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RM.0002.3.2014 
 

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

z dnia 5 grudnia 2014 r. 
 
III Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 1520 – 1620. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski, Skarbnik Gminy – Maria 
Ozga, Sekretarz Gminy – Ryszard Kurman, Radca prawny – Edyta Szwed oraz media:             
„Co Nowego”, „Między stronami”,  NTL Radomsko. 
W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           Załącznik Nr 2 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/498/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia             

7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich zakresu 

działania; 
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej; 
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 

Socjalnych; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;  
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej; 
• w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu            

i Spraw Socjalnych. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia III Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy 
obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14. Stanowi to quorum, a więc Rada 
może obradować i podejmować uchwały.  



 2

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Renata Jurczyk zapoznała radnych z następującymi projektami 
uchwał: 
 

� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 

Skarbnik Gminy omówiła załączniki do przedstawionej uchwały. 
 
Radny W.Wasiński zapytał o rubrykę: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1. Co to jest? 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to zapis z programu, dotyczy środków z Unii Europejskiej. 
Dodała, że ta rubryka, ten zapis, był już w poprzedniej kadencji. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2014. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.                               Załącznik Nr 4 

 
� w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/498/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia             

7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 
Skarbnik Gminy omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLIX/498/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2014. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/4/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/498/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia  
7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.                      Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk; 

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Radny W.Wasiński zgłosił wniosek: O obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego, na kwotę 47,76 zł za kwintal.  
Uzasadnił: „W ubiegłym roku stawka była 47,79 zł z tym, że kwintal żyta kosztował 69,28 zł, czyli 
zmniejszyliśmy o 21,49 zł. Natomiast obecnie biorąc pod uwagę cenę GUS - 61,37 zł                      
i proponuje się kwotę 50 zł, czyli obniżamy to o 11,37 zł. No tu już widać dysproporcje.               
Ja bym proponował zostanie przy poprzedniej stawce 47,79 zł, a jest to podyktowane tym, że 
średnia cena skupu żyta GUS jest niższa od zeszłorocznej.”  
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Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że gdyby nie złożył tego projektu uchwały wówczas 
obowiązywałaby cena GUS - 61,37 zł przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku. Tutaj 
w uchwale proponuje obniżenie tej kwoty do 50 zł i kwota taka została wkalkulowana w budżet. 
Jeżeli teraz zmienimy tą kwotę to nie spowoduje to dużej różnicy dla przeciętnego rolnika, bo to 
naprawdę są niewielkie kwoty, natomiast spowoduje konieczność zmian w budżecie, bo gdzieś te 
pieniądze trzeba będzie znaleźć. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Wasińskiego               
o obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 47,79 zł. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem 
wniosku głosował 1 radny, 11 radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 
Kamieńsk – z kwotą 50 zł zaproponowaną przez Burmistrza Kamieńska. Głosowało 14 radnych.      
„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 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 III/5/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r.. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk.                                                        Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich 
zakresu działania; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 
stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich zakresu działania. Głosowało 14 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku i ustalenia ich 
zakresu działania.                                                                                                       Załącznik Nr 7 
 

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 
 

Przewodniczący Rady Jarosław Kozik – na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zgłosił 
kandydaturę Pana Waldemara Wasińskiego. 
Radny Waldemar Wasiński wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Zdzisław Szczepanik zgłosił kandydaturę Pana Mariana Kopcika. 
Radny Marian Kopcik wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zaproponował, żeby poddać pod głosowanie kandydaturę osoby 
zgłoszonej jako pierwszej, czyli Pana Wasińskiego i jeżeli uzyska bezwzględną większość głosów 
to głosowanie nad drugą kandydaturą będzie bezprzedmiotowe.  
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionej propozycji. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Waldemara Wasińskiego. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 11 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – Waldemara Wasińskiego, następnie poddał go pod głosowanie.    
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.               Załącznik Nr 8 
 

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów. 
 
