby dla jednostek OSP nie było. Od wielu lat jest taka zawsze 

zasada, że jednostki są wspierane. Ale myślę, że też służą przy innych wydarzeniach i na pewno 

czy urząd, czy nawet państwo radni, czy mieszkańcy zawsze na jednostki ochotniczej straży 

pożarnej z terenu naszej gminy zawsze mogą liczyć. I krótko chciałam się zwrócić tutaj do pana 

przeczącego Komisji Budżetu i pani przewodniczącej Komisji Edukacji, żebyśmy ewentualnie  

w jakimś terminie wrócili do uchwały dotyczącej wykorzystania sali gimnastycznej w szkole  

w Bochotnicy. Bo może się tak zdarzyć, że ta uchwała już jakby straciła swoją ważność.  

I ewentualnie na którymś z posiedzeń moglibyśmy ten temat poruszyć i go przedyskutować czy 

trzeba by było się ponownie jakby tą uchwałą zająć. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.  

A przy okazji będąc przy głosie chciałem pogratulować panu Ryszardowi, panu radnemu i kołu 

gospodyń za tą aktywną działalność. Wymaga to na pewno dużo pracy i zaangażowania. Także 

gratuluję sukcesów. Wszystkiego dobrego. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo, również gratuluję. 

 

Radna Justyna Olejarz: Ja chciałam podziękować, ponieważ mieliśmy w Rzeczycy problem  

z podmywaniem pobocza na odcinku jednej drogi. Chciałam bardzo podziękować za te prace 

wykonane, mam nadzieję, że to wybetonowanie już na zawsze zażegna ten kłopot. A po drugie 

chciałam prosić o interwencję w powiecie z prośbą o usunięcie gałęzi, które wrastają w drogę od 

tego sklepu na Złotym Rogu w kierunku kościoła. Tam już gałęzie wchodzą na ulicę. Więc jakby 

dało radę poprosić powiat o usunięcie, to będę wdzięczna. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Jeśli tak już sobie dziękujemy, to myślę, że godne uwagi jest to, że 

Miejski Zakład Komunalny wykonując tutaj zadania zlecone przez urząd na rzecz, przynajmniej 

oceniam własne sołectwo, wykonuje to niesłychanie starannie, za co chciałem podziękować 

przede wszystkim pani wiceprezes, bo z nią mam kontakt. Cieszy to, że ta jakość jest tych prac 

wykonywanych jest coraz lepsza. Dziękuję uprzejmie. 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli 

nie, to pan burmistrz chyba ustosunkuje się do tego na piśmie. 

Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny,  

w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu dz. nr ewid. 410 

położonego przy ul. Góry w Kazimierzu Dolnym 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: punkt obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia  

z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, 

Cholewianka terenu działki nr ewidencyjny 410 położonej przy ulicy Góry w Kazimierzu 

Dolnym. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji z tego, co pamiętam, były pozytywne. 

W związku z powyższym proszę państwa o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego 

sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy 

Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu  

dz. nr ewid. 410 położonego przy ul. Góry w Kazimierzu Dolnym. 

Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: ZA (13) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Damian Miroński, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, 

Ryszard Rybczyński, Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Janusz Kowalski NIEOBECNI (1) Krzysztof Nieradka 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/309/22 w sprawie wyłączenia z obszaru 

objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, 

Cholewianka terenu dz. nr ewid. 410 położonego przy ul. Góry w Kazimierzu Dolnym.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny,  

w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu dz. ewid. 23/2 

położonego przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: punkt obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia  

z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz Okale, 

Cholewianka terenu objętego 23/2 położonego przy ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji były pozytywne. 

Proszę państwa o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego 

sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy 

Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu  

dz. ewid. 23/2 położonego przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym. 
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Wyniki głosowania: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: ZA (13) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Janusz Kowalski, Damian Miroński, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, 

Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Ryszard Rybczyński NIEOBECNI (1) Krzysztof Nieradka 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/310/22 w sprawie wyłączenia z obszaru 

objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, 

Cholewianka terenu dz. ewid. 23/2 położonego przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, 

Cholewianka 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Kolejny punkt dzisiejszej sesji - podjęcie uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy 

Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji również były pozytywne. 

I tu zaczniemy od punktu pierwszego, czyli kto jest za stwierdzeniem, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach 

Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka nie narusza ustalenia studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny -uchwała numer 

XVII/96/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 października 1995 roku z późn. zm. 

Proszę pan radny. 

 

Radny Janusz Kowalski: Więc tak, Szanowni Państwo, mam krótki materiał, jak pan 

przewodniczący pozwoli, jest kilka slajdów do pokazania. Jeżeli pan nie ma nic przeciwko temu, 

to ja bym, pani(…) 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Znaczy w statucie nie mamy tego, żebyśmy jakieś 

puszczali slajdy. Ma Pan po prostu nieograniczoną możliwość wypowiedzi, panie radny proszę. 

 

Radny Leszek Dołęga: Ale jest to forma wypowiedzi radnego, zobrazowanie tego, co chcę 

powiedzieć. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Nie mamy tego w statucie, panie radny. 

 

Radny Janusz Kowalski: Inni radni prezentowali to, chociażby samochody. To jest konstytucja. 

Pan radny Nieradko prezentował na sesji, na komisjach. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Pan radny Nieradka pokazał zdjęcie parkujących 

samochodów, kiedy mówił jak gdzie parkują samochody i było to na komisji. Było to w punkcie, 

który był zgłoszony. Były pokazane. Pan Nieradka wypowiadał się i ilustrował swoją 

wypowiedź zdjęciem. 

 

Radny Janusz Kowalski: Panie przewodniczący, teraz mamy punkt pod tytułem głosowanie 

nad... 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Planem zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Męćmierz, Okale, Cholewianka. 

I tutaj, że nie narusza ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny - uchwała numer XVII/96/10 Rady Miejskiej 

w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 października 95 roku. 

 

Radny Janusz Kowalski: Chciałem wykazać, że narusza po raz kolejny. Mówiłem to 30-go. 

Oczywiście w protokole w większości moich wypowiedzi nie ma. Nie wiem, dlaczego. Ale 

jeszcze raz chcę pokazać. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Zarzuca pan fałszowanie protokołu. Czy chce pan 

być podany do sądu? 

 

Radny Janusz Kowalski: Pewnie przewodniczący, czy ja mogę kontynuować? 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Rozumiem, że pan też nie umie się wypowiedzieć, 

w związku z tym filmy przez kogoś przygotowane. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, ma pan swobodę wypowiedzi. Proszę bardzo. 

 

Radny Janusz Kowalski: Proszę pana, więc chcę pokazać państwu radnym, że… 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Panie radny, my doskonale wiemy za czym głosujemy  

i mamy po prostu świadomość. Także nie musi pan nas pouczać i nie musi pan nas prowadzić za 

rączkę, bo każdy jest dorosły i może podnieść rękę lub nie podnieść ręki. Niech pan zadaje 

pytania, proszę pana, jeżeli pan chce. Proszę bardzo, ja panu nie bronię. 

 

Radny Janusz Kowalski: Nie chcecie widzieć. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Nie chcemy. W większości nie chcemy chyba. 

 

Radny Leszek Dołęga: Ja chcę. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: No to panowie chcą. Proszę. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Szczerze mówiąc nie mamy prawa ograniczać swobody 

wypowiedzi. Jeśli pan radny chce zaprezentować i omówić dosłownie to, co tutaj chce 

przedstawić, uważam, że ma takie prawo. To jest jedno. Po drugiej bardzo bym prosił tutaj 

zastępcę burmistrza, żeby pan nie oceniał radnych pod względem ich intelektu, wypowiedzi i tak 

dalej. Bo jest forma krótko mówiąc niekulturalna, już nie mówię, że naruszająca(…) 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę państwa, nie będziemy się tutaj kłócić. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Bardzo wysoko oceniam pana Janusza 

Kowalskiego. Dlatego uważam, że nie potrzebuje przygotowanych przez obce osoby filmów, 

żeby wypowiedzieć się na temat planu zagospodarowania. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Panowie, przerywam tą dyskusję. Proszę bardzo, 

możemy dyskutować, ponieważ Kowalski ma głos. Jeżeli chce, proszę. Może pan mówić, ile pan 

chce. Proszę bardzo. 
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Radny Janusz Kowalski: Będziecie musieli państwo skonfrontować to z tym, co powiem  

i pokażę. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Proszę państwa, czy pan Kowalski chce zmienić ten 

obecny projekt? Bo to jest bardzo ważne pytanie. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Panowie, proszę o spokój. Proszę panowie o spokój. Bo 

widzę, że państwo nie wiem, panie burmistrzu, przepraszam, okej. Panowie, panie burmistrzu, 

przepraszam. Panie radny, proszę kontynuować wypowiedź. 

 

Radny Janusz Kowalski: Proszę państwa, na komisjach mieliśmy problem dotyczący mierzenia 

wysokości budynku. Chcę państwu zacytować definicję ze studium, obowiązującego ze studium, 

który obecny zapis w projekcie planu narusza tą definicję. Ponieważ w definicji studium mamy 

następujący zapis: wysokość zabudowy na terenie pomnika historii, jak i poza nim 

interpretowana zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach odrębnych w 

odniesieniu do terenów o spadku większym niż 15% punkt odniesienia wysokości należy ustalać 

indywidualnie. Co to są inne przepisy? Jest pani prawnik, więc ja mówię. Innymi przepisami jest 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, gdzie dokładnie pisze, 

opisuje wysokość zabudowy, która w tym projekcie odbiega od tego. Dwukrotnie zadawałem 

pytanie burmistrzowi Godlewskiemu, żeby odpowiedział radnym skąd obecna definicja znalazła 

się w projekcie planu. Nie umiał odpowiedzieć. Zadał mi pytanie jakie mam wykształcenie. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Mogę odpowiedzieć w prosty sposób. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Panie burmistrzu, momencik jeszcze. Niech pan już 

skończy. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Pan Kowalski twierdzi, że nie umiem odpowiedzieć. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Odpowie pan za chwilę. Proszę kontynuować. 

