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RM.0052/9/07 
 

P R O T O K Ó Ł  NR XIII /07 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 24 sierpnia 2007r. 
 

XIII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 950. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych. (Radny A.Kułak - nieobecny usprawiedliwiony; 
radny J.Ozga - spóźnił się na obrady sesji). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Zastępca Burmistrza 
Kamieńska – p. Paweł Ziemba, Skarbnik Gminy - p. Maria Ozga, Radca prawny – p. Urszula 
Kowalska – Smuga.  
W obradach sesji w/z uczestniczyła p. BoŜena Mazurkiewicz-radca prawny w Urzędzie Miejskim.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           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 budŜecie gminy na rok 2007, 
� w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk, 

� w sprawie zmiany Uchwały VI/68/07 z dnia 27 lutego 2007r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia XIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając serdecznie radnych oraz zaproszonych gości. Na 
podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 13-tu radnych. Stanowi 
to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza i 
przeczytał proponowany porządek obrad.  
W załączeniu do protokołu – wniosek Burmistrza Kamieńska w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej.                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5  
 
Następnie poinformował, Ŝe dzisiaj wpłynęło do Biura Rady Miejskiej pismo Pani ElŜbiety 
Antoszczyk p.o. Dyrektora ZSP w Kamieńsku dotyczące wprowadzenia do porządku obrad i 
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poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/289/2005 
Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów 
gromadzonych przez gminne jednostki budŜetowe na rachunku dochodów własnych. 
Przewodniczący Rady odczytał w/w pismo i zapytał Pana Burmistrza czy wyraŜa zgodę na 
rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie dodatkowej uchwały? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w punkcie 2 (jako 
czwarty) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/289/2005 Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez gminne 
jednostki budŜetowe na rachunku dochodów własnych. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
w/w wniosku głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania w/w wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
W załączeniu do protokołu – pismo p.o. Dyrektor ZSP w Kamieńsku p. E.Antoszczyk dotyczące 
wprowadzenia do porządku obrad i poddanie pod głosowanie w/w projektu uchwały. 

Załącznik Nr 6 
Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco: 
      1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Podjęcie uchwał: 
� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007, 
� w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk, 

� w sprawie zmiany Uchwały VI/68/07 z dnia 27 lutego 2007r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/289/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez gminne 
jednostki budŜetowe na rachunku dochodów własnych. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 
Radny M.Ludwiczak poprosił o głos odnośnie porządku obrad, następnie powiedział: „Art. 20. 1. 
ustawy o samorządzie gminnym mówi: Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. Do zawiadomienia o 
zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Ja nie otrzymałem 
zawiadomienia na tą sesję, Ŝe to jest sesja nadzwyczajna tylko, Ŝe to jest zwyczajna sesja. Ta sesja 
jest zwołana przez Pana Przewodniczącego i nie na wniosek Pana Burmistrza tylko Pan 
Przewodniczący zwołuje zwyczajną normalną sesję.” 
 
Przewodniczący Rady podkreślił, Ŝe na wstępie czytał wniosek Pana Burmistrza o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Przewodniczący dla mnie jest najwaŜniejsze, co ja otrzymuję. Nie 
wiem jak Panowie macie, ale ja mam zawiadomienie o zwyczajnej sesji a nie o nadzwyczajnej. 
Panie Przewodniczący to jest zasada, której Pan powinien przestrzegać. Ja juŜ wielokrotnie 
mówiłem, Ŝe jeŜeli ktoś się nie nadaje do tego to powinien z tego zrezygnować. Panie 
Przewodniczący, jeŜeli mamy zwoływaną sesję zwyczajną to nie mydlmy nikomu oczu, Ŝe to jest 
sesja nadzwyczajna. Bo albo jest zwyczajna albo jest nadzwyczajna.” 
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Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Rada na ten rok załoŜyła ilość sesji planowanych czyli 
zwyczajnych i było wiadomo, Ŝe w miesiącu lipcu i sierpniu sesje nie będą się odbywały, dlatego 
oczywistym jest, Ŝe jeŜeli się będzie obywała sesja to w trybie nadzwyczajnym nie zwyczajnym. 
Dodał, Ŝe Pan Burmistrz jako gospodarz terenu i człowiek odpowiedzialny za tą gminę i realizację 
zadań w tej gminie skorzystał z prawa zwoływania sesji nadzwyczajnych i w miesiącu lipcu 
zwołał jedną sesję i w tej chwili teŜ jest wnioskodawcą o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Następnie 
poprosił Panią mecenas o właściwą interpretację i wykładnię. 
 
