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RM.0002.8.2011  
 P R O T O K Ó Ł NR XI/11 

z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
XI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1035. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 radnych (nieobecni radni: p. Stefan Górny, p. Jerzy Madej, 
p. Marek Ludwiczak).  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Urszula Kowalska-Smuga, 
Starosta Powiatu Radomszczańskiego – Robert Zakrzewski, Radna Rady Powiatu 
Radomszczańskiego – Bożena Sewerynek, NTL, „Co Nowego”, „Komu Czemu”. 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Andrzej Plutecki – Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego, 
Aleksander Broszkowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości.                                                  Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-

2014; 
• w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 lipca 

2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów; 

• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 - 2018; 
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011 - 2018; 
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochocicie na lata 2011 - 2018; 
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011 - 2018; 
• w sprawie podziału sołectwa Ochocice; 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych; 
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej; 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki na okres 10 lat; 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z       

dotychczasowymi dzierżawcami; 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, 
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że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. Następnie na podstawie listy 
obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12. Stanowi to quorum, a więc Rada 
może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Wiceprzewodniczącego Rady A.Pawelca                          
o przedstawienie przygotowanych projektów uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik gminy M.Ozga szczegółowo omówiła załączniki do ww. projektu uchwały.         
 
Radny F.Stępień zapytał: „8.000 zł na wodociągi w Barczkowicach.. Co to będzie za inwestycja?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że wzdłuż boiska sportowego są nowe tereny budowlane, tam 
jest kilka chętnych osób do budowy domów i zaczynamy od wodociągu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2011. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                               Załącznik Nr 5 
  

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-
2014; 

 

Skarbnik gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały.     
     
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-2014. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2011-2014.                                                                                                                 Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 lipca 
2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów; 

 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest to uchwała zmieniająca uchwałę podjętą na poprzedniej 
sesji, która mówiła o środkach, które będą przeznaczone na kapitalny remont drogi z Kamieńska 
do Gorzędowa. Dodał: „W związku z brakiem dofinansowania w kwocie 50% z budżetu skarbu 



 3

państwa cały czas szukaliśmy jakiś rozwiązań żeby można było ten remont drogi zwiększyć. 
Wiadomo, że chodziło o kwotę prawie 2 milionów złotych i ani starostwo ani tym bardziej gmina 
Kamieńsk takiej możliwości nie mieliśmy. Tutaj z Panem starostą z Panem wicestarostą z Panem 
naczelnikiem oraz z Panią radną powiatową szukaliśmy jakiś rozwiązań, Pan starosta 
zaproponował taką możliwość żeby dofinansować jeszcze remont tej drogi w kwocie ponad 500 
tysięcy złotych... No gminę Kamieńsk stać było tylko na to, co dzisiaj żeśmy dołożyli, co Państwo 
przegłosowali. Myślę, że za te środki, które przeznacza starostwo i które przeznacza Gmina 
Kamieńsk uda nam się zrobić bardzo dużą część remontu.”  
Następnie Burmistrz B.Pawłowski zwrócił się do przybyłych gości żeby coś więcej powiedzieli    
o szczegółach, bo pytań było wiele. 
 
Starosta Robert Zakrzewski podkreślił, że nie zawsze w życiu wychodzi tak jak byśmy chcieli. 
Dodał: „Wydawało nam się, że jeżeli mamy tą inwestycję Gorzędów-Kamieńsk na trzecim 
miejscu na tej liście rezerwowej to ją zrealizujemy i nie będzie żadnego problemu. Okazało się, że 
ulica zjazdowa (bo tu do końca nie było pewności czy ona będzie zrobiona w związku z tym 
liczyliśmy, że te środki przejdą na naszą tutaj rzecz) będzie robiona w Łodzi w związku z tym 
zabrakło już środków na wykonanie drogi Gorzędów - Kamieńsk. Nie byliśmy też pewni jako 
starostwo, co do środków, jeżeli chodzi o most na Szreniawie jak one będą rozliczane. Okazało 
się, że skoro tam nam „budżet” nie pomógł to tutaj nam troszeczkę dopomógł i zasponsorował 
nam – tak można powiedzieć – w całości tą inwestycję. W związku z tym zostało nam się 540 
tysięcy i mając tą wiedzę (bo tej wiedzy nie mieliśmy na 100% wcześniej) umówiłem się tutaj jak 
Pan Burmistrz wspomniał i z Panią radną Sewerynek i z Panem Burmistrzem na spotkanie i 
zaproponowałem, że te pieniądze przeznaczę na dofinansowanie tej inwestycji. Rozmowy tak jak 
Państwo widzicie mam nadzieję, że skończą się pozytywnie (jest projekt uchwały wcześniej 
Państwo głosowaliście nad zmianami w budżecie). Tych dróg troszeczkę mamy i jestem zawsze 
wdzięczny tym samorządom, które w jakimkolwiek stopniu są skore dołożyć do naszego budżetu 
powiatowego i żebyśmy mogli wspólnie coś zrobić. Dzięki temu udaje nam się dwa razy tyle 
zrobić, co zaplanowaliśmy. Mam nadzieję, że ta droga przebudowana będzie służyła Państwu jak 
najlepiej, a przede wszystkim będzie bezpieczna dla osób, które się tamtędy poruszają.” 
          