 

Radny Janusz Kowalski: To jest jeden z błędów. Chciałem państwu pokazać na przykład kolejną 

rzecz, już zadaję pytanie panom burmistrzom. Proszę, panie burmistrzu, bo nie znalazłem  

w części tekstowej planu odniesienia się definicji terenu 13B.MNP. Zamieniam się w słuch. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę bardzo, panie burmistrzu. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Zaczynając od wysokości, wysokość  

z rozporządzenia, bo jedynym miejscem, gdzie jest określona wysokość budynku, są to warunki 

techniczne w rozporządzeniu. Cytuję: 'Wysokość budynku służącą do przyporządkowania temu 

budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia.' Tak? Wysokość budynku służącą do 

przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. Tylko i jedynie  

w tym celu jest określana w rozporządzeniu wysokość budynku. I potwierdzają to wyroki sądów. 

Druga rzecz. Na terenach pochyłych, jeśliby stosować definicję, że mierzymy wysokość 

budynku od najniższego wejścia na kondygnacji nadziemnej, w przypadku budynku, którego 

parter ma wejście od ulicy i potem 2/3 tego parteru jest schowane w ziemi nie da się zmierzyć 

wysokości budynku. Ponieważ ten budynek nie ma wejścia na kondygnacji nadziemnej.  

W związku z tym trzeba stosować definicję taką, która by ograniczyła wysokość budynku. 

Rozumiem, że pan Kowalski próbuje zmienić projekt istniejący. Rozmawialiśmy już o tym 

wielokrotnie. W tej chwili jesteście państwo przed decyzją czy poprzeć istniejący projekt 



Strona 17 z 39 

 

dostosowany do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego, czy odrzucić ten projekt. 

Taki jest wybór. Możecie państwo podjąć decyzję, że należy odrzucić ten projekt i przystąpić do 

zmian projektu, albo podjąć decyzję, że przyjmujecie ten projekt. Natomiast nie dyskutujemy  

w tej chwili o tym co w tym projekcie zmienić. Jeśli chcemy dyskutować o tym co w projekcie 

zmienić, to odrzućmy ten projekt, który istnieje. Natomiast również wielokrotnie mówiliście 

państwo o tym, że planowanie przestrzenne jest bardzo opóźniane. Dlaczego jest opóźniane? 

Między innymi dlatego, że w momencie, kiedy jest czas uwagi, nie ma tych uwag. A te uwagi 

nagle pojawiają się w momencie, kiedy jest czas na głosowanie projektu. Postępując w ten 

sposób nigdy nie przyjmiemy projektu dlatego, że nigdy nie będą zgłaszane uwagi w okresie 

zgłaszania uwag, tylko uwagi będą zgłaszane w momencie głosowania i projekt każdy będzie 

odrzucany. Postępując w ten sposób możemy odrzucić każdy projekt. Nigdy planu 

zagospodarowania przestrzennego nie będzie. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Janusz Kowalski: Mogę? 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Może pan Leszek Dołęga, proszę. 

 

Radny Janusz Kowalski: Ale ja jeszcze nie dokończyłem. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: To pan Leszek powie i później, żeby po prostu zmienić 

kolejność troszkę i wyluzować atmosferę, bo pan bardzo zdenerwowany, panie Kowalski. 

Spokojnie. 

 

Radny Leszek Dołęga: Panie przewodniczący, ja też jestem zdenerwowany, bo niedopuszczanie 

radnego do głosu i sugerowanie, że nie wolno mu przedstawiać, jak to pan zastępca powiedział 

materiałów, które ktoś przygotował. Nie wiem czy to ktoś przygotował, czy to pan Janusz 

przygotował. To jest nieważne w tym momencie. To jest istotne dla powagi dyskusji publicznej. 

A odnosząc się do uwagi pana zastępcy, że nie składane są uwagi. Uwag składanych było 

mnóstwo. I co ja czytam w rozstrzygnięciu? Nie dotyczy, jak to było określane, nie chciałbym tu 

się przejęzyczyć, ale że nie dotyczy, wykracza poza zakres planu. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Źle panowie przeczytaliście. Wykracza poza zakres 

rozstrzygnięcia nadzorczego. A projekt jest procedowany obecnie w ramach rozstrzygnięcia 

nadzorczego, gdybyśmy przyjęli jakąkolwiek uwagę wykraczającą poza zakres rozstrzygnięcia 

nadzorczego, to taka uchwała byłaby nieważna. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Leszek Dołęga: Szanowni Państwo, więc jak zaobserwowałem te same uwagi były 

wnoszone przed 30 grudnia 2021, kiedy przyjmowaliśmy plan przestrzenny po raz pierwszy, nie 

zostały uwzględnione, plan został uchylony przez wojewodę w całości. Teraz mieszkańcy 

wnoszą ponownie uwagi. Te uwagi są nierozstrzygane. Więc panie burmistrzu, po co w ogóle 

składać te uwagi? Jeżeli my nad tymi uwagami jako rada nie pracujemy? Jeżeli my te uwagi 

głosujemy ad blok? Ja mówię, niektóre uwagi są słuszne, niektóre są niesłuszne. A potem mamy 

sytuację taką, jak chociażby na ostatniej komisji żeśmy dyskutowali, że jest pasztet, bo będziemy 

musieli płacić odszkodowania, bo naruszyliśmy czyjeś dobra. Prawda? No dobrze, że jest 

wyrozumiałość pana M. Ale takich sytuacji jest wiele. Więc proszę państwa, no wybaczcie. Ja 

nie mogę się z takim czymś zgodzić. Jeżeli pan Janusz chcę zaprezentować coś, co umożliwiłoby 

radnym w sposób obrazowy zobaczyć, to, dlaczego my mu na to nie pozwalamy? Ja tylko po 

prostu nie mogę zrozumieć. Stąd moje oburzenie. Dziękuję. 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Nie wiem czemu pan się właśnie oburzył. Były komisje, 

był na to czas. Pan Janusz mógł to zrobić. Także był projektant. Wie pan, dzisiaj mleko się 

rozlało, teraz głosujemy na konkretnymi punktami, a nie jakieś mamy robić filmiki, czy tak 

dalej. Pan burmistrz jeszcze chciał coś powiedzieć. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Chciałbym dodać, że nieprawdą jest, chciałem 

zwrócić uwagę, że nieprawdą jest, że te same uwagi były złożone teraz, jak w 2021 roku. 

Wszyscy radni mam nadzieję zapoznali się z tymi uwagami. Inne uwagi były złożone w 2019. 

Częściowo zostały uwzględnione. Inne uwagi zostały złożone w 2021. Częściowo zostały 

uwzględnione. Inne uwagi są złożone teraz w 2022. A głosowanie ad blok jest zgodne z prawem. 

Państwo głosujecie nad rozstrzygnięciem wszystkich uwag. I to jest wasze prawo jaką decyzję 

podejmujecie. Rozstrzygnięcie uwag jest głosowane oddzielnie. Potem jest głosowany cały 

projekt. Ponawiam tylko moje wyjaśnienie. W tej chwili możecie państwo albo przyjąć obecny 

projekt albo odrzucić obecny projekt i wtedy podejmiemy decyzję wspólnie czy poprawiać 

obecny projekt, czy zacząć prace planistyczne od nowa. Na pewno procedura planistyczna 

zacznie się od nowa. Bo to są jednoznaczne wytyczne z Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję 

bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję. Pan radę Rybczyński się zgłasza. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Przede wszystkim to się całkowicie zgadzam tutaj z wypowiedzią 

radnego Dołęgi. Niedopuszczalne jest to, co robi pan przewodniczący. To tak krótko. Poza tym 

proszę państwa, chciałem zapytać tutaj nas radnych, czy myśmy mieli okazję, żeby się zapoznać, 

czy ktoś nam zaprezentował jakie to były uwagi, czego dotyczyły, jakiś omówienie i tak dalej? 

My mamy analizować tak szczerze mówiąc nie wiem, oprócz chyba tutaj radnego Kowalskiego  

i Leszka Dołęgi to pytanie jest takie czy ktoś inny z radnych analizował te uwagi i rozważał czy 

one są słuszne, czy nie? Pozwolę sobie dokończyć. Ja osobiście tego nie robiłem. Mało tego. 

Zajrzałem na efekt końcowy, gdzie właśnie są takie, o których tutaj panowie żeście mówili,  

z czego ja nie potrafię wniosku wyciągnąć. Teraz ja mam stwierdzić, czy plan jest zgodny ze 

studium, gdzie mamy wątpliwości, mało tego, mamy w zasadzie pewność, że do końca nie jest. 

Oczywiście jesteśmy w sytuacji takiej, że ta procedura trwa już tak długo, że musimy rozważyć 

jakby sprawę mniejszego zła. Bo tutaj nie ma dobrych rozwiązań. Oczywiście możemy 

przeciągać znowu te procedury w nieskończoność i finał będzie taki, że tutaj osoby 

zainteresowane, mieszkańcy naszej gminy będą czekali nie wiadomo jak długo jeszcze na to, 

żeby ta zmiana tego projektu i tego planu się ukazała. Ja mam wielkie wątpliwości. Ale z drugiej 

strony, jeśli ja mam za czymś głosować, to ja mam przekonanie, że robię to właściwie. I do tego 

tylko zmierzam. Na pewno zagłosuję za tym, żeby ten plan po prostu, brzydko powiem 

przepchnąć. Przepchnąć, bo inaczej tego się nie da po prostu określić. Ale na pewno nie 

zagłosuję za tym, że on jest zgodny. Bo nie jest zgodny tutaj, jeśli chodzi o studium. Także takie 

jest moje stanowisko i chciałbym być dobrze zrozumiany. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy my na 

te wątpliwości, to, o czym mówi tutaj radny Kowalski, czy Leszek Dołęga, teraz urządzali sobie 

jakieś pyskówki. Dajmy sobie spokój z tym. Zastanówmy się co możemy zrobić, żeby po prostu 

jak najszybciej ten plan uchwalić. Bo tak jak mówię, na zasadzie mniejszego zła, bo za dużo 

czasu żeśmy stracili, żeby teraz znowu przeciągać tą całą procedurę. Dziękuję bardzo. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Chciałem powiedzieć, że tak, kilkoro radnych 

przychodziło do mnie i pytało o konkretne uwagi i dlaczego te uwagi zostały rozstrzygnięte  

w taki, a nie inny sposób. Także zainteresowanie ze strony radnych było dosyć duże. Dziękuję 

bardzo. 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Ja, panie radny Rybczyński, postępuję zgodnie ze 

statusem i jakieś pańskie subiektywne oceny mnie po prostu nie interesują. Może pan komuś 

publicznie, też to powiem publicznie. Pan radny Pruchniak. Proszę bardzo. 

