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 P R O T O K Ó Ł NR LIX/2006
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 16 sierpnia 2006r.

LIX  nadzwyczajna  sesja  Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  IV  kadencji  odbyła  się  w  sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 15.05– 15.07.
Stan radnych 15.  Obecnych na sesji  3 radnych.  Nieobecni to:  J.  Blada,  T.  Gaworski,  Z. 
Górny, W. Kociniak, M. Kopcik, J. Kowalski, M. Kubacki, J. Kuliberda, K. Lis,  J. Piekarski , 
P. Secomski, W. Wasiński.

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych                            -           załącznik Nr 1. 

Ponadto na sesję zostali  zaproszeni:  Grzegorz Turlejski – Burmistrz Kamieńska,  Tomasz 
Łuczyk – Sekretarz Gminy, Maria Ozga – Skarbnik Gminy, Urszula Kowalska – Smuga – 
Radca  prawny,   Bożena  Sewerynek  –  Radna  Rady  Powiatu  Radomszczańskiego,  Iwona 
Górecka – Kopcik – Kierownik SP ZOZ Kamieńsk.

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. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
    • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( projekt I ),
    • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( projekt II ),
    • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( projekt III ),
    • w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,
    • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki,
    • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek,
    • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej,
    • w sprawie przyjęcia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 
      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku,
    • w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz 
      ich przeznaczenia i standardu,
    • w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
      Zdrowotnej w Kamieńsku,
    • w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty 
      należności pieniężnych Gminy i jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje 
     się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organu lub osoby do tego
     uprawnionej,
   • w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,
   • w sprawie upoważnienia Burmistrza Kamieńska do samodzielnego zaciągania 
     zobowiązania przekraczającego kwotę 25.000 zł.,
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   • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z 
    zakresu dróg publicznych.
4. Zakończenie posiedzenia.
  
W  załączeniu  do  protokołu  –  zawiadomienie  o  zwołaniu  LIX  nadzwyczajnej  sesji  Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad                     -      załącznik Nr 4.

p u n k t  1

OTWARCIE POSIEDZENIA.

Otwarcia LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady A. Kułak.
Przewodniczący Rady na podstawie listy stwierdził, że w tej chwili brak jest quorum, bo na 
stan 15 radnych, obecnych jest 3 radnych, czyli  brak jest quorum. Wobec tego nie mogę 
prowadzić  sesji,  bo  uchwały,  które  będą  podejmowane  nie  będą  prawomocne i  nie  będą 
ważne. Musi być większość. W tym przypadku na 15 radnych musi być 8 radnych obecnych, 
żeby obrady były prawomocne. Zresztą ja chcę uzasadnić, bo sezon jak w każdych radach jest 
urlopowy i  też u nas gdzieś do granicy 20 sierpnia  żeśmy ustalili,  że  będzie  w miesiącu 
sierpniu parę dni około 20 dni wolnych tak od zajęć prac komisji. Także widocznie radni się 
zastosowali. Wiem, że było kilka telefonów, że weekend mają przedłużony, chorzy też są 
niektórzy radni. Także jest taka sytuacja, jaka jest. 
Wobec powyższego zamykam LIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.  
Dziękuję bardzo za przybycie.

Protokołowała:

Barbara Alama
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