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami p. Aleksander Broszkowski        
i powiedział: „Panie Przewodniczący Panie Burmistrzu Szanowni Państwo radni ja tylko 
przypomnę, że dokumentację na przebudowę drogi Kamieńsk-Gorzędów mamy od roku 
ubiegłego. Obejmuje ona odcinek 3.450 metrów długości – od drogi krajowej w Kamieńsku, czyli 
od ulicy Słowackiego aż do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza w Gorzędowie, czyli do kościoła 
w miejscowości Gorzędów. Kosztorys inwestorski tego zadania w stu procentach to jest kwota 
3.777.000 zł. Pierwotnie chcieliśmy zrealizować całe to zadanie składając wniosek w ub. roku w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę całego odcinka tej 
drogi stąd stosowne uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego i Rady Miejskiej w Kamieńsku o 
zadeklarowaniu odpowiedniej wielkości środków w wysokości: około 940.000 zł Gmina 
Kamieńsk i 940.000 zł Powiat Radomszczański. Na początku wakacji otrzymaliśmy informację 
pisemną, że niestety Urząd Wojewódzki jest w stanie przeznaczyć nam tylko na to zadanie, na tą 
listę rezerwową na trzecią pozycję, około 180.000 złotych (tyle się zostało po przeprowadzeniu 
przetargów wszystkich wniosków) a więc około 10% wnioskowanej kwoty. Warunkiem 
przyznania tych 180.000 przez UW była realizacja 100% zakresu, a więc Powiat Radomszczański 
musiałby dołożyć do tego zadania 1.600.000 aby można było w całości to zadanie zrealizować. W 
związku z powyższym zrezygnowaliśmy z tej propozycji UW z otrzymania tych 180.000 i 
zwróciliśmy się do Pana Burmistrza o rozważenie takiej możliwości o dodatkowe dofinansowanie 
(oprócz tych 940.000) do przebudowy tej drogi, aby móc w jak najszerszym zakresie tą 
przebudowę wreszcie zrealizować. Powiat Radomszczański ze swojej strony do tych 940.000 zł 
dokłada niespełna 550.000 złotych. Te pieniądze mamy jak gdyby po przetargu na przebudowę 
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mostu w miejscowości Szreniawa (to jest teren gminy Masłowice). – Co roku Powiat 
Radomszczański stara się o pozyskanie subwencji z ministerstwa finansów i co roku wiadomo że 
rezerwujemy środki na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Po przetargu ta kwota uległa 
znacznemu obniżeniu i zawsze, co roku zwracamy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o 
aprobatę wskazanego zadania, na które możemy tą resztę zaoszczędzoną po przetargu 
przeznaczyć. Także złożyliśmy odpowiednie pismo w Ministerstwie Finansów czekamy na 
odpowiedź, mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna. I w tym wypadku, jeżeli byśmy mieli 
pozytywną informację z Ministerstwa Finansów oraz pozytywną decyzję tutaj Państwa na 
dzisiejszej sesji jesteśmy w stanie zrealizować około 2.600 metrów przebudowy tej drogi. Licząc 
od końca – bo chcielibyśmy zacząć w Gorzędowie bo tam jest chyba najgorsza sytuacja, jeżeli 
chodzi o stan techniczny – czyli od ulicy Mickiewicza w Gorzędowie od tego skrzyżowania to 
niemalże dojeżdżamy do początku Barczkowic licząc od strony Kamieńska, czyli przejeżdżamy 
jeszcze skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza w Gorzędowie i dojeżdżamy do pierwszych 
zabudowań w Barczkowicach od strony Kamieńska. Pozostaje nam ten odcinek niezabudowany 
pomiędzy Barczkowicami i Kamieńskiem i ulica Szkolna w Kamieńsku. Także byłby to ogromny 
sukces, jeżeli by się to udało zrealizować. Jest to na pewno realne. Jeżeli decyzja pozytywna 
dzisiaj zapadnie my w przyszłym tygodniu jesteśmy w stanie już opracować kosztorys, bo 
kosztorys na pewno będzie ulegać zmianie w zależności od kwoty, jaka będzie na to zadanie 
zarezerwowana, specyfikację istotnych warunków zamówienia i być może ogłosić już przetarg. W 
tym wypadku realnym terminem podpisania umowy byłby koniec września (na pewno trzecia 
dekada września), prace byłyby prowadzone październik może do połowy czy do 20 listopada. 
Jest to realne, aby w tym roku przebudowę jeszcze wykonać.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał, do którego miejsca w Barczkowicach byśmy doszli tutaj z 
remontem tej drogi? 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski wyjaśnił, że mając pieniądze, jakie mamy dzisiaj, czyli 
1.888.000 zł (bez dokładania ze strony powiatu pół miliona i ze strony gminy 250 tysięcy) 
dochodzimy tylko do początku Barczkowic od strony Gorzędowa, czyli przejeżdżamy ulicę 
Sikorskiego w Gorzędowie, łuk koło cmentarza i wjeżdżamy do Barczkowic kilka zabudowań – 
nie budując nowych chodników – dojeżdżamy do projektowanych chodników w Barczkowicach 
od Słonecznej. Jeżeli ta dotacja się zwiększy ze strony gminy Kamieńsk i jeżeli powiat uzyskał 
pozytywną opinię ze strony ministerstwa przejeżdżamy całe Barczkowice aż do pierwszych 
zabudowań od strony Kamieńska. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapytał czy jest przewidziany w tym projekcie, w ramach 
tego przetargu, kawałek drogi od tej ulicy, która wychodzi od szkoły w Gorzędowie w stronę 
Gorzkowic, bo tam są bardzo duże wyboje, duża zapadnięcia i tam jest najniebezpieczniej? 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski odpowiedział: „Ten ostatni odcinek niespełna 200-metrowy 
nie jest przewidziany ani w tej dokumentacji ani w przetargu. To jest sprawa własnościowa 
nieuregulowana. My już korespondencyjnie „walczymy” z Zarządem Dróg Powiatowych w 
Piotrkowie od zeszłego roku. U nas w zasobach ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej w ogóle ta działka nie figuruje, że to jest działka Powiatu Radomszczańskiego, a 
w Piotrkowie jest odwrotnie też tej działki u nich nie ma. Ja tutaj nie widzę innego rozwiązania 
jak tylko, że musimy się porozumieć z Zarządem Dróg Powiatowych w Piotrkowie i wspólnie 
zająć jakieś porozumienie, przynajmniej ten odcinek, bo faktycznie tam ta nawierzchnia jest w 
tragicznym stanie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec dodał: „To znaczy, że Polska się rozciągła, bo tego w 
Piotrkowie nie ma ani w Radomsku nie ma.” 
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Naczelnik Aleksander Broszkowski: „Na naszych mapach dokładnie granica przebiega wzdłuż 
właśnie Adamowskiego i przecina drogę naszą powiatową tak, że tutaj jest koniec na 
skrzyżowaniu tak jak skończyliśmy ten remont dwa lata temu.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski zauważył, że mówimy o wartości kosztorysowej, według której w tej 
chwili na pewno powinno wystarczyć, natomiast przetargi mają to do siebie, że jeszcze jakieś tam 
środki pozostają. W związku z tym zapytał, co będzie, jeżeli te środki pozostaną?  
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski odpowiedział: „Każdorazowo w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zastrzegamy sobie, że możemy zwiększyć wartość umowy o tzw. roboty 
uzupełniające i każdorazowo ten zapis wprowadzamy w specyfikacji. W przypadku oszczędności 
możemy tą umowę rozszerzyć o iks procent (powiedzmy zastrzegamy sobie 20, 30 maksymalnie 
50%). Wiadomo, po przeprowadzeniu zadania podstawowego negocjujemy z wykonawcą roboty 
uzupełniające, podpisujemy kolejną umowę i możemy kolejny odcinek tej drogi przebudować tak, 
aby wykorzystać w 100% zarezerwowana pulę pieniężną.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał, jaką konkretną sumę powiat oferuje na dzisiejszy dzień na 
przebudowę tej drogi? 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski odpowiedział, że 943.000 zł (tak jak było uchwalone po 
stronie Kamieńska taki sam wkład był ze strony powiatu zadeklarowany) plus 540 kilka tysięcy, 
które zostały się po przetargu z mostu w miejscowości Szreniawa. 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Czyli te pieniądze są pewne te 543 tysiące?” 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski odpowiedział, że czekają na oficjalne potwierdzenie z 
Ministerstwa Finansów. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, jaka jest szansa, że będzie to pozytywne potwierdzenie, w procentach? 
 