 

Radny Jakub Pruchniak: Dziękuję, panie przewodniczący za głos. Szanowni Państwo, no ja 

również swoje zdanie wyrażę poprzez głosowanie. Natomiast tutaj chciałem wrócić do dość 

zamierzchłych czasów akurat mojej pierwszej kadencji. Pamiętam, jak było procedowane 

studium i takie trochę deja vu przeżywam, bo rzeczywiście jest ta sama retoryka ciągle, że 

jeszcze jest to niedoskonałe, niedoskonałe, że ciągle czegoś brakuje, że ciągle jest jakiś problem. 

Także nie są wszystkie tematy zgodne. Nie wiem, ile czasu my jeszcze dalej mamy w ten sposób 

pracować. Uważam, że nie możemy powtórzyć jakby tego może nie tyle błędu, bo uważam, że ta 

praca, która wykonała rada biorąc na siebie, na barki i powołując komisję, oddzielną komisję 

planowania, analizując wszystkie uwagi, które zostały wtedy zgłaszane, sprawdzając na mapie 

każdą jedną działkę, robiąc to tak szczegółowo, gdzie studium jest tak na prawdę dotyczące 

obszarów, a nie indywidualnych szczegółowych działek. My się tym zajmowaliśmy. Czy  

w jakikolwiek sposób przyśpieszyliśmy prace nad studium i nad planem? Dzisiaj mogą sobie 

państwo sami odpowiedzieć. Ile lat minęło od tamtego czasu? Nie chciałbym, żebyśmy 

powtórzyli jeszcze raz taki proces, że nagle teraz mając już tak naprawdę odniesienie tylko do 

rozstrzygnięć nadzorczych i plan dostosowany do rozstrzygnięć nadzorczych nie wydaje mi się, 

żeby to było dobrą decyzją, żeby w tym momencie cały projekt tego planu odrzucać i zaczynać 

całą procedurę od nowa. A przypominając myślę, że nasze wszystkie deklaracje, które były na 

ostatniej komisji podczas w ogóle posiedzeń dotyczących tematów planowania, że wszyscy 

chyba rozumiemy, że trzeba to planowanie rozpocząć bardzo szybko od nowa. I przed nami, 

Szanowni Państwo, jeszcze trochę kadencji zostało, kadencja się nie kończy. I warto by było  

w dość szybkim czasie podjąć temat nowego studium, zmniejszenia obszarów, nad którymi się 

będziemy globalnie zajmować. Żeby nie było takiego dużego terenu. Bo dobrze wiemy, że  

w różnych miejscach czy nawet Kazimierza, czy na terenach naszej gminy jest inna topografia, 

inne miejsca, które wpływają bezpośrednio na siebie. I życzyłbym sobie, żeby dzisiaj państwo 

radni sami głosują wedle własnego sumienia, ja zagłosuję również wedle własnego sumienia.  

I po całej analizie przeprowadzonej dokumentacji, która nam została udostępniona. Tyle z mojej 

strony. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Zgadzam się z wypowiedzią kolegi. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Kowalski. 

 

Radny Janusz Kowalski: Ja nie będę państwu zakłócał ustalonej formy głosowania, nie będę też 

starał się was przekonać. Chciałem, bo to już jest pozamiatane, trzykrotnie zwracałem się 

pisemnie do przewodniczącego Guza od mają, żebyśmy współtworzyli ten projekt planu. 

Przynajmniej żebyśmy wysłuchali strony co zmienił burmistrz. Niestety pisałem na Berdyczów. 

I teraz kiedy chcę zająć państwu 3 minuty, 5 minut konkretnych przykładów, gdzie burmistrz nie 

wykonał zaleceń wojewody. Chociażby w kwestii, że obecny projekt planu wykracza daleko 

poza teren objęty planem. Dokładnie jest w terenie Jeziorszczyzny. Na co zwrócił wojewoda, że 

tak być nie może i to jest powód do uchylenia planu, ponieważ nie może tak być. Każdy metr 

kwadratowy przyjęty uchwałą musi się równać każdemu metrowi kwadratowemu  

w głosowaniu nad zatwierdzeniem planu. Kolejna rzecz. Burmistrz rozstrzygnął, dokonał zmian 

wykraczających poza zalecenia wojewody. I też chciałem to państwu pokazać. Chciałem 

państwu pokazać, że plan zagospodarowania przestrzennego daleko narusza studium między 

innymi w Okalu, w sąsiedztwie pana wiceburmistrza Godlewskiego. Cały ten teren. 
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Artur Pomianowski Burmistrz: Przepraszam, panie radny, to na pewno bardzo ważne co pan 

mówi, ale ja tylko jedno pytanie takie króciutkie. Nie chcę panu przeszkadzać, przerywać tego 

monologu. A dlaczego pan tego nie zrobił na dwóch komisjach ostatnich? 

 

Radny Janusz Kowalski: Próbowałem to robić. Próbowałem to zrobić. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Nie zrobił pan tego. Był pan poruszony 

wielokrotnie. A jeszcze wcześniej wysłałem do pana kilkanaście maili. Dzwoniłem do pana, na 

osobistych spotkaniach zapraszałem pana na spotkanie. Ani razu nie przyszedł pan na spotkanie. 

Nie zgłosił pan żadnej uwagi. Ani razu merytorycznie nie wypowiedział się pan na temat planu.  

I teraz kiedy jest głosowanie miał pan na to kilkanaście miesięcy, no kilka, przepraszam. Bo miał 

pan czas od lutego. Od lutego nie zgłosił pan żadnej uwagi. Nie zgłosił pan żadnego projektu. 

Nie napisał pan żadnej informacji do radnych. Nic. Kompletnie nic. Cicho, zero aktywności.  

I nagle w momencie, kiedy przychodzi do głosowania, nagle jest oskarżanie przewodniczącego 

Guza o bezczynność, oskarżanie przewodniczącego Opoki o złe prowadzenie obrad, oskarżanie 

projektanta, że źle plan dostosował do rozstrzygnięcia nadzorczego. Wszystkich pan tylko 

oskarża ostatniego dnia. A kiedy był czas na zgłoszenie jakichś merytorycznych uwag, cisza. 

 

Radny Janusz Kowalski: Mogę kontynuować? 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę. 

 

Radny Janusz Kowalski: Odniosę się do pana zarzutów podobnie jak odniosłem się do para 

kłamstw z komisji, gdzie do pionu postawiło władzę wykonawczą Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. To na pewno na tym się nie skończy, bo pan, dobra, wracamy do (…) 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie stawiało 

do pionu w żaden sposób władz wykonawczych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, 

że gdyby istniał dokument pisemny w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, byłaby 

to informacja publiczna. Natomiast nie ma takiego dokumentu. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę odnieść się konkretnie do tego punktu. 

 

Radny Janusz Kowalski: To zadawałem pytanie panu burmistrzowi Godlewskiemu na komisji, 

gdzie przeszedł do innego tematu, zostawił temat. 

Teren 13B.NMP nie ma odniesienia do funkcji tekstowej. Zadałem dzisiaj pytanie, również pan 

zmienił temat. Ja bardzo proszę, żeby pan się przygotował i odpowiedział teraz radnym, gdzie 

jest zapis dla tego terenu. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Tak. Szanowni Państwo, zapisy są. Jeszcze raz. 

Zapisy są dla terenów oddzielnie. Oddzielnie MN, oddzielnie MNP, oddzielnie MMU, 

oddzielnie US i tak dalej, i tak dalej. Zapisy dla konkretnego terenu wprowadza się tylko wtedy, 

kiedy dla tego konkretnego terenu jest odmienny zapis, niż dla pozostałych terenów. I takie 

przypadki są. Natomiast jeśli nie ma odmiennych zapisów nie wprowadza się konkretnego 

zapisu dla konkretnego terenu. Prosta sprawa. Ja nie wiem. Myślę, że wszyscy radni to 

doskonale rozumieją. Wszyscy radni widzieli, że mamy wyznaczone tereny od 1 do ponad 100 

MN, tak? Dlaczego każdy z tych terenów, dlaczego nie mamy zapisu dla terenu 1.MN, 2.MN, 

3.MN, 4.MN? Dlatego, że nie ma sensu wprowadzać 150 tożsamych zapisów. Wprowadza się  

1 zapis dla wszystkich tych terenów. Jest to chyba oczywiste. Dziękuję bardzo. 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Panie Januszu, proszę o zadawanie pytań.  

 

Radny Janusz Kowalski: Gdzie jest zapis dla terenu o symbolu 13B.MNP? Niech pan pokaże. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Jest to zapis dla wszystkich terenów MNP. 

 

Radny Janusz Kowalski: Jest taki zapis B? Pan się nie przygotował. Po prostu się pan nie 

przygotował. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Nie. Pan nie rozumie, jeszcze raz panu tłumaczę. 

Nie wprowadza się odmiennych zapisów dla każdego kolejnego terenu jeśli są to zapisy to 

zapisy tożsame. Prosta sprawa. Jest to oczywiste. A panią Rupiewicz proszę o nie 

przeszkadzanie w obradach. Jeszcze nie jest pani radną. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Panowie, proszę was o spokój. No naprawdę zabieram 

wam głos w tym momencie Panowie. Czy pan skończył, czy jeszcze pan chce mówić? To proszę 

zadawać pytania konkretne do sprawy. 

 

Radny Janusz Kowalski: Nie odpowiedział mi burmistrz na pytanie. Nie odpowiadał mi na 

komisjach. Nie odpowiadał, nie chciał odpowiadać na sesji 30 grudnia, gdzie wprost mówiłem  

o naruszeniu prawa, niezgodności planu ze studium. Stoku narciarskiego zapewniał, że to jest 

zgodne. Zmienili teraz. Nigdy nie było możliwości odniesienia się do dziesiątków podobnych 

przykładów. Dlatego, że nie chcieliście tego. Chciałem wam dziś pokazać, jak krzywdzicie 

zwykłych ludzi, ponieważ ludzie plan, który jest teraz zrobiony ogranicza nie tylko jakiekolwiek 

możliwości zastanych praw, ale również uniemożliwia nawet drobne remonty. Ponieważ tereny, 

które od lat, od dziesięcioleci są trenami budowlanymi, w obecnym w planie znajduje się na 

terenach nie budowlanych. I to zrobił burmistrz teraz. Teraz w tym projekcie. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Tu się kłania nieznajomość prawa. Dlatego, że 

zgodnie z prawem jest możliwy również nie tylko remont, ale odbudowa stanu istniejącego  

w momencie wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast 

przeczytam jeszcze państwu paragraf 112 obecnego (…) 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Momencik, niech pan poczeka chwilkę. Proszę, niech 

pan skończy panie Januszu. 

