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RM.0002.6.2013  

 P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/13 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 
 
XXXIV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1600 – 1620. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 10 radnych.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga. 
 

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

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwały: 

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

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Przewodniczący 
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.  
Przewodniczący Rady dodał, że dzisiaj wpłynął od Pana Burmistrza jeszcze jeden projekt 
uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, w związku z czym za zgodą Pana 
Burmistrza zgłasza wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad ten projekt uchwały. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jest to uchwała ściśle związana z tą uchwałą pierwotną,        
z udzieleniem pomocy Powiatowi Radomszczańskiemu, na kontynuację budowy drogi Gorzędów-
Kamieńsk. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 – jako pierwszej. 
Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 radny głosował 
„przeciw”. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 
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• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 

realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów. 
 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Rady J. Kozik przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
 

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 2013; 
 

Skarbnik gminy M.Ozga szczegółowo omówiła załączniki do ww. projektu uchwały.         
 
Radny G.Turlejski zapytał, jaki ma być zakres przebudowy drogi powiatowej, na które Rada 
zamierza przekazać dotację? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że przebudowa będzie dotyczyła odcinka od miejsca gdzie się 
skończyła ta inwestycja, czyli jak rzeka Kamionka, do ulicy Szopena i Zjednoczenia. Z tym, że są 
to wartości kosztorysowe i jeżeli z przetargu wyjdzie ta inwestycja tańsza to można spodziewać 
się też kontynuacji przebudowy chodnika po stronie lewej jak się jedzie od Barzkowic, po stronie 
szkoły. Jeżeli chodzi o zakres przebudowy to będzie zgodnie z planem przebudowy tej drogi, 
czyli asfalt, chodniki. Tak jak do tej pory kompleksowo cała ta droga jest przebudowywana. 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Czyli mam rozumieć, że to jest położenie nawierzchni asfaltowej i 
budowa chodników po obu stronach od mostku do ulicy Szopena?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że z tego co pamięta to mniej więcej w tym zakresie. To, 
co zakładał projekt. Dodał: „Nie wiem jak będzie z chodnikiem po stronie prawej patrząc od 
Kamionki gdzie fragment był budowany przez Gminę Kamieńsk kilka lat temu nie wiem czy on 
zostanie tak jak w tej chwili czy będzie przekładany przebudowywany. Jeżeli mówię zostanie 
środków starostwo planuje żeby dalej kontynuować tą przebudowę zwłaszcza, że chodnik tam jest 
w najgorszy.” 
 
Radny G.Turlejski: „Jeszcze mam jedno pytanie... Tutaj jest zdjęte 180.000 – przebudowa drogi 
powiatowej wraz z chodnikiem ulica Szkolna?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że to są te same pieniądze tylko inna nazwa. Dodał: „Tu jest na 
dotację jakby przełożenie z paragrafu na paragraf i do tego dokładamy 34.000 do pięćdziesięciu 
procent bo wiemy że to jest pięćdziesiąt procent realnych kosztów które w tej chwili są zapisane 
w kosztorysie inwestorskim. I to jest to 180 tysięcy przełożenie plus uzupełnienie o brakującą 
kwotę. Co nie znaczy, że musi być cała ta kwota wykorzystana, aczkolwiek jakby zostało to ja 
bym się opowiadał za tym żeby kontynuować tą inwestycję zwłaszcza ten chodnik, bo on jest 
naprawdę w kiepskim stanie.” 
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Radny G.Turlejski zapytał ile pieniędzy starostwo przeznacza na tą inwestycję? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, tak jak do tej pory. 
 
Radny D.Barański przypomniał, że już z półtora roku temu prosił o przeniesienie pasów przejścia 
dla pieszych w związku z tym, jeżeli teraz tą drogę przebudowujemy to może te pasy (przejście 
dla pieszych) przenieść jak jest słup. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że do tego etapu na pewno przy tej przebudowie nie dotrzemy, 
niemniej sprawa została przekazana do Powiatu Radomszczańskiego i według nich jest dobrze. 
Dodał: „Jeżeli dojdziemy do tego momentu to myślę, że jest kwestia dyskusji czy nie warto zrobić 
bo moim zdaniem też przeniesienie pasów bliżej w kierunku Barczkowic jest logiczne bo 
zwłaszcza jadąc od Radomska skręcając w prawo nagle wjeżdżamy na pasy.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2013. 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 XXXIV/360/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
17.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                               Załącznik Nr 4 
 

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

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej 
nr 3915 E 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 XXXIV/361/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
17.06.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów.    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. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXXIV nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 