Starosta Robert Zakrzewski odpowiedział: „99,9, dlatego, że ministerstwo zwróciło się do nas z 
informacją żebyśmy przedstawili projekt, właściwie wskazali cel, na który chcemy przeznaczyć te 
pieniądze, które nam się zostały jeszcze z takim zaznaczeniem, że mają być one przeznaczone na 
inwestycje. Więc z inwestycji my cały czas mamy ze Strategii i Rozwoju Powiatu 
Radomszczańskiego drogę Radomsko-Krzętów dość długi odcinek i nie ukrywam, że 
spoglądaliśmy też w tamtą stronę żeby te pieniądze przeznaczyć, ale uważam, że skoro już tutaj 
robimy taką inwestycję jestem za tym żeby ta inwestycja była jak najszybciej ukończona i dlatego 
takie rozmowy, o których powiedziałem wcześniej przeprowadziliśmy i taką decyzję z mojej 
strony podjęliśmy. Tamta droga jest owszem ujęta w strategii i też wymaga jak wiele innych dróg 
remontów czy przebudowy. Natomiast kropla w morzu, jeśli chodzi o tamten odcinek a tutaj 
będzie to inwestycja na pewno widoczna i myślę, że następny rok a może i jeszcze jeden 
spowoduje, że ją w sumie w całości zakończymy tak jak to chcieliśmy zrobić od samego 
początku.” 
Radny G.Turlejski zapytał czy ze strony powiatu nie można zrobić już wszystkiego – dokładnie 
przeglądając budżet powiatu – żeby tą inwestycje całościowo już wykonać w tym roku? 
 
