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RM.0052/11/10 

P R O T O K Ó Ł  NR LVIII /10 
 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku  
 z dnia 8 listopada 2010 r.  
 
LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 930.  
Stan radnych 14. Obecnych na sesji 13 radnych. (Nieobecny p. Jacek Ozga.) 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy – Maria 
Ozga, Radca prawny – BoŜena Mazurkiewicz. 
 

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: 

• w sprawie procedury uchwalania budŜetu Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu LVIII nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                  Załącznik Nr 4 

 
p u n k t  1 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia LVIII 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 14. radnych obecnych jest 13, co stanowi quorum, a więc 
Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza 
Kamieńska. Następnie przeczytał wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz 
proponowany porządek obrad.  
W załączeniu do protokołu – ww. wniosek.                                                               Załącznik Nr 5 
 
Radna Z.RoŜniatowska zgłosiła, Ŝe nie otrzymała zaproszenia i materiałów na dzisiejszą sesję. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe wszystkie materiały na dzisiejszą sesję zostały wysłane dla 
kaŜdego radnego pocztą. 
 
Radny B.Pawłowski powiedział, Ŝe chciałby zgłosić wniosek do porządku obrad... 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe to jest sesja nadzwyczajna i Pan Burmistrz jako 
wnioskodawca nie wyraŜa zgody na zmianę porządku obrad. Następnie zgodnie z porządkiem 
obrad przeszedł do punktu 2. 
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p u n k t  2 
Podjęcie uchwał. 
 
 

� w sprawie procedury uchwalania budŜetu Gminy Kamieńsk; 
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z ww. projektem uchwały, następnie otworzył dyskusję. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy po uchwaleniu dzisiaj tej uchwały juŜ będzie dotyczyła ona 
budŜetu na rok 2011? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, dlaczego akurat teraz tą uchwałę się wprowadza, kiedy budŜet jest 
przygotowywany, kiedy budŜet w jakiś sposób powinien być przynajmniej częściowo 
ukształtowany? Bo moŜna to było wprowadzić wcześniej Ŝeby juŜ cała procedura uchwalania 
budŜetu była zgodnie z tą uchwałą albo ją po prostu wprowadzić od roku przyszłego.  
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe był sygnał od pracowników RIO Ŝeby uaktualnić naszą 
uchwałę, która jest, bo ona jest taka zbyt ogólna i trzeba byłoby ją uszczegółowić. I dlatego taki 
projekt uchwały został przesłany. 
 
Radny B.Pawłowski zgłosił wniosek: 

• aby w § 6. uchwały po punkcie trzecim jako punkt czwarty wprowadzić dodatkowy punkt: 
dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej. 

 

Dodał: „Dlaczego widziałbym taką potrzebę... Dlatego Ŝeby radni na sesji mogli jeszcze o coś tam 
dopytać przed głosowaniem, mogli się dowiedzieć. Po drugie na sesji mamy równieŜ sołtysów      
i myślę, Ŝe to teŜ dałoby większe moŜliwości zapoznania się z budŜetem na rok przyszły, bo to 
jest bardzo istotna rzecz.” 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 13 radnych. Za 
przyjęciem ww. wniosku głosowało 10 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
procedury uchwalania budŜetu Gminy Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LVIII/436/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
08.11.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu Gminy Kamieńsk.             Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2010; 
 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Radna Z.RoŜniatowska zapytała ilu rodzinom będzie udzielona pomoc i czy nie było moŜliwości 
Ŝeby ta kwota była nieco większa, bo na wyremontowanie domu, który jest całkowicie zniszczony 
to kwota nawet 5 tysięcy to jest kwota bardzo mała?  
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Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe wszystkie środki na pomoc dla poszkodowanych zostaną 
przekazane do MOPS-u i Pani Kierownik MOPS-u po wizycie tam u tych osób (kolejnej zresztą) 
podejmie decyzję ile, komu przyznać. Na razie w tej fazie budŜetu jest to kwota wystarczająca 
aczkolwiek nie jest to kwota ostateczna, bo w przyszłości moŜna jeszcze pomagać, jeŜeli w 
budŜecie troszeczkę się rozluźni inwestycyjnie. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy uda się zrealizować w tym roku tę kwotę 678.000 zł na budowę 
oczyszczalni w Gorzędowie? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe pieniądze przejdą na przyszły rok. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy jest przetarg na tą oczyszczalnię? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe jeszcze nie ma. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy przewiduje się w tym roku Ŝeby był przetarg? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak, oczywiście. 
 
Radny B.Pawłowski dodał: „A podpisanie umowy teŜ w tym roku?” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił: „No być moŜe i zdąŜymy w tym roku... Ale pieniądz musi być 
zagwarantowany i dlatego on jest tam utrzymywany Ŝeby go nie roztrwonić, bo potem byłyby 
kłopoty w przyszłym roku ze znalezieniem środków finansowych.” 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, co się stanie z tymi pieniędzmi, jeŜeli w tym roku ich się nie wyda 
na tę oczyszczalnię? 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił, Ŝe pójdą do nadwyŜki budŜetowej i zostaną wprowadzone w 
przyszłym roku na oczyszczalnię ścieków w Gorzędowie. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał, kiedy jest przewidywane zakończenie budowy Orlika, a co za tym 
idzie płatności za tą inwestycję, i kiedy byłoby jego otwarcie? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe inwestycja jest juŜ praktycznie zakończona, a co do 
otwarcia to będzie wówczas, gdy tylko będą ekspertyzy wszystkich stron tj. i straŜy poŜarnej i 
nadzoru budowlanego. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy Pan Burmistrz mógłby podać jakiś termin? 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe w tej chwili nie potrafi podać terminu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budŜecie 
gminy na rok 2010. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr LVIII/437/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
8.11.2010 r. w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2010.                               Załącznik Nr 7 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3. 
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p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam LVIII 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
  
 
 
 
 
 
 
 


