
 1

RM.0002.12.2013  

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

z dnia 28 listopada 2013 r. 
 
XL Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady 
Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1000 – 1030. 
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; 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/338/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku            

z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

• w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2014. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XL 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 12, co stanowi quorum, a więc Rada 
może obradować i podejmować uchwały. 
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił Wiceprzewodniczącego Rady A.Pawelca                          
o przedstawienie przygotowanych projektów uchwał. 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-
2016; 
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Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła projekt uchwały oraz załączniki do uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 

 
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 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XL/406/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.11.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

 Załącznik Nr 4 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; 
 
Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały paragrafu 
dziewiątego w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.” Wyjaśnił, że podczas drukowania 
dokumentu paragraf ten został omyłkowo wykasowany. 

 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga omówiła załączniki do projektu uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie paragrafu 
dziewiątego w brzmieniu przedstawionym przez wnioskodawcę. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 radny „wstrzymał się’ od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty.  
Następnie Przewodniczący Rady 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 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XL/407/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.                               Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/338/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Skarbnik Gminy Maria Ozga omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXI/338/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi. Głosowało 12 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 
radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów.  
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XL/408/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.11.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/338/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia  
 

27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                                              Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   
na 2014 rok; 

 
Radny G.Turlejski zapytał jak będzie wyglądał podział środków na sport, kwotowo? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podział kształtuje się następująco: generalnie na sport, czyli piłka 
nożna i piłka siatkowa jest to kwota 182.000 zł, a 27.000 zł na orkiestrę. W rozbiciu przedstawia 
się to następująco: piłka nożna w Kamieńsku – 102.000 zł, piłka nożna Gorzędów – 51.000 zł, 
piłka siatkowa – 29.000 zł. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy można dostać jakieś informacje na temat piłki siatkowej w gminie, 
tzn., jakie tam się mecze rozgrywają, w jakiej grupie, jakie miejsce zajmują, ile osób trenuje? 
 
Burmistrz B.Pawłowski powiedział, że jeżeli jest taka potrzeba to taka informacja zostanie 
opracowana i przesłana do Rady Miejskiej na ręce Przewodniczącego Rady. 
 
Radny D.Barański zwrócił uwagę, że są dwa kluby w gminie i dlaczego w jednym klubie będzie 
gospodarz a w drugim nie?  
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że w obu klubach są gospodarze. Dodał: „Z tego, co wiem to 
jeden i drugi Klub dostał zwiększone środki dwa lata temu na gospodarza. W tej chwili „Świt” 
chciał z tych środków zrezygnować w pewnym sensie i to jest do zrobienia. Jak „Polonia” będzie 
chciała zrezygnować z oddaniem środków myślę, że też tą sprawę byśmy załatwili.” 
 
Radny D.Barański zapytał, czemu jest tak zróżnicowany podział środków na te kluby z dużą 
różnicą na korzyść Świtu? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że wynika to z ilości grup, które trenują jak również z poziomu 
rozgrywek – „Świt” prowadzi rozgrywki w klasie okręgowej natomiast „Polonia” o klasę niżej. 
 
Radny D.Barański zapytał, co z tym drugim boiskiem w Gorzędowie, czy tam tylko będą jeździć 
samochody i robić dziury w tym boisku? Dodał: „W Kamieńsku budujemy drugi nowy obiekt a 
tam nic się nie dzieje.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „No nie wiem czy w Gorzędowie są potrzebne dwa boiska 
piłkarskie. No, tych boisk budujemy sporo. Teraz będziemy budować kolejne boisko w 
Ochocicach gdzie w tej chwili wstępnie mamy zagwarantowane środki z Unii Europejskiej i z 
funduszu sołeckiego. Także budujemy... Ja myślę, że zadbajmy w Gorzędowie o to co mamy, o to 
jedno boisko. Troszkę tam się, co roku o coś zwiększa, zmienia. Jest zagospodarowany plac przy 
tym boisku na działalność rekreacyjną, bo będzie tam kolejny plac zabaw z elementami do 
ćwiczeń siłowych dla dorosłych. Ja myślę, że w tej chwili to jedno boisko w Gorzędowie jest 
wystarczająco, zaspokaja potrzeby mieszkańców. Mamy sporo wydatków innych i tutaj bym 
raczej się skupił na innych wydatkach.” 
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Następnie Radny D.Barański zapytał czy Prezes czy ktoś z Klubu „Polonii” zgłaszał do Pana 
Burmistrza sprawę ogrodzenia od strony Roguzia żeby tam ta piłka nie wpadała oraz czy Pan 
Burmistrz brał pod uwagę sprawę budowy toalety dla kibiców w Gorzędowie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że Pan Prezes „Polonii” od dwóch lat do nikogo z gminy się nie 
zgłasza. Natomiast, co do toalety dla kibiców to jest to nowa sprawa. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 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 XL/409/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2014 rok.                                                                                     Załącznik Nr 7 
 

W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady J.Kozik 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 XL nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