Starosta Robert Zakrzewski: „Odpowiadając Panie radny, chciałbym żeby cała droga między 
Radomskiem i Krzętowem była zrobiona i wszystkie pozostałe 400 kilometrów, natomiast budżet 
jest jaki jest (Pani radna jest tutaj z nami) mamy też inne inwestycje inne zobowiązania i staramy 
się podzielić pomiędzy tymi 14. gminami, na których tutaj gospodarzymy żeby mniej więcej w 
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każdej coś zrobić. Podjęliśmy tutaj taką decyzję i uważam, że dość znaczącą finansowo i na dziś 
więcej środków finansowych z budżetu wydać już nie możemy. Natomiast myślę, że pomoc 
finansowa jest tutaj dość duża, bo to jest prawie 600 tysięcy ponad to, co w ogóle mieliśmy 
zaplanowane. No tutaj nam zawiódł budżet państwa, bo gdyby tutaj nie było żadnego problemu 
mielibyśmy całą drogę zrobioną, ale mam nadzieję, że przetargi zweryfikują w pewnym stopniu 
kosztorys i uda nam się jeszcze więcej zrobić. Należy tylko zaznaczyć, że gdybyśmy nie 
przeprowadzali rozmów, gdyby tutaj czy Pan Burmistrz czy Pani radna w jakiś sposób nie 
naciskali, nie wiercili tej przysłowiowej dziury w brzuchu, to byśmy dojechali tylko do 
Barczkowic, i to o tym Państwo radni dobrze wiecie. A dzięki temu przejeżdżamy przez tą 
miejscowość, dochodzimy do ulicy Mickiewicza i się zastanawiamy nawet z Panem naczelnikiem 
czy nie uda nam się w postaci infrastruktury chodnikowej zrobić dalej w stronę Kamieńska. I 
myślę, że chyba w tym kierunku trzeba iść i nie zastanawiać się, co by było gdyby i co byśmy 
zrobili.” 
 
Radny M.Zięba zapytał, kto ubezpiecza ten odcinek drogi (ok. 200 metrów) od kościoła w 
Gorzędowie do Gminy Gorzkowic? Gdyby, np. koło od samochodu wpadło w dziurę to, do kogo 
kierowca ma się zwrócić o pomoc czy do starostwa w Piotrkowie czy w Radomsku?” 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski: „Trudno jest mi odpowiedzieć. Ja powiedziałem, jaka jest 
autentyczna sytuacja, no nie jest to nasza działka ewidencyjna nie należy do Powiatu 
Radomszczańskiego.” 
 
Radny D.Barański: „Może w końcu uregulujmy te granice, bo naprawdę jest problem? Przyjeżdża 
pogotowie czy coś się dzieje to z Piotrkowa mówią, że to nie jest ich teren Radomsko mówi, że 
nie ich teren. A to już trwa jak żyję 40 parę lat to pamiętam, że zawsze tam są przepychanki. I 
teraz ten odcinek tej drogi, który jest najgorszy nie zostanie zrobiony. To jak ja z Panem 
Andrzejem jako radni będziemy wyglądać w oczach ludzi? Przecież tam są nasi wyborcy, którzy 
mieszkają od ul. Mickiewicza w stronę Gorzkowic. Co my im mamy powiedzieć?” 
 
Starosta Robert Zakrzewski: „Niewątpliwie ma Pan rację, że trzeba ten problem uregulować i 
trzeba ten problem załatwić raz na zawsze. I zapewniam Państwa, że jeżeli będziemy w stanie to 
zrobić prawnie, bo tylko ta kwestia tutaj będzie to to zrobimy... Wyborcy to jest jedna rzecz, ale 
druga rzecz to jest to, co Państwo mówicie kwestia bezpieczeństwa, dojazdu karetek czy też 
innych służb. To jest dla mnie najważniejsze, dlatego trzeba się tym zająć.. No jesteśmy tutaj 
powiedzmy pół roku czy 7 miesięcy na tym stanowisku i te problemy poznajemy, bo to nie jest 
tylko ten jeden problem tam się zdarzają w każdym miejscu jakieś zaszłości sprzed lat 10-ciu, 20-
tu, 40-tu i trzeba je poregulować tylko nie da tak wszystkiego od razu będziemy musieli 
stopniowo to zrobić.” 
 