 

Radny Janusz Kowalski: Dlatego ja chciałem to państwu wytłumaczyć, żebyście byli świadomi 

jak będziecie podnosić ręce. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Ale pan Kowalski twierdzi, że nie ma zapisu dla 

terenu 1.13B.MNP. No to czytam paragraf 112. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej o powierzchni 87,26 hektara 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1, MPN do 55.MNP. 

 

Radny Janusz Kowalski: Która to jest strona? 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: 112 paragraf planu. Nie przygotował się pan. Nie 

zna pan planu i wypowiada się na jego temat. 

  

Radny Janusz Kowalski: Moment.113. 
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Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: 112. 

 

Radny Janusz Kowalski: Zaraz moment. 112. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Przepraszam, zły paragraf podałem rzeczywiście. 

To moja wina. Sekundę. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, panie burmistrzu. 

 

Artur Pomianowski Burmistrz: Ja troszkę zmienię temat. Szanowni Państwo, tutaj niepotrzebnie 

udzielają się wam wszystkim, znaczy może nie wszystkim, ale części z państwa emocje. Emocje, 

które są wywoływane przez pana Kowalskiego chyba specjalnie, bo tutaj pan Kowalski mając 

możliwość zadawania pytań także teraz nie korzysta z tego, tylko głosi swoją tezę, swoje 

monologi. Wiecie państwo, pan radny Kowalski nie jest autorytetem w sprawie planu. Był 

planista na komisji, te wszystkie wątpliwości można, ja też się nie uważam za specjalistę  

w sprawie planu, broń Boże. Wcale nigdy za takiego się nie uważałem. Natomiast są specjaliści, 

którzy są zatrudniani przez gminę, którzy nad tym pracują. Specjalnie po to takiego specjalistę 

zaprosiliśmy na komisję, że jeżeli są jakieś wątpliwości, macie państwo pytania, to należy ten 

czas wykorzystać właśnie, wykorzystać na zadawanie merytorycznych, rzeczowych pytań, żeby 

takowe odpowiedzi uzyskać. Teraz mamy wygłaszane jakieś dziwne monologi, które naprawdę, 

poza tym, że wzbudzają tylko potrzebne emocje tutaj na tej sali, to w zasadzie do niczego nie 

prowadzą. Bo tak jak już było wspomniane na tej sali, w tej chwili jesteśmy przed etapem 

wyboru. Głosować ten plan, czy po prostu pozbawić możliwości rozbudowy, zmian obszarów 

mieszkańców następnych kilka lat i do początku z przygotowaniem projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego. Stąd jeszcze raz proszę, żebyśmy troszkę stonowali te emocje 

i jeżeli już to przeszli do merytorycznej dyskusji, a nie właśnie do takich bardzo emocjonalnych 

monologów, jakie przedstawia pan radny. Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Pan Jakub Pruchniak. Panie Januszu, 

momencik, bo wie pan co, nie wiem, kiedy pan kończy, kiedy pan zaczyna, kiedy pan chce 

mówić. Dobrze, teraz może pan Jakub Pruchniak, później pan dokończy. No proszę bardzo, 

panie Jakubie. 

 

Radny Jakub Pruchniak: Jedna konkluzja. Padły tutaj takie dość mocne słowa, że wielka 

krzywda się stanie mieszkańcom. Natomiast ja uważam, że nie ma większej krzywdy jak  

w nieskończoność przedłużanie procedowania studium, planu. To jest wielka krzywda wobec 

mieszkańców. Więc myślę, że z tym państwa zostawię. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Proszę, niech pan dokończy. 

 

Radny Janusz Kowalski: No to panie burmistrzu Godlewski jest to strona 75, paragraf 113. 

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 

pensjonatowej o symbolu 1.MNP do 1.54MNP. Nigdzie nie znalazłem w tekście literki B. I o to 

pytam. To jest rażąca, panie burmistrzu, rażąca nieprawidłowość, która zobaczy pan jak do tego 

odniesie się wojewoda. Poza tym nie odpowiedział, nie umożliwił mi pan dokończenia pytania 

dlaczego nie wykonaliście zaleceń wojewody w przedmiocie zgodności terenu objętego planem 

z tym na co zwrócił uwagę. Chodzi o teren, panie burmistrzu, była zwrócona uwaga, chodzi  

o teren 9Z. 
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Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Wie pan o co konkretnie chodzi? 

 

Radny Janusz Kowalski: Tak. Że teren wykracza poza objęty planem, uchwałą o przystąpieniu 

do zmian planu. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Nie. Tam chodziło o część tego terenu. Dlatego 

zostało zmienione. Natomiast jeśli pan Kowalski uważa, że 13B nie mieści się pomiędzy 1, a 54, 

to już na to nic nie poradzę. 

 

Radny Janusz Kowalski: Tak, bo jest litera B. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: To nie mam na to wpływu. Tak samo nie mam, na 

nie wiem. Teraz strzelę, ale podejrzewam, że nie mamy terenu 118MN wymienionego 

oddzielnie. A poza tym proszę państwa, no skoro ten projekt był uzgodnieniach w 30 

instytucjach, a był w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody i jakoś wojewoda nie miał 

wątpliwości, że 13B mieści się pomiędzy 1, a 54. A pan Kowalski też nie zauważył tego od 2016 

roku. A teraz nagle jak jest głosowanie, to zauważa takie rzeczy. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję, proszę państwa, pani Magdalena Sapała, 

proszę. Udzielam głosu. 

 

Magdalena Sapała: Dziękuję bardzo. Ja również chciałam się odnieść do procedowania nad 

planem, do dzisiejszej uchwały. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że kto jak kto, ale właśnie pan 

radny Janusz Kowalski bardzo aktywnie uczestniczy w komisjach i różne są spostrzeżenia  

i spotykamy się z dużą cierpliwością zarówno radnych, jak i państwa burmistrzów, jak  

i pracowników. Wydaje mi się, że nie możemy tutaj zarzucać, że ktoś nie ma prawa głosu  

i odnieść się do pewnych kwestii. Natomiast przechodząc już do planu. Według mnie, Drodzy 

Państwo, rzeczywiście na pewno są jakieś niedociągnięcia, niedoskonałości. Tak naprawdę 

wnioski, które dzisiaj się nasuwają i nasuwały się dużo wcześniej przed poprzednimi 

głosowaniami i procedowaniem planu są takie, że po prostu trzeba skupić się na tym, żeby  

w przyszłości jak najszybciej podjąć się właśnie dalszemu procedowaniu panu 

zagospodarowania. Wprowadzić pewną cykliczność tych zmian nad planem zagospodarowania. 

Na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na to, żeby zmniejszyć te obszary, nad którymi jest 

procedowany plan. Ponieważ tak naprawdę wyłapanie wszystkiego, wyłuskanie jest po prostu, 

no naprawdę ktoś musi poświęcić bardzo dużo czasu i skrupulatnie to wszystko przeglądać, żeby 

był plan zgodny ze studium. Nad tym tak jak pan burmistrz powiedział pracowało 30 osób, 

podmiotów. W każdym bądź razie bardzo dużo osób zajmowało się tym. Niestety, tak jak mamy 

tutaj przykład pana mieszkańca, pana I. oczywiście również jest to sygnał, że po prostu trzeba 

będzie jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, żeby pochylić się ponownie nad planem 

zagospodarowania. Tym bardziej, że w przyszłym roku bardzo możliwe, że będą wprowadzone 

zmiany odnośnie procedowania. Być może nie będzie już studium. Być może będą jakieś inne 

zapisy, na których będzie trzeba procedować plan. Także ja ze swojej strony, oczywiście każdy 

zagłosuje wedle swojego sumienia, ja chciałabym odżegnać się w żaden sposób nikt nie czuje się 

chyba, znaczy powiem tak, ja na pewno nie czuję się do niczego przymuszona. To jest moja 

indywidualna decyzja. Moja i tak naprawdę, Drodzy Państwo, ja wychodzę z tego samego 

założenia, jak tutaj moi przedmówcy, pan Jakub Pruchniak, poniekąd pan Ryszard Rybczyński, 

to jest wybór pomiędzy mniejszym złem. Im szybciej ten plan wejdzie w życie, tym szybciej 

będzie można wprowadzać zmiany, tym szybciej będzie można zmieniać też tryb postępowania  

i może po prostu też trzeba wziąć pod uwagę w innych gminach jak jest procedowany plan, że 

nie trwa to tak długo, nie jest to tak duży obszar. Więc wydaje mi się, że to jest wszystko pole do 
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dyskusji na przyszłość i trzeba będzie się jak najszybciej nad tym pochylić i po prostu tutaj 

dyskutować merytorycznie. Dziękuję państwu bardzo za głos. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję, proszę, radny Leszek Dołęga. 

 

Radny Leszek Dołęga: Ja powtórzę to, co kilka razy już mówiłem państwu, ale najpierw 

odnośnie, bo tutaj pan burmistrz mówi, że no nie zwracaliście uwagi na komisjach. Ja zwracałem 

uwagę na komisji wskazując tereny, które są niezgodne ze studium i oczywiście reakcja żadna 

była, po prostu, groch o ścianę. Więc to nieprawda, że nie było to zgłaszane. To było zgłaszane, 

panie burmistrzu. Dlaczego jestem przeciwny temu planowi no to już kilka razy mówiłem  

i powtórzę jeszcze raz. Oczywiście ja się zgadzam z jedną narracją, że plan ten jest nie 

doskonały i powiedzmy, że moglibyśmy go uchwalić, ale pod jednym warunkiem. Pod 

warunkiem, że nie ma tam takich rzeczy, które ze szpecą Kazimierz i których się nie da już 

potem odwrócić. I tutaj wskazywałem między innymi na Esterkę, gdzie po prostu, jeżeli się 

uzna, wprowadzi tereny budowlane w takim zakresie, w jakim to przewiduje obecny plan, po 

prostu już się tego w nowym planie, chociaż byśmy go zaraz na drugi dzień zaczęli procedować, 

nie da odwrócić. I już to zeszpeci Kazimierz i tak jak to mówił na ostatni komisji pan A. no 

niestety po prostu będziemy z tym żyć potem przez pokolenia. I ja po prostu nie mógłbym sobie 

spojrzeć w oczy, że coś takiego po prostu zatwierdziłem. Takich terenów, które po prostu też no 

troszkę nie powinny być w ten sposób uchwalone, jak są, jest więcej. To co mówił pan Janusz, 

też są tereny właśnie takie, gdzie stoi budynek od powiedzmy co najmniej 20 lat, a w tej chwili 

budynek tylko rogiem znajduje się w strefie zabudowy, a cała pozostała część budynku jest poza 

strefą zabudowy. No i to są te właśnie niedoskonałości. Oczywiście to są rzeczy jeszcze które się 

da naprawić. Ale są rzeczy takie, których się nie da naprawić. I dlatego po prostu apeluję do 

państwa, żeby głosować przeciwko temu planowi. Dziękuję bardzo. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Krótko się jeszcze odnosząc no dziwne, że dzisiaj 

pierwszy raz pan radny twierdzi, że są działki, na których stoją budynki, a teraz nie będzie 

można na nich budować. Natomiast wracając do tego jeszcze tematu, czyli Esterki tłumaczyłem 

już państwu, obecny projekt jest bardziej restrykcyjny, niż istniejący plan. Więc wprowadzenie 

tego projektu to tylko zwiększa restrykcje, a nie pozwala na więcej niż w tej chwili. Teraz można 

zrobić wszystko, na to zgodzi się konserwator. My te prawa ograniczamy w projekcie. Dziękuję 

bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Proszę, pan jeszcze chciał zabrać głos, 

tak? 

