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RM.0002.8.2013  

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

z dnia 18 lipca 2013 r. 
 
XXXVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000 – 1020. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 radnych.  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                            Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga. 
 

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

PORZĄDEK OBRAD: 

1.   Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013- 2016; 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Pan Przewodniczący 
powiedział, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. Następnie na podstawie 
listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12, co stanowi quorum, a więc 
Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 
Burmistrz B. Pawłowski oznajmił, że chce uzupełnić porządek obrad o dwie kolejne uchwały 
mianowicie: 

1) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej- 
placu zabaw dla dzieci w Aleksandrowie, Gmina Kamieńsk; 

2) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej- 
      placu zabaw dla dzieci w Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk. 

 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
uchwał w sprawie Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu 
zabaw dla dzieci w Aleksandrowie i placu zabaw dla dzieci w Gałkowicach Starych. 
Głosowało 12 radnych. Za wprowadzeniem uchwał głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
ww. zmiana została przyjęta. 
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Przewodniczący Rady J. Kozik przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1.  Otwarcie posiedzenia. 
2.   Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-2016; 
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013;  
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - 

placu zabaw dla dzieci w Aleksandrowie, Gmina Kamieńsk; 
• w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - 

placu zabaw dla dzieci w Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk. 
3.   Zakończenie posiedzenia. 

 
p u n k t  2 

Podjęcie uchwał: 
 
  Wiceprzewodniczący Rady A. Pawelec zapoznał radnych z projektami uchwał: 

 
� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-

2016; 
 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga omówiła załącznik do ww. projektu uchwały.  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-2016. Głosowało 12 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/369/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.07.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2013-2016.                                                                                                                 Załącznik Nr 4 
 

 
� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 

 
Skarbnik Gminy M. Ozga wyjaśniła, że w załączniku Nr 2 od momentu przekazania projektu 
uchwały dokonała zmian. W infrastrukturze wodociągowej w wydatkach inwestycyjnych była 
kwota 130.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach. Kwota ta, czyli to 130.000 
zł zostałoby zastąpione kwotą 30.000 zł natomiast 100.000 zł zostałoby przeniesione do dróg 
wewnętrznych na położenie drugiej warstwy nawierzchni asfaltowej na ulicy 3 Maja w 
Gorzędowie. W związku z powyższym prosi o wprowadzenie zmian. 
Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załączniki do projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany przeniesienia 
kwoty 100.000 zł na położenie drugiej warstwy nawierzchni asfaltowej na ulicy 3 Maja w 
Gorzędowie pozostawiając kwotę 30.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach. 
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Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem poprawki głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
poprawka została przyjęta jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2013 z poprawką. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem ww. 
projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.  
                                                                                                                                 Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej 
– placu zabaw dla dzieci w Aleksandrowie, Gmina Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w 
Aleksandrowie, Gmina Kamieńsk. Podczas głosowania 1 radny był nieobecny. Głosowało 11 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/371/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.07.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – placu zabaw dla dzieci w Aleksandrowie, Gmina Kamieńsk.  
                                
                                                                                                                                   Załącznik Nr 6 
 
� w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej 

– placu zabaw dla dzieci w Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w 
Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk. Podczas głosowania 1 radny był nieobecny. Głosowało 
11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
  
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXXVI/372/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
18.07.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk.  

Załącznik Nr 7 
 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik zamknął punkt 2. porządku obrad i przeszedł do punktu 3. 
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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 XXXVI Nadzwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Agnieszka Krupa 
 

 
 
 
 
 