Radny F.Stepień: „Ja uważam, że tą drogę trzeba wyprostować tylko, że wiadomo, że niektórzy 
radni to już tutaj latami siedzą w tej gminie i w tym temacie nie zrobili nic, łącznie z Panem 
Burmistrzem, który już zasiada w kadencji ze 20 lat albo więcej. Ale mnie chodzi o drogę w 
Barczkowicach... Bardzo dziękuje, że ta droga będzie zrobiona do Mickiewicza i się z tego cieszę. 
Protest mieszkańców troszeczkę mnie się wydaje pomógł. Ale też mi się wydaje Panie Starosto, 
że to jest droga powiatowa i starostwo powinno tych pieniążków więcej włożyć, bo gmina 
Kamieńsk w ta drogę zainwestowała bardzo dużo: kanalizacja deszczowa, burzowa. Może warto 
by się było jeszcze postarać. Jak to się mówi mamy trzech posłów w naszym państwie niech się 
wykażą może oni? Jak wybory się zbliżają oni się pojawiają, ale przez tyle lat mogli w tym 
temacie zadziałać.” 
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Starosta Robert Zakrzewski Starosta: „Ja myślę, że posłowie byliby bardzo zadowoleni gdyby ich 
tylko trzech było w państwie, bo by nie było problemu z wyborami tymi, które przychodzą... 
Oczywiście drodzy Państwo zdaję sobie sprawę, że chciałoby się to, na co Państwo mieliście tzw. 
smaczka, bo to przecież debatowaliście nad tym dając dotację w wysokości tych 940 tysięcy, że 
będzie zrobione w całości i ja też miałem przysłowiowego smaka na to, że to zrobimy i 
zakończymy temat tej drogi powiatowej i przejdziemy do następnej. No, ale nie udało się. 
Natomiast musicie też Państwo zrozumieć, że to, co my przekazujemy to prawie 600 tysięcy to 
można by było... No ktoś... Radny powiatowy na sesji zapyta, dlaczego to nie poszło np. na tamtą 
drogę, bo on tam mieszka, itd. Podjęliśmy taką decyzje tak jak Państwu powiedziałem i umówmy 
się tak, że robimy maksymalnie tyle ile się da za te pieniądze licząc na to, że po przetargu zejdzie 
nam może ze 20 procent może więcej i zrobimy jeszcze więcej tak jak sobie zastrzeżemy w 
umowie. I w następnym roku się spotykamy z Państwem i będziemy dyskutować, co dalej z tym 
zrobić. Choć nie ukrywamy, że został nam odcinek najdroższy, bo tam są grząskie tereny, 
torfowiska i tam będzie musiało być wykorytowane do samego dna i podłoże jakieś betonowe i 
dopiero wszystkie warstwy pozostałe. Także to będzie wszystko najdroższe i o tym żebyście 
Państwo wiedzieli już na przyszłość jak się będziemy spotykać i debatować nad tym ile Państwo 
możecie ile my możemy ze swojej strony dołożyć na dokończenie tej naszej wspólnej inwestycji.” 
 
