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RM.0002.4.2013  

 P R O T O K Ó Ł NR XXXII/13 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
 
XXXII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1100 – 1120. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 10 radnych.  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman. 
 

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/342/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 

marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Kamieńsk. 

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 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 10, co stanowi quorum, 
a więc Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwały: 
 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Kamieńsk; 

 

Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji będzie głosowany projekt uchwały, który 
radni otrzymali tuż przed sesją, ponieważ jeszcze dzisiaj Regionalna Izba Obrachunkowa 
przesłała swoje uwagi, co do wzorów deklaracji na odbiór odpadów komunalnych, które zostały 
na bieżąco wprowadzone żeby już nie było żadnych wątpliwości.  
Ponadto Pan Burmistrz zaznaczył, że chciałby zgłosić jeszcze jedną poprawkę do tego projektu 
polegającą na zmianie terminu składania pierwszej deklaracji z 31 maja na 21 czerwca 2013 r. 
Uzasadnił, że zanim Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniuje tą dzisiejszą uchwałę i prześle ją 
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do publikacji w Dzienniku Urzędowym i zanim ta uchwała wejdzie w życie (po 14-tu dniach od 
publikacji) to może zostać mieszkańcom za mało czasu na złożenie deklaracji.                
Następnie, wspólnie z Sekretarzem Gminy, omówił projekt uchwały ze zmianami.  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany terminu składania 
pierwszej deklaracji z 31 maja na 21 czerwca 2013 r. Głosowało 10 radnych. „Za” przyjęciem 
poprawki głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania poprawka została przyjęta jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk z poprawką. Głosowało 10 radnych.        
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXII/348/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
25.04.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk. 

                               Załącznik Nr 4 
 
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 XXXII nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 

 
 
 
 
 