Radca prawny p. B.Mazurkiewicz: „Proszę Państwa właściwie to nastąpiło to na podstawie takiej 
zwykłej pomyłki pisarskiej tzn. pracownik, który to robił i ja rzeczywiście tego nie dopilnowałam, 
Ŝe nie znalazło się słowo sesji „nadzwyczajnej”. Natomiast kwestia tego czy jest to sesja 
zwyczajna czy nie to miałoby to w tej chwili o tyle znaczenie, jeŜeli za tym by szły wnioski 
formalne. Ale ja rozumiem, Ŝe tutaj dla przebiegu tej sesji nie ma Ŝadnego znaczenia, Ŝe to słowo 
w zawiadomieniu Państwu nie zostało dodane. Ja mogę oczywiście wyrazić moje ubolewanie, 
przeprosić Państwa za to, Ŝe nastąpiła taka pomyłka. Natomiast jak mówię formalnie nie ma to 
Ŝadnego znaczenia, poniewaŜ kwestia nadzwyczajności sesji jest tylko kwestią tego, Ŝe jest 
wnioskodawca, który jest uprawniony do tego Ŝeby wystąpić o zwołanie takiej sesji. On ma 
określone obowiązki, czyli ma wskazać, jaki uwaŜa, Ŝe powinien być porządek obrad. Natomiast, 
co do przebiegu samej sesji i innych kwestii z wyjątkiem tego, Ŝe oczywiście, jeŜeli rozszerza się 
zakres sesji nadzwyczajnej to wnioskodawca powinien wyrazić na to zgodę, bo on, Ŝe tak powiem 
zaproponował i zaproponował taki przebieg sesji, na to nie ma Ŝadnego znaczenia, poniewaŜ sesja 
odbywa się w taki sam sposób jak zwykle, czyli jest jakiś porządek obrad według którego działa, 
Państwo jak rozumiem w tej chwili rozszerzyli ten porządek obrad o podjecie jeszcze jednej 
uchwały (słusznie zresztą) i tyle.” 
 
Radny M.Ludwiczak powiedział, Ŝe rozumie, Ŝe ktoś się moŜe pomylić, ale ta pomyłka dotyczy 
artykułu, dotyczy zwołania sesji nadzwyczajnej. 
 
Radca prawny p. B.Mazurkiewicz zapewniła, Ŝe to była pomyłka, Ŝe jest wniosek Pana 
Burmistrza dostępny w biurze Rady i kaŜdy z Państwa radnych moŜe wniosek zobaczyć, 
sprawdzić nawet czy wpłynął w takim toku jak powinien. Dodała: „To Państwo zawsze jesteście 
do tego uprawnieni i jeśli ma Pan jakiekolwiek wątpliwości to moŜna sprawdzić. Natomiast jak 
mówię tych wniosków dotyczących samego naszego postępowania, jeŜeli nie ma tutaj Ŝadnych 
wniosków formalnych nie ma sensu dłuŜszej dyskusji na ten temat, bo o zmianach to nawet nie 
ma mowy, poniewaŜ Przewodniczący jest związany wnioskiem, poniewaŜ ustawa w sposób dosyć 
rygorystyczny mówi co naleŜy zrobić, jeŜeli wnioskodawca dopełni tych warunków, czyli 
przedstawi uchwałę w taki sposób jakim one zgodnie ze statutem powinny być przedstawione to 
praktycznie rzecz biorąc nie ma moŜliwości do tego Ŝeby w tej chwili ta sesja się nie odbyła.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Ja nie mam zastrzeŜeń do wnioskodawcy i wcale nie oponuje temu, Ŝe 
akurat Burmistrz złoŜył wniosek o sesję nadzwyczajną, ale Pan Przewodniczący przysłał, Ŝe to 
jest sesja zwyczajna, dlatego my teŜ Ŝeśmy chcieli zaproponować nowe punkty do sesji a w tej 
chwili dla mnie to jest teraz bardzo duŜa rozbieŜność i po prostu ja rozumiem, Ŝe jedną jakąś 
literówkę moŜna zrobić... 
 