Radny F.Stępień zapytał Pana Naczelnika czy jest pewien, że po przetargu tych pieniędzy starczy 
na ten odcinek drogi? Dodał: „Ja rozmawiałem z Panią, która się zajmuje właśnie tymi 
przetargami dróg to mówi, że raczej za te pieniądze ten odcinek, który starostwo planuje nie jest 
w stanie zrobić i albo będzie słabsza droga wykonana albo nie starczy pieniążków.” 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski podkreślił, że nie może być słabsza droga, bo ogłaszając 
przetarg na konkretny zakres, na odcinek od A do B, wykonawca dostaje dokumentację 
budowlaną gdzie ma zaprojektowane warstwy bitumiczne, jakie ma wykonać na jezdni. 
Szczegółowo to wszystko jest opracowane. No i będzie powołany inspektor nadzoru, który nad 
tym czuwa. 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa namawiając dzisiaj Państwa radnych na przegłosowanie 
tych dwóch uchwał, czyli jednej zwiększającej środki a drugiej niejako formalnie zezwalającej na 
ten remont, to zrobiłem jakieś rozeznanie. To nie jest tak ze Pan Starosta powiedział, że trzeba 
tam jeszcze 250 dołożyć to nie ma sprawy Panie Starosto i my od razu dokładamy. Nie. Zanim do 
Państwa wystąpiłem z taką propozycją to naprawdę długo długo były rozmowy były jakieś tam 
rozeznania z mojej strony i nie wyobrażam sobie sytuacji, że te 500 tysięcy nie wpłynie – to jest 
raz. – Po drugie to ja tutaj nie zgodzę się, że ta droga jest tak super luksusowo (jak dzisiaj tutaj 
słyszałem głosy z sali), że wszystkie media ma, bo ja akurat mieszkam przy tej drodze i 
kanalizacji burzowej nie mam, oświetlenia nie mam, dziury w drodze mam, pobocza nie mam. 
Był kawałek zrobiony między Gorzędowem a Kamieńskiem nawierzchni w poprzednich latach. 
No ja bym przeanalizował proszę Państwa, bo dzisiaj mówimy a co by było gdyby, itd. 
Przeanalizujmy, co było zrobione 4 lata temu przez starostwo na naszym terenie i zobaczymy, co 
będzie teraz zrobione. Mamy – w moim odczuciu – możliwość zrobienia skoku wielkiego do 
przodu, bo to nie tylko jest problem tutaj drogi Gorzędów-Kamieńsk, ale również Pytowice, 
również w Gorzędowie liczymy, że trochę się chodników nowych pojawi... I może podsumujmy 
to, co było kiedyś zrobione a co będzie dzisiaj zrobione. Uważam, że dzisiaj to idzie w dobrym 
kierunku. To też nie jest tak, że inwestycje za 4 miliony to się zrobi miesiąc czy dwa po wygraniu 
wyborów tym bardziej, że połowa tej kwoty jest z nie naszego budżetu no i akurat nam ta połowa 
uciekła. Ja mówię mieszkając przy tej drodze od kilku lat i obserwując tą drogę to tak naprawdę 
na tej drodze działo się bardzo mało, jeżeli chodzi o powiat, tam było robione poszerzenie, które 
jest trochę zapadnięte, tam jest zrobiona kanalizacja sanitarna, która się zapadała parę razy (nie 
mówię o poboczach). Naprawdę ta droga jest w stanie bardzo kiepskim już nie mówię, jaka jest w 
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Gorzędowie. Wiem też, co jest pod Kamieńskiem... Tutaj prośba do Panów ze Starostwa żeby 
może zastanowić się nad jakimś technicznym rozwiązaniem, bo gmina wybudowała chodnik 
wspólny w tamtym roku na ulicy Szkolnej i ten chodnik jest bardzo piękny tylko przy nim jest 
kawałek usypane pod skosem kamienia i mieszkańcy jadąc rowerami muszą zjeżdżać na środek 
drogi i to stwarza spore niebezpieczeństwo.” 
 
Radny D.Barański powiedział, że ma prośbę do Pana Naczelnika żeby przejście dla pieszych, 
które jest usytuowane na ulicy Szkolnej w Kamieńsku (tuż przy zakręcie skręcając z drogi 
Radomsko-Piotrków na Gorzędów) przenieść dalej. Po prostu odsunąć to przejście od 
skrzyżowania, bo w tej chwili to stwarza zagrożenie. 
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski wyjaśnił, że to skrzyżowanie w całości należy do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i to „generalna dyrekcja” wykonywała to przejecie dla pieszych 
(oznakowanie pionowe jak i poziome). Dodał: „My tego przejścia nie wytyczaliśmy, my możemy 
pomyśleć ewentualnie po przebudowie tej drogi dokonać kolejne przejście gdzieś tam przy szkole 
czy na końcu dwustronnego chodnika.” 
 
Radna powiatowa B.Sewerynek podkreśliła, że trzeba się cieszyć, że obecnie w naszej gminie jest 
taka dobra współpraca i z Radą Powiatu i ze Starostami, ponieważ przez lata poprzednie nie było 
tak dobrej współpracy. Dodała: „Bardzo proszę Radę, aby podjęła tą uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu. Dzięki tej pomocy wreszcie ta droga 
Gorzędów Kamieńsk będzie zrobiona. I bardzo bym się cieszyła i tu apeluję do Starosty, aby 
wreszcie ten odcinek w Gorzędowie, o którym jest mowa, że nie ma właściciela był uregulowany. 
Jest to bardzo ważne. Nie znam się aż tak na prawie, ale myślę, że trzeba może wystąpić o 
ustalenie granic Powiatu Radomszczańskiego i Piotrkowskiego do ministra administracji... 
Uważam, że jak będzie tak współpraca wyglądała jak obecne to wiele dobrego zrobimy dla 
naszego terenu dla terenu powiatu jak również i naszej gminy.” 
 