 

Gość: Jestem mieszkańcem Kazimierza Dolnego i faktycznie tu w gminie dzieją się naprawdę 

dziwne rzeczy. Na przykładzie nawet mojej posesji właśnie wzdłuż Esterki, gdzie ja nie 

składałem wniosku, a budynek mi podniesiono do możliwości 11 metrów. Robi się wszystko jak 

to się mówi o nas i bez nas. Nie składałem żadnego wniosku na przebudowę mojego mieszkania 

wzdłuż granic Esterki, a ciąg kominowy rozpiętość budynku jednego do drugiego. Następny 

przykład działka w Witoszynie. Mam działkę w Rynku i Witoszynie. Tak samo ktoś przeszedł, 

jakieś wizjoner z działki rolnej zrobił mi las. Nie składałem żadnego wniosku. Drugi przypadek. 

Takie rzeczy w gminie się dzieją nagminnie. O nas i bez nas. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Ponieważ znam ten przykład akurat z Witoszyna, 

który zresztą nie jest objęty tym planem, ale to tak, rzeczywiście ktoś wyrysował w 98 roku 

prawdopodobnie i w wielu miejscach wrysował las do studium tam, gdzie były tereny 

budowlane. Natomiast sprawdziłem jeszcze specjalnie ten teren 9Z i rozstrzygnięcie nadzorcze. 
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To, o czym mówił pan Kowalski i jest to poprawione. Pan Kowalski chyba się nie zapoznał  

z obecnym projektem. Jest to poprawione dokładnie zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym. 

Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, Romana Rupiewicz chciała zabrać głos. 

 

Pani Romana Rupiewicz Stowarzyszenie Genius Loci: Proszę państwa, nasze stowarzyszenie 

zarówno w grudniu, jak i teraz przygotowało dla państwa bardzo ważną ściągawkę po to, żeby 

ułatwić państwu pracę. Pochyliliśmy się bardzo dobrze nad tym planem. Mamy w swoich 

szeregach urbanistów, architektów, różnych specjalistów. Ja również jestem w gronie tych 

specjalistów. I w zasadzie myślę, że wystarczyło uwzględnić te uwagi po prostu po to, żeby nie 

narażać się na kolejne uchylenie planu przez wojewodę. Nie wiem czy państwo się zapoznaliście 

z tymi uwagami. Myśmy bardzo obszernie je złożyli właśnie teraz w sierpniu wytykając 

wszystkie nieścisłości formalno-prawne, które mogą być podstawą do kolejnego uchylenia 

uchwały. To samo zrobiliśmy w grudniu. Ale oczywiście nie wiem kto z magistratu uznał, że nie 

ma czasu. Ja nie rozumiem jaki jest problem nanieść te nasze uwagi. Zresztą 3 stowarzyszenia 

złożyły uwagi, i uchwalić ten plan miesiąc, czy dwa miesiące później. O tym samym mówiliśmy 

w grudniu i w zasadzie państwo nas nie posłuchaliście. Ostatecznie okazało się, że my mamy 

rację. A plan naprawdę ma dużo nieścisłości formalno-prawnych, które mogą stać się podstawą 

do kolejnego uchylenia planu. Nawet sam Urząd Miasta, budynek stoi w miejscu zabudowy 

mieszkaniowej. Za każdym razem, kiedy otwieram ten plan, odnajduję kolejne błędy. To,  

o czym mówił Leszek i o czym mówił Janusz, że właśnie nawet na Górach jest mnóstwo 

budynków, które znalazły się nagle na terenach niebudowlanych, na terenach rolnych. Czyli 

została ograniczona ta zabudowa. Ale została ograniczona bardzo wybiórczo, bo na przykład na 

niektórych działkach na Okalu tego nie uczyniono. Jestem najbardziej zdruzgotana Esterką, ale 

jeszcze bardziej tym, co funduje nam zabudowa 40 metrów w linii od baszty. Zastanawiam się 

czy tutaj obrońcy piękna Kazimierza Dolnego co na ten temat na przykład pani Ewa Wolna ma 

do powiedzenia? Bo po prostu lokowanie tam zabudowy w miejscu tak cennym i tak 

wyeksponowanym jest no po prostu naprawdę gwałtem na naszym krajobrazie. I mówi pan panie 

burmistrzu Godlewski, że odnieśliście się państwo w swoich uwagach wyłącznie do 

rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, ale to jest nieprawda i pan Janusz próbował to 

powiedzieć, to może ja jeszcze to powiem, że dokonaliście ingerencji w wielu miejscach tam, 

gdzie wojewoda w ogóle się do tych spraw nie odniósł. Czyli wy możecie ingerować,  

a mieszkańcy nie mają prawa wnosić innych uwag, w ogóle wnosić żadnych uwag. I właśnie  

w tej działce, która tak bardzo mnie boli 40 metrów od baszty jest nadal zabudowa zmniejszona 

z 200 metrów kwadratowych na 150. Wojewoda odniósł się do tego, że do tej działki nie ma 

żadnego dojazdu i państwo wrysowaliście tam działkę po tak stromej skarpie, jest to w ogóle 

niemożliwe do przeprowadzenia bez jakiejś straszliwej ingerencji na krajobrazie, bez wycięcia 

drzew i bez zniszczenia pięknej skarpy. W głowie mi się to nie mieści. Jak również nie mieści mi 

się za przy łaźni. Jak również nie mieści mi się w głowie Esterka i wprowadzono jakieś nowe 

definicje typu 0,7 miejsca parkingowego na 1 pokój hotelowy. Nie wiem co to znaczy. Są równi 

i równiejsi, bo w innych miejscach na 30 metrów użytkowych powierzchni hotelowej musi 

przypadać 1 miejsce parkingowe. Intensywność zabudowy w centrum wzrosła straszliwie.  

I naprawdę mam tutaj mnóstwo rzeczy wynotowanych, ale może już nie będę państwa bardzo 

tym zanudzać, ale uwierzcie mi państwo, w tym planie jest bardzo dużo podstaw do uchylenia 

państwa uchwały. Ponieważ nie spełniają one podstawowych wymagań formalno-prawnych 

dotyczących planowania przestrzennego. Oczywiście sprawa stoku narciarskiego, również stok 

został poprawiony znacznie w porównaniu do pierwszej wersji, ale nadal zostały tam jakieś się 

nieprzekraczalne linie zabudowy, które nadal są niezgodne w studium. No i wpisano tam taki 

jakiś kuriozalny zapis, że na pozostałym terenie dopuszcza się zabudowę infrastruktury 
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wyciągowej do 2%. Co łącznie daje możliwość wprowadzenia tam zabudowy około 1000 

metrów kwadratowych. No i takich kwiatków oczywiście mamy bardzo dużo. Również  

w obszarze Wąwozu Okalskiego, gdzie także są po prostu bardzo duże nieścisłości ze studium. 

Zastanówcie się państwo. Ja naprawdę apeluję do tego, żeby po prostu uwzględnić nasze uwagi, 

to są gotowe ściągi trzech stowarzyszeń, które pochyliły się nad tym, żeby to wprowadzić  

i potem, żeby to przegłosować. I będzie okej. Jeśli państwo tego nie chcecie zrobić, znowu 

narażacie się na negatywne rozstrzygnięcie wojewody. Dziękuję. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Odpowiadając, wszystkie zmiany, które 

wprowadziliśmy, są to zmiany zgodne z rozstrzygnięciem wojewody. Innych zmian nie 

wprowadzaliśmy. Nie wprowadzaliśmy również zmian przy Wąwozie Okalskim, a co się komu 

podoba lub się nie podoba, no mi się nie podobają nowobogackie domy na Górach pobudowane. 

Ale skoro zostały podbudowany zgodnie z prawem to nie będę przeciwko nim protestował. 

Powtarzam jeszcze raz. Wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, są zmianami zgodnymi  

z rozstrzygnięciem nadzorczym. Natomiast państwo nie potraficie podać żadnego przykładu, 

żeby coś było niezgodne. Wyskoczył pan z terenem 9Z, nie ma pan racji. Sprawdziłem to na 

rysunku. Jest poprawione zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym. I tak możemy dalej 

dyskutować na ten temat, że pan będzie mówił, że coś jest niezgodne, ja muszę sprawdzać na 

planie i sprawdzam, że jest zgodne i co z tego wynika? Posiedzimy tutaj jeszcze trzy godziny, 

cztery, pięć? 

 

Romana Rupiewicz: Ale ja się tutaj zgadzam z panem Januszem Kowalskim, że naprawdę są 

działki, dla których nie wprowadzono opisów w części tekstowej. I to również może być 

podstawa do uchylenia tego planu przez wojewodę. Panie burmistrzu, ja bardzo przepraszam, ale 

ja (…) 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przepraszam, ale pan burmistrz odpowiada na pytanie, 

niech pani poczeka chwilkę. Pan burmistrz odpowie. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Wszystkie zmiany zostały wprowadzone ściśle 

zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym. Nie wprowadzaliśmy żadnych innych zmian. Tylko te, 

które wynikały z rozstrzygnięcie nadzorczego. Każdą zmianę pojedynczo sprawdzaliśmy na 

planie i zostały wprowadzone. 

Dziękuję. 

 

Gość: Drodzy Burmistrzowie, Szanowna Rado, ja mam taką sprawę właśnie, która została tutaj 

poruszona. Więc według projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

moich terytoriów jest to niezgodne ze stanem rzeczywistym u mnie zabudowy moich działek. 

