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RM.0002.9.2011  
 P R O T O K Ó Ł NR XII/11 

z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 16 września 2011 r. 

 
XII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1130 – 1150. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych (nieobecni radni: p. Renata Bidzińska, p. Marek 
Ludwiczak).  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, NTL, „Co Nowego”, „Komu Czemu”. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości.                                                  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 budżecie gminy na rok 2011; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-

2014; 
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
• w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego i 

spółdzielniach. 
 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XII 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 13, co stanowi quorum, a więc Rada 
może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga szczegółowo omówiła załączniki do ww. projektu uchwały.         
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Radny J.Madej zapytał, dlaczego zwiększamy na wycenę nieruchomości o kwotę 5.975 złotych,  
o co tutaj chodzi? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniała, że teraz będą dzielone nowe działki i trzeba zwiększyć środki, bo nie 
były planowane w takiej wysokości, żeby zabezpieczyć na podpisanie umowy. 
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał, że są to 22 działki w obrębię ulic: Hubala W.Polskiego i Sportowej 
w Kamieńsku  
  
Radny F.Stępień zapytał czy to minus 40 tysięcy na wyposażenie świetlicy w Barczkowicach 
znaczy, że te pieniądze są już wykorzystane? 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. Dodała: „Raczej wszystko jest już dokupione.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy to znaczy, że tu się nie zdejmuje to minus 40 tysięcy? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to się nie zdejmuje tylko przenosimy do materiałów. Dodała: 
„Tutaj w załączniku numer dwa, ja omawiając mówiłam, że przenosimy. Natomiast załącznik 3 to 
jest załącznik o inwestycjach i tam nie pokazujemy takich bieżących wydatków (zakup krzesła nie 
będzie stanowić środka trwałego i w przyszłości nie będzie przyjmowane na majątek tylko na 
wyposażenie). To wszystko jest zakupione tylko po prostu zmiana jakby klasyfikacji.” 
 
Radny F.Stępień dodał: „Czyli świetlica może już być uruchamiana, tak? Bo mieszkańcy pytają 
bez przerwy. 15 września miał być odbiór i nie ma. Nie wiem... Czy jest jeszcze jakiś termin 
planowany, bo ja muszę też mieszkańcom odpowiedzieć?” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zwrócił uwagę Panu radnemu, że to nie dotyczy tematu uchwały. 
Następnie zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. Poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
16.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                               Załącznik Nr 5 
  

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-
2014; 

 

Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały.     
     
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-2014. Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem 
ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 2 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XII/114/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
16.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2011-2014.                                                                                                                 Załącznik Nr 6 
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� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 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 XII/115/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
16.09.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                                                    Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego i 
spółdzielniach; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy tu w tytule, czy w treści uchwały, nie można było zawrzeć, że 
chodzi o Bank Spółdzielczy? 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga odpowiedziała: „Nie, my nie możemy tak, my musimy ogólne takie 
ramy, takie ogólne zasady.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia i 
zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach. Głosowało 13 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 1 radny głosował „przeciw”. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XII/116/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
16.09.2011 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego i spółdzielniach.                                                                                     Załącznik Nr 8 
 
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 XII nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 