Radny F.Stępień: „Ja chciałem jeszcze Pawłowskiemu odpowiedzieć na te zarzuty... Skończona 
kanalizacja... Proszę robić dalej, przecież miał Pan receptę na wszystko, na lampy na drogi na 
kanalizację. Jest zrobione tyle proszę pociągnąć dalej kanalizację tak jak gmina robiła wcześniej 
teraz robić i nie zarzucać... 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „Proszę Państwa ja powiem tak, że ja liczę na powiat i wiem, że ta droga 
ma mieć w rowy. Ja czekałem na tą kanalizację deszczową troszkę poczekam na te rowy powiatu 
i zobaczymy, co będzie za trzy cztery lata, co się bardziej sprawdzi czy rowy, które normalnie 
odbierają tę wodę lepiej (byleby tylko nie były blokowane przez niektórych rolników, że zakopują 
swoje rowy) czy te rury, które są położone i już dzisiaj są sygnały, że burzówka w Barczkowicach 
się zapycha i trzeba je czyścić. Bo dla mnie, tam gdzie ja mieszkam... Ja nie będę tutaj Pana 
Starosty straszył, ale powiem, że jestem trochę pokrzywdzony przez Powiat, bo u mnie nie będzie 
chodnika (i całe Barzkowice będą miały chodnik a tych 5 domów gdzie ja mieszkam chodnika nie 
będzie) będzie pobocze. Zobaczymy jak to się sprawdzi czy pobocze byłoby lepsze czy chodniki 
zwłaszcza zimą przy odśnieżaniu. Ale tak samo zobaczymy jak się sprawdzi ta deszczówka, bo 
już dzisiaj wiadomo, że w Barczkowicach są miejsca na tej drodze gdzie woda z pól, dzięki temu, 
że nie ma rowu a jest rura gdzieś tam położona, napływa na drogę nie jest zbierana przez 
deszczówkę i był problem w tym roku, że stała się zgorzel z lodu na pewnym odcinku i trzeba 
było parę dni walczyć z tym lodem. I naprawdę było niebezpiecznie. Tam naprawdę mieszkańcy 
mają zalewane i tak do końca to nie spełnia swojej roli. I – ja mówię – być może na tym, że trochę 
po macoszemu byłem potraktowany przez wykonawców tej deszczówki to może na tym 
wygrałem, bo jak będą rowy to rów dla mnie lepiej spełni tą rolę niż ten luksus deszczówki, który 
w pierwszym roku po wybudowaniu (czy w drugim) już się nie sprawdził.” 
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Radny F.Stępień: „Panie Pawłowski te studzienki trzeba czyścić po prostu. Jak się wykasza trawę 
i trawa leci do studzienek to trudno. Niech Pan sobie przejedzie teraz ile jest śmieci i patyków po 
deszczu. One są już całkowicie na zewnątrz zapchane i jak ta woda może schodzić. Niech Pan 
sobie przejedzie przez Barzkowice ulicę Słoneczną... Wysłać trochę ludzi niech czyszczą.”  
 
Naczelnik Aleksander Broszkowski: „Szanowni Państwo jeszcze chciałem dwa słowa poświęcić 
chodnikom, bo nie wszyscy z Państwa może wiedzą gdzie w Barczkowicach będą chodniki, bo 
tak tutaj operuję ogólnymi stwierdzeniami. A więc istniejący chodnik po stronie południowej 
gdzie mamy świetlicę boisko i zatokę autobusową, zgodnie z tym projektem, który mam przed 
sobą, będzie przedłużony aż do posesji Nr 24, tj. około 300 metrów w kierunku Gorzędowa. 
Natomiast po stronie północnej powstanie chodnik nowy (w tej chwili nie ma) od posesji Nr 3 (tj. 
pierwszy dom w Barczkowicach po lewej stronie jak wjeżdżamy od strony Kamieńska) aż do 
posesji Nr 77 (włącznie). Później mamy przerwę są działki niezabudowane i posesje takie jak 81, 
83, 85 i 87 to są posesje bez chodnika i wszędzie gdzie nie ma chodnika będzie pobocze z 
destruktu. Ja powiem, że takie rozwiązanie jest wiele lepsze dla drogi niż chodnik. Tu mamy kilka 
domów rozproszonych, co kilkadziesiąt metrów. Jakie tam będzie natężenia ruchu pieszego przy 
tych domach? I dla tych trzech czy czterech domów rozproszonych budować chodnik nie mając 
kanalizacji deszczowej? To jest po prostu – powiem nieładnie – gwóźdź do trumny dla drogi, bo 
brak odwodnienia prawidłowego i jednoczesna budowa chodnika to niestety jest szybka 
degradacja nawierzchni starej bądź nowej.” 
 