Więc na działce 585/1 jest działka niebudowlana, a stoi na niej 300-letni dom. Później następna 

sprawa to jest taka, na działce 585/2 przy działce 580 stoi wiata grillowa na terenie naniesionym 

niebudowlanym. Następna sprawa na działce 583 naniesione jest MNP, ale stoi tam dom 

jednorodzinny i nie ma możliwości tej działki o większej możliwości zabudowy. Więc działka  

w sumie, że ona jest MNP, nic mi to nie daje, bo nic tam nie mogę postawić. To wszystko  

z mojej strony. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Tylko mogę powiedzieć, że nie pamiętam, żeby 

były takie uwagi, żeby zmienić działkę 583 z MNP na MN, bo tak właściciel sobie życzy. No 

tyle mogę odpowiedzieć. No w tej chwili zgłaszanie uwag do tego, że jest zbyt szeroka 

możliwość zabudowy na działce właściciela jest nieco spóźnione. Dziękuję bardzo. 
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Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję. Proszę, pan Jakub Pruchniak. 

 

Radny Jakub Pruchniak: Dziękuję bardzo. To tak powiem, jak się pani Romana już pojawia na 

sesji, to nie wiem czy już wybory za pasem? Tak się zastanawiam. Ale przechodząc do rzeczy, to 

Szanowni Państwo, martwi mnie przede wszystkim to, że brakuje mi tutaj dużej ilości 

mieszkańców. Dzisiaj rozmawiamy na temat planu. Bardzo mi tego brakuje, że mieszkańców 

dzisiaj tutaj nie ma i ubolewam nad tym, że jest ich mało. Mieszkańcy są, ale jest ich bardzo 

mało. I powiem państwu swoje takie odczucie, że no niestety widać jest bardzo mocno jak duża 

jest jakby presja taka, żeby z zewnątrz decydować o tym, co my mamy mieć nawet poprzez 

uwagi, czy poprzez inne działania, co my mamy mieć na terenie naszego miasta, czy naszej 

gminy. Tyle. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Proszę, pan M. W. 

 

Pan M.W.: Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, ja nie będę długo 

głosu zabierał, tylko po prostu chciałem zadać jedno pytanie. Co dalej z moją sprawą? Żebym 

miał jasność, bo to, co padało jest rzecz taka, że część działki budowlanej nie jest zgodnie ze 

studium. Na przykład nieprawdą jest to, że uwag nie pisałem. Pisałem w 2019. Częściowo 

została uwzględniona. Drugi raz nie. Druga część. I w obecnym, co z nadzoru wojewody 

wynikało, została wyrysowana jeszcze jedna droga w poprzek, bo nie było dojazdu drogą 

wewnętrzną do pewnych działek. Dlatego moje pytanie, żeby Wysoka Rada się zastanowiła co 

będzie dalej. Bo mówię, odszkodowania ja nie chcę straszyć, ale to w planie jest, no to gmina 

poniesie prawdopodobnie koszty. Jakie trudno określić. Ale nie 1000, nie 2000, tylko chyba 

kilkadziesiąt, a może więcej. Dziękuję bardzo. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Tak, przygotowałem wersję pisma deklaracji 

burmistrza, jak i wersję dla radnych. Oczywiście ja przeczytam taką propozycję, jaką deklarację 

złoży, podpisze pan burmistrz. Adresowane do pana pismo. W związku z pana wnioskiem o 

wyłączenie terenów 13B.MNP, 17MNP, 22MNP, 22R, w którym podnosi pan naruszenie swoich 

interesów jako właściciela działki nr 460/1 położonej w obrębie Kazimierz Dolny deklaruję, że 

w terminie 14 dni od wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, 

Mięćmierz, Oakle, Cholewianka przedłożę Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp dla terenów 13B.MNP, 17MNP, 22MNP, 

22R tak, aby nanieść w nim rozwiązania, które zadośćuczynią pańskim interesom.  

W szczególności powiększenie w mpzp terenu budowlanego na wyżej wymienionej działce 

zgodnie ze studium, zmianę przebiegu dróg dojazdowych, w tym drogi 11KDW oraz 13KDW 

tak, aby nie przebiegały wyłącznie po działce 460/1. Jednocześnie deklaruję, że zmiany będą na 

etapie projektowym konsultowane z panem oraz innymi zainteresowanymi właścicielami działek 

położonych na tych terenach, a gmina Kazimierz Dolny nie planuję poszerzenia drogi 13KDW.  

I taką deklarację burmistrz jest gotów podpisać. Natomiast przygotowałem też pismo do 

radnych, to jest już decyzja radnych, natomiast pismo jest w dużej mierze tożsame. To, że radni 

poprą taką uchwałę. To mam pytanie czy to jest w kierunku, który pan oczekiwał, czy to 

rozumiem, że to nie jest w pełni zadowalające, bo nigdy nie będzie. Natomiast czy to jest ten 

kierunek, którego pan oczekiwał. Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. I proszę, pani Romana Rupiewicz. 

 

Romana Rupiewicz: Ostatnie słowo. Szanowni Państwo, ja naprawdę apeluję do Państwa o to, 

żebyście Państwo dzisiaj tego planu nie uchwalali. Żebyście rozpatrzyli nasze uwagi, co 
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naprawdę przy sprawnej pracy myślę zajmie może miesiąc. Zorganizowali prawdziwe 

partycypacje społeczne. Ja z przyjemnością przygotuję dla Państwa wykład i prezentację  

i wskażę miejsca newralgiczne. I nie mówię tutaj o tym co się komu podoba, a co nie, tylko co 

jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. I myślę, że nic się nie stanie, jeśli ten plan 

będzie uchwalony 2 miesiące później. Nie będziecie się Państwo narażać znowu na śmiech 

całego województwa, i uchylenie uchwały. Dziękuję. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Szanowni Państwo, to nie są 2 miesiące, tak jak 

Państwu tłumaczyłem musimy przystąpić w tym momencie, jeśli nie uchwalimy tego planu, 

kończy się bieżąca procedura planistyczna. To znaczy również wygasa na przykład umowa  

z projektantem obecnym. W związku z tym zaczynamy wszystko od zera. Więc nie są to  

2 miesiące, ale jeśli nie będzie kolejnych obstrukcji, to są to 2 lata. Ja apeluję, abyście państwo 

kierowali się dobrem tych mieszkańców odwiecznych naszej gminy, którzy nie mają, gdzie 

mieszkać. A nie interesem osób, które mają swoje domy i w związku z tym nie są zainteresowani 

tym, aby inni mogli się budować. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję, proszę, pan radny Rybczyński zgłaszał się. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Szczerze mówiąc miałem zaproponować taki wniosek formalny, 

żeby ogłosić przynajmniej 5 minut przerwy, żebyśmy mogli w swoim kręgu krótko mówiąc tutaj 

rozważyć tą całą sytuację. W tej chwili powiem tak, że tutaj ktokolwiek by się nie wypowiadał 

to ma rację. Począwszy tutaj od gości, mieszkańców, ale też i ja rozumiem też i tutaj urząd, 

burmistrza. Powiem w ten sposób, bo nie wiem czy lepiej byłoby, żeby mieć pewność, że ten 

projekt przejdzie, czy znowu się narażać na to, jak słucham tutaj tych wypowiedzi, że jest tak 

dużo uchybień, co może spowodować to, że znowu ten projekt będzie odrzucony. Tego się 

obawiam. Żeby nie było sytuacji takiej, że to, co tutaj było mówione, że jeśli wojewoda to 

odrzuci, to rozpoczniemy znowu tą procedurę i ona będzie trwała jeszcze dłużej. Tego się 

obawiam. I chciałbym usłyszeć tutaj no mówię, żebyśmy się wspólnie zastanowili co jest lepsze 

w tej całej sytuacji. Nie ma dobrych rozwiązań. Musi być jakiś kompromis. Podtrzymuję swoją 

propozycję, żebyśmy poświęcili 5 minut czasu po to, żebyśmy się tutaj porozmawiali sobie 

szczerze w gronie samych radnych i burmistrzów tak na spokojnie. Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Cały czas rozmawiamy szczerze. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Stanowisko nasze jakby urzędu się nie zmieni. 

Uwagi, o których panu mówi, pani Rupiewicz, że zgłosiła i że ich uwzględnienie poprawi plan, 

to są uwagi wszystkie. Ja mogę państwu przeczytać te uwagi. Wszystkie uwagi wykraczają poza 

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. To są zmiany poza rozstrzygnięciem. Mogę je przeczytać 

te uwagi. Szanowni Państwo, żeby jak najbardziej dostosować do rozstrzygnięcia nadzorczego 

konsultowałem, rozmawiałem z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego jak powinny wyglądać 

zapisy, dopytywałem o jaką zmianę konkretnie chodzi. Czy ta zmiana, którą nanoszę jest 

zgodna, które projektant nanosi jest zgodna z intencją Urzędu Wojewódzkiego. Urząd 

Wojewódzki potwierdzał, że tak. Deklaracja Urzędu Wojewódzkiego była taka, że jeśli nie 

wykroczymy poza zapisy rozstrzygnięcia nadzorczego, a jednocześnie wpiszemy wszystko to, co 

w rozstrzygnięciu nadzorczym zostało podniesione, to Urząd Wojewódzki taką uchwałę 

zaakceptuje. Rozstrzygnięcie będzie pozytywne. Natomiast to nie ja podejmuję taką decyzję. 

Więc nie powiem jednoznacznie, że to nie zostanie w jakiś sposób rozstrzygnięte negatywnie. 

Tym bardziej, że wiem, że no pracownicy z Urzędu Wojewódzkiego skarżyli się mi, że są już na 

nich naciski, żeby nie przyjmowali tego planu. Mimo, że uchwała jeszcze nie jest podjęta. 

Dziękuję bardzo. 
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Radny Ryszard Rybczyński: Mogę jeszcze? Korzystając z tego, że jest między nami pani 

prawnik chciałem zapytać jak pani pod względem prawnym to ocenia, pani podpis też widnieje 

na projekcie. Nie ma żadnej opinii, żadnej wzmianki co do tego co ten podpis oznacza. Czy on 

potwierdza to pod względem formalno-prawnym są spełnione wszelkie wymogi, czy też 

ewentualnie te wątpliwości, które tutaj są wypowiadane na tej sali dalej istnieją w pani ocenie? 

Bardzo proszę. 

