P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII /2013
Z NADZWYCZAJNEJ S E S J I RADY MIEJSKIEJ w K O Z I E N I C A C H
odbytej w dniu 04 listopada 2013r w sali posiedzeń Rady Miejskiej
w Kozienicach, ul. Parkowa 5

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda o godzinie 15.30 otworzył
Nadzwyczajną S e s j ę Rady Miejskiej w Kozienicach i po powitaniu Radnych,
Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza Gminy, Dyrektorów Wydz. Urzędu Miejskiego
oraz wszystkich obecnych na sali obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie uczestniczy 20 osób, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21
Radnych, stanowi qworum do podejmowania uchwał, decyzji.
Lista obecności Radnych stanowi integralną część niniejszego protokołu.
W Sesji również wzięła udział Sołtys wsi Nowiny Pani Krystyna Smolarczyk oraz
kilku Przedstawicieli okolicznych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda poinformował, że w dniu
30.10.2013r. otrzymał pismo od Burmistrza Gminy o zwołaniu nadzwyczajnej sesji,
celem podjęcia uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na 2013r.
oraz zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata
2013-2014, w celu umożliwienia zawarcia umowy na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79”.
Pismo Burmistrza Gminy Nr WI.7013.16.12.2013 z dnia 30.10.2013r. w załączeniu
do protokołu.
Materiały sesyjne Radni otrzymali na piśmie w ustawowym terminie.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek dzisiejszej
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej:
Proponowany porządek Nadzwyczajnej S e s j i :
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
4.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Po czym Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Prawda zwrócił się
z pytaniem, czy ktoś z Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian
w wyżej wymienionym porządku obrad?
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Radni nie zgłosili żadnych zmian, bądź innych propozycji.
Proponowany porządek Nadzwyczajnej Sesji j.w. został przyjęty w głosowaniu
jawnym, w obecności 20 Radnych bez uwag – jednogłośnie.
Ad. 2
Punkt 2 - to przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Protokoł Nr XXXVI /2013 z dnia 24 października 2013r. został przyjęty poprzez
aklamację.
Ad. 3
W punkcie interpelacje i zapytania Radnych, głos zabrała:
Radna Pani Zofia Świechowska, zwróciła uwagę na estetykę przy pawilonach na
ulicy Paderewskiego ( brak porządku na terenie działki - bałagan, strasznie brudno,
zarządca nie sprząta).
Radna prosiła, aby podjąć stosowne działania, celem uporządkowania tego terenu.
Ad. 4
Zanim treść poniższych projektów uchwał, kilka słów wstępnego komentarza
na temat planowanej realizacji inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej
ul. Podlesie w m. Nowiny zaprezentował Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka.
( chodzi o zasady przygotowania i realizację inwestycji drogowej w roku 2014).
Ponadto przedstawił informację dotyczącą realizacji procesu budowlanego dla
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od
Wilczkowic do drogi krajowej nr 79”.
Firma realizująca zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Podlesie w m.
Nowiny” nie wywiązała się z umowy.
Burmistrz również przedstawił jakie działania podejmowane były ze strony Urzędu,
Wykonawcy, jest opinia prawna Radcy prawnego w tej kwestii, że na podstawie
przedłożonej informacji stwierdzić należy, że zamawiający dołożył wszelkiej,
należytej staranności i dobrej woli w celu kontynuowania przez wykonawcę
zleconych robót.
Dodatkowe wyjaśnienia dot. zmiany planu wydatków i przesunięciach
budżetowych przedstawili: Skarbnik Gminy Pani Barbara Galińska oraz Dyrektor
Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego Pan Piotr Szafran.
Szersze informacje w tej kwestii Radni otrzymali na piśmie.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu & 8 Uchwały Nr XLI/469/2009 z dnia
30 grudnia 2009r. każda zmiana w budżecie jest opiniowana przez Komisję Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
W związku z tym Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Pan Andrzej Wołos przedstawił opinię Komisji w tej kwestii,
2

wypracowaną na posiedzeniu przed sesją.
Po przeanalizowaniu i przeprowadzeniu dyskusji ostatecznie Komisja
zaakceptowała pozytywnie przedstawione zmiany w przedstawionych projektach
uchwał.
Po czym Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka przedstawił omówione wyżej
projekty uchwał :
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2013
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 16 Radnych, głosów przeciwnych – 0,
głosów wstrzymujących się – 4.
Uchwała Nr XXXVII/385/2013 w załączeniu do protokołu.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata
2013-2026.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 17 Radnych, głosów przeciwnych – 0,
głosów wstrzymujących się – 3.
Uchwała Nr XXXVII/386/2013 w załączeniu do protokołu.
Ad. 5
W kolejnym punkcie Burmistrz Gminy Pan Tomasz Śmietanka udzielił odpowiedzi
na interpelację Radnej:
Dot. porządku na terenie działki przy pawilonach na ulicy Paderewskiego;
Burmistrz Gminy zobowiązał Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Środowiska, aby nadać bieg urzędowy tej sprawie.
Ad. 6
W punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrał:
Radny Pan Mariusz Ptaszek sygnalizował potrzebę rozszerzenia trasy kursu dowozu
dzieci do szkół przez Aleksandrówkę ( ul. Królewska, Strumykowa ).
Burmistrz zobowiązał Dyrektora Wydziału Edukacji o przeanalizowanie tej kwestii
z dyrektorem szkoły oraz przewoźnikiem.
Ad. 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Mariusz Prawda dokonał zamknięcia o godz. 16.20. XXXVII NADZWYCZAJNĄ
SE S J Ę RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH.
Na tym protokoł zakończono
Protokołowała
Elżbieta Kołodziejczyk
inspektor

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIUSZ PRAWDA
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