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RM.0052/14/08 

P R O T O K Ó Ł  NR XXXII /08 
 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku  

z dnia 11 grudnia 2008 r. 
 
XXXII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1500 – 1507. 
Stan radnych 13. Obecnych na sesji 12 radnych (Nieobecny radny Marek Ludwiczak). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy – Maria 
Ozga, Radca Prawny – Urszula Kowalska-Smuga.  
 

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

PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwały: 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.  

3.  Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie 
listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 13 radnych obecnych jest 12 radnych. Stanowi to quorum, a 
więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza 
Kamieńska. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad i przeszedł do jego kontynuacji. 
  
W załączeniu do protokołu – wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej.     Załącznik Nr 4  
 

p u n k t  2 

Podjęcie uchwały: 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości;  

 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik gminy Panią Marię Ozgę. 

Skarbnik gminy zapoznała z treścią ww. projektu uchwały. Wyjaśniła, Ŝe zmiana ta jest 
wprowadzana na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej i polega na tym, Ŝe w punkcie „g” 
ww. uchwały są dodane wyrazy: „nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Poza 
tym wszystkie zapisy w uchwale pierwotnej pozostają bez zmian. 
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Radny B.Pawłowski zapytał czy po tej korekcie ta uchwała juŜ jest w sposób prawidłowy 
skonstruowana? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, Ŝe tak. Podkreśliła, Ŝe co roku była uchwała tak skonstruowana i 
nie było Ŝadnych zastrzeŜeń, a w tym roku dostała sygnał Ŝeby doprecyzować. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.  
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta wymaganą 
większością głosów.  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXII/254/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
11.12.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.                                                             Załącznik Nr 5 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 2. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3. Zakończenie 
posiedzenia. 
 

p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i zakończył obrady XXXII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V 
kadencji. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz   
 
 
 
 
 