Radna Alicja Grządzielska-Deska zgłosiła kandydaturę Pana Wojciecha Tarnowskiego. 
Radny Wojciech Tarnowski wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Marian Kopcik zgłosił kandydaturę Pani Iwony Kuliberdy. 
Radna Iwona Kuliberda wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że zasada głosowania będzie taka jak przy poprzedniej 
uchwale, czyli najpierw będzie głosowana kandydatura Pana Tarnowskiego, jako iż był zgłoszony 
jako pierwszy i jeżeli uzyska bezwzględną większość to automatycznie zostanie wybrany 
przewodniczącym komisji. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Wojciecha 
Tarnowskiego. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 9 radnych, 5 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została 
przyjęta. 
 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Planowania, budżetu i Finansów – p. Wojciecha Tarnowskiego, następnie poddał go pod 
głosowanie Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 
radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Budżetu i Finansów. 

 Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
Radny Dariusz Barański zgłosił kandydaturę Pana Stefana Górnego. 
Radny Stefan Górny wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Stefana Górnego. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
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wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – p. Stefana Górnego, następnie poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

     Załącznik Nr 10 
 

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
 
Radny Dariusz Barański zgłosił kandydaturę Pana Artura Wiewióry. 
Radny Artur Wiewióra wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Artura Wiewióry. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – p. Artura Wiewióry, następnie 
poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony Przeciwpożarowej.                                                                                    Załącznik Nr 11 
 

� w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 
Radny Dariusz Barański zgłosił kandydaturę Pani Alicji Grządzielskiej-Deski.  
Radna Alicja Grządzielska-Deska wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kandydaturę p. Alicji Grządzielskiej-Deski. 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych – p. Alicja Grządzielska-Deska, następnie 
poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 14. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w uchwale w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku jest zapis, że nie może być mniej niż pięciu a więcej niż siedmiu członków komisji. 
Ponieważ Rada wybrała już przewodniczących komisji, dlatego należy jeszcze powołać do 
poszczególnych Komisji nie mniej niż czterech a nie więcej niż sześciu radnych. Następnie poprosił 
radnych o zgłaszanie kandydatów. 
 
Radny Waldemar Wasiński zgłosił kandydaturę Pana Artura Wiewióry.  
Radny Artur Wiewióra wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Renata Jurczyk zgłosiła kandydaturę Pani Bożeny Alama.  
Radna Bożena Alama wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pani Iwony Kuliberdy. 
Radna Iwona Kuliberda wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Waldemar Wasiński zgłosił kandydaturę Pani Alicji Grządzielskiej-Deski i Pana 
Wojciecha Tarnowskiego.  
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kolejno poszczególne kandydatury: 

1) Pan Artur Wiewióra; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 12 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

2) Pani Bożena Alama; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 12 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

3) Pani Iwona Kuliberda; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

4) Pani Alicja Grządzielska-Deska; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
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5) Pan Wojciech Tarnowski; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 11 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej, tj.: Waldemar Wasiński - przewodniczący komisji,    
Artur Wiewióra, Bożena Alama, Pani Iwona Kuliberda, Alicja Grządzielska-Deska, Wojciech 
Tarnowski. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało                
14 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.           Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów; 
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Barańskiego. 
Radny Dariusz Barański wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik zgłosił kandydaturę Pani Iwony Kuliberda. 
Radna Iwona Kuliberda wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Wojciech Tarnowski zgłosił kandydaturę Pani Renaty Jurczyk. 
Radna Renata Jurczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik zgłosił kandydaturę Pana Zdzisława Szczepanika. 
Radny Zdzisław Szczepanik wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Waldemar Wasiński zgłosił kandydaturę Pana Artura Wiewióry. 
Radny Artur Wiewióra wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radna Iwona Kuliberda zgłosił kandydaturę Pana Roberta Kurowskiego. 
Radny Robert Kurowski nie wyraził zgody na kandydowanie.  
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kolejno poszczególne kandydatury: 

1) Pan Dariusz Barański; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 12 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

2) Pani Iwona Kuliberda; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

3) Pani Renata Jurczyk; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 12 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
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4) Pan Zdzisław Szczepanik; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

5) Pana Artur Wiewióra; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, tj.: Wojciech Tarnowski -
przewodniczący komisji, Dariusz Barański, Iwona Kuliberda, Renata Jurczyk, Zdzisław 
Szczepanik, Artur Wiewióra. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem projektu uchwały 
głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.  

  Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił kandydaturę Pana Zdzisława Szczepanika.  
Radny Zdzisław Szczepanik wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pana Władysława Kowalskiego.  
Radny Władysław Kowalski wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Zdzisław Szczepanik zgłosił kandydaturę Pana Roberta Kurowskiego. 
Radny Robert Kurowski wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pani Bożeny Alama.  
Radna Bożena Alama wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił kandydaturę Pana Mariana Kopcika. 
Radny Marian Kopcik nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Barańskiego. 
Radny Dariusz Barański wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kolejno poszczególne kandydatury: 

1) Pan Zdzisław Szczepanik; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

2) Pan Władysław Kowalski; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
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3) Pan Robert Kurowski; 

Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

4) Pani Bożena Alama; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

5) Pan Dariusz Barański; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tj.: Stefan Górny - przewodniczący 
komisji, Zdzisław Szczepanik, Władysław Kowalski, Robert Kurowski, Bożena Alama, Dariusz 
Barański. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. W 
wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej; 

 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik zgłosił kandydaturę Pana Mariana Kopcika.  
Radny Marian Kopcik wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Dariusz Barański zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Wasińskiego.  
Radny Waldemar Wasiński nie wyraził zgody na kandydowanie.  
 
Radny Stefan Górny zgłosił kandydaturę Pana Roberta Kurowskiego. 
Radny Robert Kurowski wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pana Stefana Górnego.  
Radny Stefan Górny wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radna Iwona Kuliberda zgłosiła kandydaturę Pana Zdzisława Szczepanika i Pana Władysława 
Kowalskiego. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Radna Alicja Grządzielska-Deska zgłosiła kandydaturę Pani Iwony Kuliberda. 
Radna Iwona Kuliberda nie wyraziła zgody na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kolejno poszczególne kandydatury: 
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1) Pan Marian Kopcik; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

2) Pan Robert Kurowski; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

3) Pan Stefan Górny; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

4) Pan Zdzisław Szczepanik; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

5) Pan Władysław Kowalski; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, tj.:      
Artur Wiewióra - przewodniczący komisji, Marian Kopcik, Robert Kurowski, Stefan Górny, 
Zdzisław Szczepanik, Władysław Kowalski. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem projektu 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony Przeciwpożarowej.                                                                                    Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych; 

 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik zgłosił kandydaturę Pana Mariana Kopcika.  
Radny Marian Kopcik wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radna Alicja Grządzielska-Deska zgłosiła kandydaturę Pana Waldemara Wasińskiego. 
Radny Waldemar Wasiński wyraził zgodę na kandydowanie 
 
Radny Stefan Górny zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Barańskiego  
Radny Dariusz Barański wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Marian Kopcik zgłosił kandydaturę Pani Iwony Kuliberdy. 
Radna Iwona Kuliberda wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Dariusz Barański zgłosił kandydaturę Pana Artura Wiewióry. 
Radny Artur Wiewióra nie wyraził zgody na kandydowanie. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Renata Jurczyk zgłosiła kandydaturę Pani Bożeny Alama.  
Radna Bożena Alama wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Radny Artur Wiewióra zgłosił kandydaturę Pana Roberta Kurowskiego. 
Radny Robert Kurowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kolejno poszczególne kandydatury: 

1) Pan Marian Kopcik; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

2) Pan Waldemar Wasiński; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 14 radnych. W wyniku 
głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 

3) Pan Dariusz Barański; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

4) Pani Iwona Kuliberda; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

5) Pani Bożena Alama; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 

6) Pan Robert Kurowski; 
Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. kandydatury głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania jawnego ww. kandydatura została przyjęta 
wymaganą większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, tj.:          
Alicja Grządzielska Deska - przewodnicząca komisji, Marian Kopcik, Waldemar Wasiński, 
Dariusz Barański, Iwona Kuliberda, Bożena Alama, Robert Kurowski. Głosowało 14 radnych. 
„Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 17 
 

W związku z wyczerpaniem uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 2. i przeszedł do 
punktu 3. porządku obrad. 
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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 III Nadzwyczajną Sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 