 

Mecenas Małgorzata Arciuch: Panie radny, parafka pod [brak dźwięku] Państwo mieli okazję 

rozmawiać z projektantem. Bo to jest w jego gestii, nie mojej. 

 

Radny Ryszard Rybczyński: Dziękuję. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę, pan Janusz Kowalski. 

 

Radny Janusz Kowalski: Pani prawnik, to ja mam pytanie, ponieważ burmistrz mi nie 

odpowiedział na to, to ja pani pytam. Jeżeli w projekcie z 2021 roku nie było zmian i nie było to 

podnoszone przez wojewodę, to dlaczego w obecnym projekcie burmistrz dla terenu 1.58MNP 

przy terenie 13 dopisał literkę B, do którego nie ma odpowiednika. Ja powtarzam. To jest jeden  

z wielu, wielu przykładów. To nie jest ten. 

 

Mecenas Małgorzata Arciuch: Panie radny, to pytanie powinno być zadane projektantowi.  

I ufam, że było mu zadane. Ja nie jestem autorem planu, współautorem planu. Czy dla tego planu 

nie opiniuję. 

 

Radny Janusz Kowalski: Pan planista powiedział, że on nie wie jak to się stało. 

 

Mecenas Małgorzata Arciuch: Ja nie jestem planistą. Chyba pan dostrzega tą różnicę. Mam 

nadzieję. 

 

Radny Janusz Kowalski: Dostrzegam i dziękuję za odpowiedź. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Szanowni Państwo, ja mogę wytłumaczyć skąd się 

wzięło B w tym miejscu. Natomiast najpierw powiem, że nie padło pytanie do projektanta skąd 

się wzięło 13B.MNP. To jest nieprawda. Pan Kowalski nie zadał takiego pytania. Otóż litera B 

pojawiła się w związku z tym, że na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego teren budowlany 

znajdujący się w tym miejscu na zakręcie ulicy Góry musiał zostać podzielony na 2 części. To 

znaczy była niezgodność ze studium. Teren budowlany projektant uprzednio pociągnął jedną 

linią wzdłuż całej ulicy nie uwzględniając tego, że w studium jest tam przerwa i że jest tam 

wąwóz. Był to jeden teren określony jako 13MNP. Ponieważ nanieśliśmy poprawkę zgodnie  

z rozstrzygnięciem nadzorczym, wprowadziliśmy tą przerwę, tereny zostały fizycznie 

rozdzielone. Stąd 13MNP i 13B.MNP. Jest to zrobione w wykonaniu rozstrzygnięcia 

nadzorczego wojewody. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję bardzo. Chciał pan zabrać, głos, proszę bardzo. 

Tak króciutko jak pan może. 

 

Gość: Chciałem tutaj krótko się odnieść do takiej sytuacji, że w dzisiejszym planie 

zagospodarowania doliny rzeki Grodarz jest taka sytuacja, że wszystkie przy Grodarzu tereny są 

zalewowe. A przypadku mojej posiadłości nie jest to przy rzece, tylko od południa przy wąwozie 

Niezabitowskiej. A teraz zostały naniesione tereny do zalesienia. Oczywiście ja to nie 
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zgłaszałem, na poprzedniej kadencji radni przyznali mi rację, że jest to błąd zrobiony przez 

projektantów i zostanie to sprostowane. Nie zostało to po prostu sprostowane. Zostały po prostu 

zmniejszone tereny budowlane. Dziękuję. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Trudno się odnieść nie znając konkretnych działek. 

Natomiast generalnie nowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego powiększa tereny 

zabudowy, a nie zmniejsza. Być może znalazło się jakieś miejsce, gdzie jest to zmniejszone. 

Natomiast na pewno nie wynikało to z decyzji burmistrza, ponieważ burmistrz generalnie 

postępuje zgodnie z wolą mieszkańców. Natomiast jeśli gdzieś cokolwiek zostało zmniejszone, 

to albo wynika to z zapisów studium albo z decyzji organów uzgadniających. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękuję. Proszę, pan Janusz Kowalski jeszcze. 

 

Radny Janusz Kowalski: Ja chciałem się odnieść do sprawy mieszkańca M. W. Otóż proszę 

państwa tak się składa, że teren, o którym mowa jest mi bardzo bliski, ponieważ ja się tam 

wychowywałem i zrobiłem dzisiaj rekonesans i chciałem się odnieść w tym, co dzisiaj rano 

państwu radnym napisałem. Ale żadnej odpowiedzi poza odpowiedzią od burmistrza, że jestem 

oszustem, nie padła. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Nie tak była sformułowana wypowiedź. Proszę nie 

przeinaczać moich słów w sferze publicznej. Nie tak panu odpowiedziałem. Ja panu 

odpowiedziałem konkretnie merytorycznie, podając konkretne argumenty. Natomiast pan nie 

podając żadnego argumentu stwierdził pan, że ja manipuluję radnymi. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Janusz Kowalski: Szanowni Państwo, zgodnie ze statutem radni, to jest rada miejska, 

swoje stanowisko wyraża poprzez uchwały. Nic, poza tym nie ma mocy prawnej. Jeżeli coś źle 

mówię, pani radco, pani adwokat, to ja proszę, żeby mnie poprawić. Natomiast mówię to  

w kontekście tego pisma, czy świstka. Jak to nie nazwiemy, jakimi przymiotami nie będziemy 

określać to, co panu W. próbuje się zaproponować. Druga kwestia, w mojej ocenie kluczowa, 

jest następująca. Po przyjęciu proponowanego przez burmistrza rozwiązania, czyli tego 

obecnego projektu planu, możemy mieć następującą sytuację, co w mojej ocenie znając realia 

jest nie tylko prawdopodobne, ale niemal pewne. Otóż po uchwaleniu omawianej wersji projektu 

planu stanie się on aktem prawnym, jak wiemy. Więc zmiana przebiegu drogi w stosownym 

trybie, czyli to, co jest proponowane panu W., będzie naruszała, interes właścicieli działek. 

Chodzi o to, że za każdy metr kwadratowy działki zabrany w cudzysłowie pod drogę zażądają 

pieniędzy. Bowiem zostanie im zabrana w cudzysłowie część ich działek, które są terenem 

budowlanym. W sumie to kilkaset metrów gotowych przyszłej drogi. Chodzi o zmianę przebiegu 

drogi. I za to, za te kilkaset metrów drogi właściciele zażądają od gminy zapłaty. Kilkaset 

metrów powiedzmy po 500 zł, to jest odniesienie do wyceny pana burmistrza Godlewskiego  

z jakiejś tam niedawnej komisji, wcześniej jednak na koszt gminy przyjdziemy przez boje 

sądowe. Może niewielu z państwa wie, ale właścicielami działek zabudowanych, po której  

w przyszłości będzie przebiegać droga, to prawnicy. Właściciele znanych kancelarii prawnych  

w Warszawie. W mojej ocenie nie odpuszczą. Jedynym wyjściem jest wyłączenie tego terenu,  

o którym mowa bądź zmiana projektu na obecnym etapie, co jednak, jak wiemy, przedłuży jego 

uchwalenie. Żadne inne rozwiązanie pośrednie, na cito, nie wchodzi w grę, zakładając szeroko 

rozumiany interes społeczny. Wszystko w rękach państwa radnych. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM:  Proszę, panie burmistrzu. 
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Artur Pomianowski Burmistrz: Panie radny, nie wiem kto panu to pisał, ale dziękuję, bo 

otworzył mi pan oczy. Bo ja już chyba zaczynam rozumieć, dlaczego ta droga jest wyznaczona 

tylko po terenie pana W. Dziękuję. 

 

Bartłomiej Godlewski Zastępca Burmistrza: Natomiast ja też już odpowiedziałem, że ja nie 

wiem skąd pan Kowalski wie, którędy zostanie poprowadzona droga i kto jest właścicielem 

działek, po których zostanie poprowadzona droga. A to nawiązuję do tego, co pan burmistrz 

powiedział. Ja nie wiem, którędy zostanie poprowadzona droga. To, którędy zostanie 

poprowadzona droga zaproponuje projektant w nowej w nowej procedurze dla tego terenu. To 

jest jedna rzecz. Natomiast bardziej zastanowiło mnie to, co pan powiedział Kowalski, że 

publiczna deklaracja radnych jest świstkiem. Rozumiem, że każdy mówi o sobie i ja sobie nie 

wyobrażam, żeby złamać coś, co publicznie deklaruję. Rozumiem, że dla pana Kowalskiego jest 

to codzienność. Złamanie publicznej deklaracji. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chyba nie ma 

już więcej pytań. Nikt się nie zgłasza. Przechodzimy w związku z powyższym do głosowania. 

Kto jest za stwierdzeniem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka 

nie narusza ustaleń studium kierunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kazimierz Dolny -uchwała nr XXXVII/96/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  

z dnia 2 października 95 roku z późn. zm. 

Proszę państwa o zagłosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: mpzp nie narusza ustaleń studium. 

Wyniki głosowania: ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (10) Jarosław Borychowski, Magda Grabczak, Piotr Guz, Renata 

Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, Kamil 

Seroka, Ewa Wolna PRZECIW (2) Leszek Dołęga, Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Kto jest za tym, aby nie uwzględnić zgodnie z zakresem 

rozstrzygnięć burmistrza uwag wniesionych do projektu planu w ramach wyłożenia do wglądu 

publicznego zawartych w załączniku nr 2? 

Proszę o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: rozstrzygnięcia uwag - zał. nr 2. 

Wyniki głosowania: ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (10) Jarosław Borychowski, Magda Grabczak, Piotr Guz, Renata 

Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, Kamil 

Seroka, Ewa Wolna PRZECIW (2) Leszek Dołęga, Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Kto jest za tym, aby nie uwzględnić zgodnie z zakresem 

rozstrzygnięć burmistrza uwag wniesionych do projektu planu w ramach wyłożenia do wglądu 

publicznego zawartych w załączniku nr 2a? 

Proszę o głosowanie. 
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Głosowano w sprawie: rozstrzygnięcie uwag - zał. nr 2a. 

Wyniki głosowania: ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (10) Jarosław Borychowski, Magda Grabczak, Piotr Guz, Renata 

Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, Kamil 

Seroka, Ewa Wolna PRZECIW (2) Leszek Dołęga, Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Kto jest za rozstrzygnięciem o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 

własnych gminy oraz źródeł ich finansowania określonych w załączniku nr 3? 

 

Głosowano w sprawie: sposób realizacji inwestycji - zał. nr 3.  

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach 

Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka? 

