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RM.0002.13.2011  

 P R O T O K Ó Ł NR XVI/11 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 
 
XVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 920. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 radnych.  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski i Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości.                                                  Załącznik Nr 2 
 
PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11 Rady 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 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania 
statutów sołectwom Gminy Kamieńsk. 

 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                  Załącznik Nr 3 
 

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

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11 Rady 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; 
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Burmistrz B. Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny F.Stępień zgłosił, że jeżeli zostało pieniążków to w Barczkowicach jest kilka uwag, które 
może w tym zakresie można by było zrobić, mianowicie przy trzech posesjach, tj. u Pana 
Sygulskiego, u Pana Ziemby i Pana Bąkowicza, nie są zrobione wejścia we furtkach i nie ma tam 
wejścia z chodnika do domu. Druga sprawa; zostawiony też jest kawałek (nie jest wyłożone 
kostką) po przeciwnej stronie jak stoi przystanek na ulicy Mickiewicza w Barczkowicach, gdzie 
przeważnie stoją dzieci, które dojeżdżają do Radomska do szkoły czy osoby oczekujące na 
przewozy pracownicze i tam też by pasowało tą kostkę wyłożyć. 
Ponadto Pan Radny zapytał czy byłaby możliwość postawienia jakiejś wiaty przystankowej 
właśnie po tej stronie, tj. jak się jedzie od Gorzędowa po prawej stronie naprzeciwko przystanku, 
który już istnieje. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że zna sprawę Pana Sygulskiego i innych mieszkańców było to 
omawiane i na bieżąco przekazywał uwagi do starostwa. Część tych rzeczy była uwzględniana na 
ile to było możliwe, natomiast starostwo w tej chwili tłumaczy się tym, że ma ścisłe pewne 
warunki położone w przetargu i w umowie i za bardzo nie może tego zmienić. Natomiast 
najprawdopodobniej będą roboty kontynuowane na wiosnę, jeżeli chodzi o odcinek między 
Barczkowicami a Kamieńskiem i wtedy można by było do takich robót wrócić.  
Jeżeli chodzi o wiatę to już kwestia byłaby gminy i dogadania się tylko, co do zgody właściciela 
pobocza na ustawienie takiej wiaty. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr X/92/11 Rady 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 XVI/155/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/11 Rady 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 4 
 

� w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania 
statutów sołectwom Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski zgłosił, że chciałby jeszcze nanieść poprawkę w projekcie uchwały w 
paragrafie drugim polegającą na wprowadzeniu przecinka po słowach „wszyscy stali” i dopisaniu 
wyrazu „pełnoletni” . Po zmianie zapis przedstawiałby się następująco: „§ 2. W konsultacjach 
mają prawo brać udział wszyscy stali, pełnoletni mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy 
Kamieńsk.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie ww. poprawkę. Głosowało 12 
radnych. Za przyjęciem poprawki głosowało 11 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania ww. poprawka została przyjęta. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy 
Kamieńsk. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych.        
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymagana 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
20.12.2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących 
nadania statutów sołectwom Gminy Kamieńsk.                                                        Załącznik Nr 5 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 
3. 
 

p u n k t  3 
Zakończenie obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pawelec podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XVI 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 


