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RM.0002.5.2014  

 P R O T O K Ó Ł NR XLVI/14 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 19 sierpnia 2014 r. 
 
XLVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 930. 
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 
2014 - 2018; 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XLVI 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 projektów uchwał przygotowanych do podjęcia na dzisiejszej sesji. 
 

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

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-
2018; 

 
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 2014-2018. Głosowało 12 radnych. 
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„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 XLVI/468/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
19.08.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018. 

 Załącznik Nr 4 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga poprosiła o wprowadzenie w załączniku nr 1 – zmiany w planie 
dochodów – zmiany paragrafu i rozdziału, tzn. jest wpisany rozdział 60017 a powinien być 60016              
i paragraf był wpisany 0970 a winien być 6290. Wyjaśniła, że są to środki, które gmina pozyskała 
z Urzędu marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól, natomiast kwota zwiększenia to 11.690zł 
Następnie szczegółowo omówiła załączniki do uchwały. 
 
Radny D.Barański zapytał, dlaczego nie jest ujęte oświetlenie na Podchojnach? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o oświetlenie na Podchojne to w tej chwili trwa 
załatwianie pozwolenia na budowę (mamy projekt, mamy wszystkie dokumenty oprócz 
pozwolenia), dlatego przeznaczanie teraz tych środków, zablokowanie ich, byłoby niewskazane. 
Dodał: „Myślę, że sesja wrześniowa to te środki wtedy na Podchojnę będą. Przypomnę, że na 
Podchojnie miało być oświetlenie tam gdzie jest ten budynek wybudowany przed samym lasem i 
tu na początku na zakręcie. Także będzie taka propozycja najprawdopodobniej na sesji następnej.”  
   
Radny D.Barański zapytał jak przedstawia się sprawa drogi koło Pana Tomka Adaszka? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że tam, z tego co ostatnio rozmawiał, jest pełna zgoda 
mieszkańca i to jest najważniejsze. Pozostaje tylko kwestia przebrnięcia przez te wszystkie 
kwestie formalne typu: notariusz, zamiany, itd. Także to też jest kwestia jesieni, kiedy by były 
dograne wszystkie te formalności żeby tą drogę zrobić. 
 
Radny G.Turlejski zapytał, na czym ma polegać przebudowa budynku na Placu Wolności w 
Kamieńsku? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że przebudowa będzie polegała na rozburzeniu tego budynku, 
który jest w tej chwili, ponieważ nie spełnia on wymogów sanitarnych i wybudowaniu nowego 
większego budynku. Dodał: „Projekt tego budynku jakiś czas temu został zrobiony, myślę, że 
Państwo mogą sobie go w inwestycjach zobaczyć. Byłby zachowany charakter tak jak teraz 
takiego małego lokalu gastronomicznego, jeżeli chodzi o lody plus ubikacje.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał, co z Panią, która tam prowadzi działalność gospodarczą w tej chwili? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że przewidziane jest tam prowadzenie takiej działalności nadal, 
lody tam będą, natomiast trudno w tej chwili jest odpowiedzieć na pytanie czy to będzie ta Pani 
czy inna Pani.  
 
Radny M.Ludwiczak zapytał czy na planowanym z drugiej strony cmentarza parkingu Pan 
Burmistrz bierze pod uwagę zrobienie przyłącza wody, jakieś studni? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że tak. Dodał: „Parking to może za dużo powiedziane, bo 
chodzi nam w tej chwili o jakieś 4-5 miejsc parkingowych Mamy tam działki, mamy to 
rozplanowane żeby to zrobić już w takim miejscu żeby to po prostu służyło jakby tej drugiej 
części cmentarza, że jak ktoś ma od tamtej strony groby żeby mógł zaparkować. Oprócz tego 



 3

byłby tam kran z wodą. Na szczęście są nasze działki przylegające do cmentarza i jest też linia 
wodna także to tylko kwestia, w którym miejscu ta wylewka by była.”  
 
Radny D.Barański zapytał ile czekamy na kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że musi zebrać się Zarząd, czyli to potrwa około półtora miesiąca.  
 
Radny D.Barański dodał: „Czyli z tym boiskiem w Gorzędowie się raczej nie wyrobimy?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że boisko to jest zupełnie inna sprawa. Wyjaśnił: 
„Mówimy tutaj o środkach unijnych i środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Jeżeli chodzi o Gałkowice Nowe jest to oczyszczalnia i możemy tu skorzystać z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast, jeżeli chodzi o boisko to z 
Wojewódzkiego Funduszu na to nie możemy skorzystać, bo to nie ma jakby bezpośredniego 
przełożenia na ochronę środowiska, więc tutaj czekamy tylko na środki unijne.” 
 
Radny D.Barański zapytał, co będzie, jeżeli tych środków unijnych nie będzie? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że trudno odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie. Liczy, że te 
środki będą. Dodał: „Ja myślę, że rozstrzygniecie tzn., jeżeli tylko znajdziemy się na liście to już 
są środki nasze, dlatego że zasada jest taka, że jeżeli złożyliśmy wniosek i ten wniosek będzie 
zaakceptowany pozytywnie (nawet później) to wtedy te środki mamy. Natomiast decydujące 
będzie to czy znajdziemy się na tej głównej liście do rozdania unijnego... 
 
Radny D.Barański dodał: „Jeszcze mam taką prośbę, jeśli jesteśmy przy cmentarzach, czy nie 
można by było wody podciągnąć i jakiegoś tam światła (skrzynki energetycznej) w Gorzędowie 
pod cmentarz?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że w Gorzędowie jest zupełnie inna sprawa, ponieważ woda jest 
w drodze powiatowej, cały parking jest kościelny, więc tu jest problem bo musielibyśmy robić 
inwestycje nie w swoim obszarze. Dodał: „Z tego, co rozmawiałem kiedyś z członkami Rady 
Parafialnej (ksiądz też przy tym był) tam był pomysł żeby zrobić studnie artezyjską, bo jest niski 
poziom wody... Z energetyką podobnie jest jak z wodą, nie jest nasz teren, nie możemy budować 
linii nie na naszym terenie. Myśmy tam dołożyli lampę na samym przejściu i ona jest tak 
skierowana, że trochę ten parking oświetla. Natomiast nie możemy wejść na teren parafii.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zmiany zgłoszone przez Skarbnik Gminy. 
Głosowało 12 radnych. Za” przyjęciem zmian głosowało 11 radnych, 1 radnych wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania zmiany zostały przyjęte. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2014 (ze zmianami). 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 XLVI/469/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
19.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.                               Załącznik Nr 5 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady J.Kozik 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 XLVI nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