Przystępujemy do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, 

Mięćmierz-Okale, Cholewianka. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (10) Jarosław Borychowski, Magda Grabczak, Piotr Guz, Renata 

Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, Kamil 

Seroka, Ewa Wolna PRZECIW (2) Leszek Dołęga, Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/311/22 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny,  

w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1181/1 położonej w obrębie Kazimierz 

Dolny 

 

Mirosław Opoka: Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, punktu 

11-podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1181/1 położonej  

w obrębie Kazimierz Dolny. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji były pozytywne. 

Proszę o zagłosowanie. 
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Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1181/1 położonej  

w obrębie Kazimierz Dolny.  

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/312/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  

o nr ewid. 1181/1 położonej w obrębie Kazimierz Dolny.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu  

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 733 położonej w obrębie Mięćmierz-

Okale 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, 

punktu 12-podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 733 położonej  

w obrębie Mięćmierz, Okale. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 733 położonej  

w obrębie Mięćmierz-Okale.  

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/313/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  

o nr ewid. 733 położonej w obrębie Mięćmierz-Okale 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny 

dla działki o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji -

punktu 13-podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny 

dla działki o numerze ewidencyjnym 171 położonej w obrębie Góry. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

Komisji opinie pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 



Strona 34 z 39 

 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz 

Dolny dla działki o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry. 

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/314/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla działki o nr ewid. 171 położonej  

w obrębie Góry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do punktu dzisiejszej sesji-podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 171 położonej w obrębie Góry. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji pozytywne. 

Proszę o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 171 położonej  

w obrębie Góry. 

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/315/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  

o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny 

dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 

6.KDW i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 422, 421, 420 położonych w obrębie funkcji 

8.R 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji- 

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części 

obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi 1KDD, 4KDW, 6KDW  
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i 2KDW, oraz dla działek numer ewidencyjny 422, 421, 420 położonych w obrębie funkcji 8R. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 

1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 422, 421, 420 położonych 

w obrębie funkcji 8.R. 

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/316/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości 

Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla 

działek nr ewidencyjne: 422, 421, 420 położonych w obrębie funkcji 8.R 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice 

wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 420, 421, 

422 położonych w obrębie funkcji 8.R. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu-podjęcie uchwały  

w sprawie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granicę wyznaczają drogi 1KDD, 4KDW, 

6KDW i 2KDW, oraz dla o numerach ewidencyjnych 420 421, 422 położonych w obrębie 

funkcji 8R. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Opinie komisji pozytywne. 

Przystępujemy do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości 

Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla 

działek nr ewidencyjne: 420, 421, 422 położonych w obrębie funkcji 8.R. 

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna WSTRZYMUJE SIĘ (1) Janusz Kowalski NIEOBECNI (3) Damian 

Miroński, Krzysztof Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/317/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 
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6.KDW i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 420, 421, 422 położonych w obrębie 

funkcji 8.R. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cholewianka 

na lata 2023-2030 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji-

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cholewianka na lata 

2023-2030. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przystępujemy do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Cholewianka na lata 2023-2030. 

Wyniki głosowania: ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (12) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Janusz Kowalski, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, 

Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna NIEOBECNI (3) Damian Miroński, Krzysztof 

Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/318/22 w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Cholewianka na lata 2023-2030 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Przechodzimy do kolejnego punktu-podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Temat ten był omawiany na komisji. Czy mają państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, czy 

pani skarbnik chciałaby zabrać głos? Proszę bardzo. 

 

Anna Falenta Skarbnik Gminy: Dzień dobry państwu. Ja przedstawiałam państwu zmiany  

w wieloletniej prognozie finansowej, jak również zmiany w budżecie. To może omówię to, co 

wspominałam, że będą zmiany, jeśli chodzi o inwestycje i o fundusz sołecki, to jest dosłownie 

króciutko. Jeśli chodzi o inwestycje, to zmiana polega na tym, że wprowadza się nowe zadanie 

inwestycyjne modernizacja dróg na terenie gminy Kazimierz Dolny w kwocie 52 890 zł. Środki 

na tą inwestycję przesuwane są z inwestycji ze środków, które zostały wykonane w innych 

inwestycjach. Z czym to się wiąże? Chodzi tutaj o opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego na modernizację dróg gminnych w gminie Kazimierz Dolny, który jest podstawą 

realizacji zadań w kolejnych latach, na które gmina Kazimierz Dolny pozyskała dofinansowanie 

z funduszu Polski Ład. I również jest kolejna zmiana. Zwiększenie środków na zadanie pod 

nazwą nakładka asfaltowa na drodze ulica Słoneczna do Okala. Tutaj zwiększamy również  

o kwotę 22 457,50. Zwiększenie budżetu na realizację zadania wynika z konieczności dokonania 

korekt w dokumentacji technicznej na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. I kolejne zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne utwardzenie ulicy 

Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny. Tutaj tak jak wcześniej wspominałam chodzi  

o rozstrzygnięcie przetargu. Tam zabrakło troszkę pieniążków. Jest to kwota 5 815,73. Kolejną 

zmianą są to zmiany w wydatkach funduszy sołeckich i tutaj dotyczy to funduszu sołeckiego wsi 

Parchatka. Zostały przesunięte pieniążki tylko między zadaniami. Tyle jeśli chodzi o zmiany, 

których nie omówiłam na poprzedniej komisji. Jeśli macie państwo pytania, to bardzo proszę. 
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Zmiany również właśnie to są zmiany dotyczące i budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. 

Tylko to zostało wprowadzone od poniedziałku do dzisiaj. Dziękuję bardzo. 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Dziękujemy. Czy są pytania do pani skarbnik? 

Jeżeli nie ma, proszę o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

Wyniki głosowania: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: ZA (11) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, Magdalena Sapała, 

Kamil Seroka, Ewa Wolna NIEOBECNI (4) Janusz Kowalski, Damian Miroński, Krzysztof 

Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/319/22 w sprawie zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 

rok 2022 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę państwa, kolejny punkt-podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na rok 2022. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu. 

 Czy pani skarbnik jeszcze chciałaby coś powiedzieć? Czy państwo radni? 

Nie widzę zgłoszeń. 

Proszę o głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Kazimierz Dolny na rok 2022. 

Wyniki głosowania: ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: ZA (12) Jarosław Borychowski, Leszek Dołęga, Magda Grabczak, Piotr Guz, 

Janusz Kowalski, Renata Mokijewska, Justyna Olejarz, Mirosław Opoka, Jakub Pruchniak, 

Magdalena Sapała, Kamil Seroka, Ewa Wolna NIEOBECNI (3) Damian Miroński, Krzysztof 

Nieradka, Ryszard Rybczyński 

 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/320/22 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej gminy Kazimierz Dolny na rok 2022. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r 

 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu 

dzisiejszej sesji-informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kazimierz Dolny. 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza w sprawie przyjęcia i przedstawienia Rady Miejskiej (…) 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za I półrocze 2022 r. stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Czy tutaj ktoś z państwa chciałby zasięgnąć informacji? 

Jeżeli ma pytań, przechodzimy do kolejnego punktu.  
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Ad. 21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień  

30 czerwca 2022 r 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Punkt-informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku. 

Czy są pytania? 

Nie widzę zgłoszeń. 

 

Ad. 22. Zakończenie obrad 

Mirosław Opoka Przewodniczący RM: Jeżeli, proszę państwa, nie ma pytań, dziękuję bardzo 

państwu za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję za głosowanie. Dziękuję panom burmistrzom, 

państwu radnym, państwu gościom. Zamykam XLIV sesję Rady Miejskiej w Kazimierzu 

Dolnym. 

 

 

Przygotowała Anna Bartoś    Przewodniczył Mirosław Opoka 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. projekt uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny  

w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, Cholewianka terenu działki  

nr ewidencyjny 410 położonej przy ulicy Góry w Kazimierzu Dolnym, 

2. uchwała Nr XLIV/309/22 w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy 

Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu 

dz. nr ewid. 410 położonego przy ul. Góry w Kazimierzu Dolnym  

3. projekt uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny  

w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz Okale, Cholewianka terenu objętego 23/2 

położonego przy ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym 

4. uchwała Nr XLIV/310/22 w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy 

Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka terenu 

dz. ewid. 23/2 położonego przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym 

5. projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Mięćmierz, Okale, 

Cholewianka 

6. uchwała Nr XLIV/311/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz 

Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1181/1 

położonej w obrębie Kazimierz Dolny 

8. uchwała Nr XLIV/312/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1181/1 położonej  

w obrębie Kazimierz Dolny 

9. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 733 położonej  

w obrębie Mięćmierz, Okale 
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10. uchwała Nr XLIV/313/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 733 położonej w obrębie 

Mięćmierz-Okale 

11. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla 

działki o numerze ewidencyjnym 171 położonej w obrębie Góry 

12. uchwała Nr XLIV/314/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz 

Dolny dla działki o nr ewid. 171 położonej w obrębie Góry 

13. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 171 położonej  

w obrębie Góry 

14. uchwałę Nr XLIV/315/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 171 położonej w obrębie 

Góry 

15. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla 

części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi 1KDD, 

4KDW, 6KDW i 2KDW, oraz dla działek numer ewidencyjny 422, 421, 420 położonych 

w obrębie funkcji 8R 

16. uchwała Nr XLIV/316/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz 

Dolny dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego granice wyznaczają drogi: 

1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla działek nr ewidencyjne: 422, 421, 420 

położonych w obrębie funkcji 8.R 

17. projekt uchwały w sprawie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, którego 

granicę wyznaczają drogi 1KDD, 4KDW, 6KDW i 2KDW, oraz dla o numerach 

ewidencyjnych 420 421, 422 położonych w obrębie funkcji 8R. 

18. uchwała Nr XLI/317/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, 

którego granice wyznaczają drogi: 1.KDD, 4.KDW, 6.KDW i 2.KDW oraz dla działek  

nr ewidencyjne: 420, 421, 422 położonych w obrębie funkcji 8.R. 

19. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cholewianka na 

lata 2023-2030 

20. uchwała Nr XLIV/318/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Cholewianka na lata 2023-2030 

21. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

22. uchwała Nr XLIV/319/22 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

23. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na rok 

2022 

24. uchwała Nr XLIV/320/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kazimierz 

Dolny na rok 2022 

25. Zarządzenie Nr 50 Burmistrza w sprawie przyjęcia i przedstawienia Rady Miejskiej (…) 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za I półrocze 2022 r. 

stanowi załącznik do protokołu. 