Radca prawny p. B.Mazurkiewicz: „Jak mówię wykorzystano nieprawidłowy blankiet, poniewaŜ 
blankiet do sesji nadzwyczajnej jest inny, oczywiście inna jest podstawa prawna inny jest przepis 
i na pewno to powinien być art. 20 ust.3 i powinno być słowo nadzwyczajna. Bardzo mi przykro, 
Ŝe to się nie znalazło niemniej jednak z całego trybu naleŜy domniemywać, Ŝe jest to sesja 
nadzwyczajna i nie moŜe być traktowana jak zwyczajna.” 
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Radny M.Ludwiczak: „Ja nie wiem, dlaczego się Pani tłumaczy jak tu widnieje podpis Pana  
Przewodniczącego i jak coś podpisywał to chyba powinien wiedzieć, co podpisuje.” 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak ja wiem i proszę mi wierzyć szanowni Państwo 
chciałbym przeprosić tu publicznie, ja nie wczytałem się w przepisy prawne natomiast dla mnie 
było istotą dzień godzina i miejsce. Jednak stało się jak się stało i za to najmocniej Państwa 
przepraszam. Wniosek Pana radnego Ludwiczaka jest jak najbardziej trafny, niemniej jednak 
wypowiedzi Pani mecenas są równieŜ wydaje mi się przekonywujące i jestem drugą osobą, która 
przeprasza. ” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Proszę Państwa w planie pracy Rady Miejskiej nie ma sesji z tego co się 
orientuję ani w lipcu ani w sierpniu czyli wiadomo Ŝe jest to sesja nadzwyczajna nieplanowana. 
Sesja musi się odbyć, bo trzeba wprowadzić pieniądze Ŝeby Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
mógł prawidłowo funkcjonować od dnia 3 września i temu tylko ta sesja jest poświęcona. Dlatego 
bardzo proszę nie licytujcie się Państwo. Do pomyłki prawo ma kaŜdy, myli się Premier Rządu, 
który swoje błędy prostuje w dziennikach, monitorach i pisze sprostowania oczywistej pomyłki 
pisarskiej. To nie jest nic takiego strasznego nie ma o co kruszyć kopii, nie ma sobie co wytykać, 
wyjaśnione zostało. Tylko bym bardzo prosił Ŝebyście Państwo przystąpili do pracy, zapoznali się 
z tematem i proszę przegłosować uchwały, które są przedstawione, bo szkoła musi funkcjonować, 
nie ma innego wyjścia. Ze szkołą jest duŜo kłopotów, duŜo jeszcze mamy problemów, mam 
nadzieję, Ŝe ze wszystkim do 3 września zdąŜymy. Nie jest to ani moja wina, Ŝe tak się stało, ktoś 
tą szkołę prowadził kiedyś zaprowadził nas do tego miejsca i razem musimy z tej matni wyjść.” 
 
Radny M.Ludwiczak poprosił w imieniu Klubu Radnych NiezaleŜnych o 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady odmówił ogłoszenia przerwy. Wyjaśnił, Ŝe nie widzi potrzeby ogłaszania w 
tej chwili przerwy i przystąpił do kontynuacji porządku obrad, przeszedł do punktu 2. 

 
p u n k t  2 

Podjęcie uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007; 
 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę o omówienie w/w projektu 
uchwały. 
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał, jaka jest opinia Komisji Planowania BudŜetu w sprawie tej 
uchwały? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe nie jest wymagana opinia komisji budŜetowej na temat 
uchwały o zmianie w budŜecie takŜe Rada moŜe to głosować. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 11 radnych. 3 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na rok 2007 została przyjęta 11 głosami „za” przy 3 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.08.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                               Załącznik Nr 7 
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� w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk; 

 
Burmistrz G.Turlejski zapoznał Radę z w/w projektem uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień 
od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
publicznych szkołach i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku 
realizacji zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk została przyjęta 13 głosami 
„za” przy 1 wstrzymującym się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XIII/126/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.08.2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk.                                                                    Załącznik Nr 8 
 
 

� w sprawie zmiany Uchwały VI/68/07 z dnia 27 lutego 2007r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga zapoznała radnych z w/w projektem uchwały.  
(W trakcie omawiania uchwały na salę obrad przybyła NTL Radomsko) 
 