Radny G.Turlejski: „Pan Naczelnik tutaj fachowo wyjaśnił problem bez dwóch zdań... A Pan 
Burmistrz jak będzie tak sprzątał drogi po zimie jak to robił w tym roku z tego piasku, którego 
tony nasypał to w przyszłym roku stanie nie tylko kanalizacja w Barczkowicach, ale wszędzie 
deszczówka stanie, w Kamieńsku też.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podkreślił, że polityka jest sztuką kompromisu i uważa, że ten 
kompromis w sposób wzorowy udało się zawrzeć. Dodał: „Ja chciałbym bardzo podziękować w 
kolejności: Pani Radnej powiatowej, Panu Staroście, Wicestaroście, Naczelnikowi Wydziału Dróg 
oraz Panu Burmistrzowi za ogromną pracę włożoną w ten proces. Dziękuję radnym, którzy mam 
nadzieję przegłosują tą uchwałę i abstrahując od wyniku (a mam nadzieję, że będzie pozytywny) 
nie narzekajmy na samym początku inwestycji szanowni Państwo. Po to jest prawo po to jest 
nadzór budowlany po to są służby do tego stworzone żeby tą inwestycję prowadzić wzorowo. I 
nie wyrokujmy na początku prowadzenia inwestycji, że coś będzie źle, bo to jest naprawdę 
działanie od tyłu.” 
Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. Poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu 
na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów.                
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 lipca 
2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację 
przebudowy drogi powiatowej nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów.                            Załącznik Nr 7 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował radnym za głosowanie, przedstawicielom Starostwa 
Powiatowego w Radomsku za przybycie i ogłosił 5 minut przerwy. 
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Po przerwie (w godz. 1010 – 1015) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do 
kontynuacji punktu. 
 
W dalszej kolejności wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi 
projektami uchwał: 
 

� w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 - 2018; 
 

Radny G.Turlejski zwrócił uwagę, że załącznik do uchwały nie jest podpisany przez 
uchwałodawcę.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał Panią prawnik czy załączniki do projektu uchwały 
powinny być podpisane przez uchwałodawcę? 
Radca prawny Urszula Kowalska-Smuga odpowiedziała: „No są na ten temat różne szkoły, ja nie 
będę tutaj przesądzać... 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik dodał: „Czyli rozumiem, że są szkoły prawnicze, które mówią, że 
powinny i są, które mówią, że nie powinny?” 
 
Radca prawny Urszula Kowalska-Smuga odpowiedziała, że tak. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik oznajmił, że skłania się ku tym drugim. Następnie oddał głos 
radnemu G.Turlejskiemu. 
 
Radny G.Turlejski: „Panie Przewodniczący przeglądając ten załącznik w części: planowane 
zadania i przedsięwzięcia, zauważyłem: rozbudowa oczyszczalni ścieków i w tym fragmencie jako 
celem tej rozbudowy zauważyłem: pobudzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. Może mi Pan 
wyjaśnić, w jaki sposób rozbudowa oczyszczalni ścieków pobudzi aktywność sportowo-
rekreacyjną?” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Myślę Panie radny, że Pan może interpretować to na własny 
sposób. Ja to interpretuję, że jeżeli będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków to napływ do gminy 
będzie jeszcze większy a tym bardziej pobudzi się rozwój sportu w naszej miejscowości.” 
 
Radny G.Turlejski: „No Pan po prostu bredzi.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik: „Nie bredzę, ja to tak interpretuję. Może Pan być 
nieusatysfakcjonowany moją odpowiedzią, natomiast nie życzę sobie żeby wobec mnie rzucał Pan 
inwektywy, że bredzę.”  
Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 – 2018. Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 – 2018. 

Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 - 2018; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 – 2018. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011 – 
2018.                                                                                                                           Załącznik Nr 9  
 

� w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011 - 2018; 
 
     Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011 – 2018. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011 – 
2018.                                                                                                                         Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochocicie na lata 2011 - 2018; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Ochocicie na lata 2011 - 2018. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochocicie na lata 2011 – 
2018.                                                                                                                         Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011 - 2018; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011 - 2018. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011 – 
2018.                                                                                                                         Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie podziału sołectwa Ochocice; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału 
sołectwa Ochocice. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie podziału sołectwa Ochocice.                                            Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych; 
 
Radny W.Wasiński zapytał czy ten teren jest uzbrojony? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie. Dodał: „Teren będziemy dopiero uzbrajać, ale jest 
położony w takim miejscu gdzie to uzbrojenie są blisko media są dogodne spadki, jeżeli chodzi o 
kanalizacje deszczowa burzową także do uzbrojenia jest to teren w miarę dogodny.” 
Radny M.Zięba zapytał czy były już opracowywane szacunkowe ceny za metr kwadratowy tych 
gruntów? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że na chwilę obecną żadne takie opracowania nie były 
robione. Po podjęciu przez Radę uchwały będzie wycena działek przez rzeczoznawcę i zanim 
trafią na licytację ich cena będzie wyznaczona. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż działek niezabudowanych. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych. 

Załącznik Nr 14 

� w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż działki niezabudowanej. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej.  Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki na okres 10 lat; 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie działki na okres 10 lat. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki na okres 10 lat. 

Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami. 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.                                                          
                       

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XI/112/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami.                                                                             Załącznik Nr 17 
 

Radny G.Turlejski zgłosił, że na ulicy Głowackiego na wysokości apteki stworzyły się dwie 
muldy asfaltowe bardzo niebezpieczne dla przejeżdżających pojazdów. 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „To jest droga nie nasza gminna, informacja była 
przekazywana, myślę, że to będzie zrobione.” 
 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 
3. 
 

p u n k t  3 
Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XI nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


