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Protokół Nr XVII/12 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 11 czerwca  2012 r. w godzinach od 900 – 1000 

 

Sesję otworzył i jej obradom  przewodniczył p. Aleksander Słonina  - Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych,  Wójta Gminy i Skarbnik Gminy. 

Przedstawił wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r.( wniosek w załączeniu do protokołu). 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwały budżetowej  na 2012 rok. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 14 „za” – 

jednogłośnie 

Wójt Gminy – dodatkowo uzupełnił wniosek w sprawie zwołania dzisiejszej sesji. 

Na sesję przybył radny Eugeniusz Marynowicz – w sesji uczestniczy 15 radnych. 

 

ad. 1 Skarbnik Gminy –  przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2012 r. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Eugeniusz Marynowicz – poprosił o wyjaśnienie sytuacji jednostek OSP w Kłodoboku, 

Karłowicach Wielkich i Ogonowie. 

Wójt Gminy – zostało zawieszone finansowanie tych jednostek z uwagi na brak ochotników 

do działania w jednostce OSP. 

Eugeniusz Marynowicz – uważam, że należy podtrzymać te jednostki w razie klęsk 

żywiołowych, nie likwidować budynków. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XVIII/85/12) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1000 

zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wójt Gminy – poza obradami sesji zapytał o sprawę zejścia z hipoteki na zamek RSP w 

Kamienniku do kwoty 40.000,-zł ale płatne dopiero za rok. 
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Przewodniczący Rady Gminy – uważam, że wierzyciele, którzy mają zapisaną hipotekę niech 

procentowo zejdą po równo. 

Rada Gminy – nie zajęła jednoznacznie stanowiska w tej sprawie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina Lubieniecka 

 

 