Radny M.Ludwiczak poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienia, co to jest, dlaczego? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe gmina występując do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska o poŜyczkę złoŜyła wniosek na ogólne zadanie tj. na budowę kanalizacji deszczowej 
w Osiedlu 700-lecia i ulicy Słowackiego. Zadanie to było częściowo realizowane w ubiegłym 
roku, w tym roku i jeszcze w następnym roku. W tym roku było początkowo zaplanowane, Ŝe 
poŜyczka będzie na budowę 700-lecia jednak ten węzeł (przejście pod ul. Słowackiego) będzie 
realizowany w przyszłym roku. W związku z tym jest zmiana nazwy tej poŜyczki, Ŝe to będzie na 
ulicę Słowackiego a nie na osiedle 700-lecia. Jednak klasyfikacja budŜetowa rozgranicza to 
zadanie, to znaczy inna jest klasyfikacja na drogi krajowe a inna na drogi wewnętrzne i stąd 
zmieniamy, Ŝe ta poŜyczka będzie na ulicę Słowackiego.  
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy to juŜ było rozpatrywane? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak. Wyjaśniła: „Wniosek złoŜony był tylko, Ŝe ogólnie na 
zadanie, ale Ŝeby tutaj dostosować, bo była podjęta uchwała o poŜyczce na osiedlu 700-lecia i 
zmieniamy. Chcemy Ŝeby to było, Ŝe w drodze krajowej, bo w tym roku będzie zakończone na ul. 
Słowackiego i Ŝeby tą poŜyczkę wziąć do ulicy Słowackiego a nie na osiedle 700-lecia.” 
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Radny M.Ludwiczak: „Jak była rozpatrywana to czy jeszcze będzie rozpatrywana?”  
 
Skarbnik Gminy: „Ale ona jest na ogólne zadanie i na osiedle i na ul. Słowackiego i tutaj nie ma 
znaczenia, tylko nasze nazewnictwo, jeŜeli chodzi o klasyfikację budŜetową Ŝeby zamienić z 
osiedla 700-lecia na ulicę Słowackiego. Bo jeŜeli chodzi o Fundusz to u nich tam nie ma 
znaczenia liczy się zadanie, Ŝe mają być takie środki.” 
 
Radna M.Bujacz: „Czyli w dalszym ciągu finansujemy inwestycje w drodze krajowej. 
Kanalizacja deszczowa jest to element drogi a ul. Słowackiego jest drogą krajową i to powinno 
być finansowane z pieniędzy Zarządu Dróg Krajowych nie gminnych. My ciągle finansujemy 
inwestycje, które powinien finansować ktoś inny.” 
 
Burmistrz G.Turlejski podkreślił: „U ściślamy tylko nazewnictwo Pani radna nic więcej. Nic tam 
juŜ nie budujemy.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „A czy ta kanalizacja deszczowa to nie jest zrobiona juŜ?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Jeszcze niezupełnie. Ale proszę Państwa porządek obrad przewiduje 
głosowanie uchwały a nie sprawę kanalizacji na ul. Słowackiego, takŜe proszę trzymać się 
porządku obrad.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panie Burmistrzu głosujemy uchwałę, w której jest 90.000 zł 
przeznaczone na kanalizacje deszczową, natomiast jeŜeli się orientuję to kanalizacja odcinek czy 
cała deszczowa to jest juŜ zrobiona.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Panie radny zmieniamy nazewnictwo w budŜecie, nic więcej nie robimy. 
Wcześniej Pan to głosował, jeŜeli Pan czegoś nie rozumie proszę sobie swoje notatki przejrzeć. 
Powtarzam po raz ostatni nie będę więcej na ten temat tu mówił.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „Panowie po prostu my tu jesteśmy po to Ŝeby tylko klepać to co jest juŜ 
zrobione. Czy to w ogóle ma sens? Czy Wy chcecie być tymi radnymi którzy mają o czymś 
decydować czy teŜ macie być teŜ tylko tymi pajacykami do pociągania linki... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Ludwiczak uwaga niestosowna, kto pajacuje to pajacuje, kto 
był pajacem to był i w tej chwili proszę nam tego nie wmawiać. Szanowni Państwo ja zamykam tą 
dyskusję, bo ta dyskusja jest juŜ czcza i juŜ w tej chwili zachodzi za daleko, poddaję ten projekt 
pod głosowanie.” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
VI/68/07 z dnia 27 lutego 2007r. Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia poŜyczek 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
Głosowało 10 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały VI/68/07 z dnia 27 lutego 2007r. Rady Miejskiej w Kamieńsku zaciągnięcia 
poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została 
przyjęta 9 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się.  
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.08.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały VI/68/07 z dnia 27 lutego 2007r. Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                    Załącznik Nr 9 
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� w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/289/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez gminne 
jednostki budŜetowe na rachunku dochodów własnych; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIV/289/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia 
dochodów gromadzonych przez gminne jednostki budŜetowe na rachunku dochodów własnych.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/289/2005 Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez gminne 
jednostki budŜetowe na rachunku dochodów własnych została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XIII/128/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
24.08.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/289/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez gminne jednostki 
budŜetowe na rachunku dochodów własnych.                                                         Załącznik Nr 10 
 
 

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

p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XIII Nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


