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RM.0002.5.2011 
 

 P R O T O K Ó Ł NR VIII/11 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 31 maja 2011 r. 
 
VIII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1020. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 11 radnych (nieobecni radni: p. Marek Ludwiczak, p. Jerzy 
Madej, p. Waldemar Wasiński, Mirosław Zięba).  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Bogdan Pawłowski, Skarbnik Gminy – p. 
Maria Ozga, Radca prawny – p. Urszula Kowalska-Smuga, przedstawiciel Stowarzyszenia 
lokalna Grupa Działania – p. Mariusz Szklarek. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kamieńsk do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”; 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011; 
 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                  Załącznik Nr 4 
 

p u n k t  1 
 

Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia VIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 11. Stanowi to quorum, a więc Rada może 
obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w związku z tym, iż Państwo, którzy zajmują się 
projektem Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM troszeczkę się spóźnią przejdzie do 
uchwały budżetowej. Następnie poprosił Skarbnik Gminy o omówienie uchwały: 
 

• w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011; 
 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga przedstawiła projekt uchwały oraz szczegółowo omówiła 
załączniki do uchwały. 
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Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2011. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 
radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.                               Załącznik Nr 5 
  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w związku z tym, że zaproszony przedstawiciel 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM jeszcze nie przybył ogłasza 15 
minut przerwy.  
 

Po przerwie (w godz. 910 – 940) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do projektu 
uchwały: 
 

� w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kamieńsk do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”; 

 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Mariusza Szklarka - przedstawiciela 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM  
Pan Mariusz Szklarek przedstawił prezentację multimedialną na temat jak wygląda działalność 
stowarzyszenia, mianowicie: 
  
1) 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
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„Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!”

Adam Asnyk – „Do młodych”

 

Powyższy cytat to jest misja przewodnia stowarzyszenia.  
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ 
RAZEM” powstało, by aktywizować społeczności lokalne 
do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców siedmiu 
gmin: Będków, Budziszewice, Czarnocin, Ujazd, 
Grabica, Moszczenica, Tuszyn.

 
 
Nazwa BUD-UJ RAZEM wywodzi się od tego, że na początku były dwie gminy Budziszewice i 
Ujazd, później się przyłączyły cztery gminy, później dwie, później jeszcze trzy, także w sumie 
wyszło siedem. Teraz się przyłącza kolejnych dziewięć z tym, że muszą mieć uchwałę podjętą, bo 
o wejściu w Lokalną Grupę Działania w taką organizację jak nasza, musi podjąć decyzję rada 
gminy. Na chwilę obecną taką deklarację podjęło 16 jednostek samorządu terytorialnego w tym 
jeden powiat jest to Powiat piotrkowski, ponieważ najwięcej gmin mamy na chwilkę obecną z 
tego powiatu.  
 

3) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM”

Stow
ar

zy
sz

en
ie

 L
ok

al
na

 G
rup

a Działania “BUD
-U

J
 R

A
Z
E
M
”

Sektorowość

Reprezentatywno ść sektorów w LGD

SEKTOR 
SPOŁECZNY

50%

SEKTOR 
GOSPODARCZY

24%

SEKTOR 
PUBLICZNY

26%

 
To jest podział na sektory... Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania powstała w 2008 roku, 
funkcjonujemy w oparciu o Program Rozwój Obszarów Wiejskich. Z tego programu wdrażamy 4 
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podstawowe działania tj.: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikro 
przedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. To są 4 działania, z 
których korzystamy i te 4 działania wdrażamy.  
My nie funkcjonujemy w strefie jakiejś tam fantazji tylko my mamy podpisaną umowę z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi, ponieważ w styczniu 2009 r. po wygranym konkursie na ten obszar 
została z nami podpisana umowa ramowa, która gwarantuje nam pewną ilość środków, ale te 
środki są tylko możliwe do wykorzystania wtedy, kiedy Państwo do nas składacie wnioski (bo do 
Lokalnej Grupy Działania pisze się i składa konkretne projekty na konkretne działania). A na co 
te projekty można składać i w jakim zakresie to już określa Lokalna Strategia Rozwoju.  
 
4) 
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Lokalna Strategia Rozwoju zakłada dwa główne cele: 

Cel I - Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i 
kultury na obszarze LGD.

•Podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i 
rzemiosła tradycyjnego.
•Wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy.
•Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku 
oraz rozwój kultury.
•Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych,  rowerowych i konnych na 
obszarze LGD.

Cel II – Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału społecznego.

•Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji mieszkańców LGD.
•Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii –
centra informacji.
•Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD.

 
 
 
Lokalna Strategia Rozwoju zakłada dwa główne cele:  
Cel I – poprawa jakości życia z uwzględnieniem turystyki, rekreacji i kultury... Ja wiem, że 
Państwo tutaj gmina też idzie w kierunku rozwoju turystyki, z tego co pamiętam macie i szlak 
konny i Górę Kamieńsk. Nawet ostatnio z Urzędem Marszałkowskim odwiedzaliśmy Państwa 
gminę, były warsztaty zorganizowane w Sulejowie i po tych warsztatach był wyjazd studyjny 
tutaj z Departamentem Turystyki i Sportu na Górę Kamieńsk później natomiast była Końska 
Zagroda Napoleonów. 
 
Cel II – aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.  
Głównie odbywa się to przez nowe technologie. Na chwilę obecna przygotowaliśmy wspólnie z 
czterema gminami z naszego partnerstwa taki dość duży projekt, bo prawie na 11 milionów 
złotych do innowacyjnej gospodarki na szerokopasmowy dostęp do internetu (też wspieramy takie 
działania) – jest to Program Innowacyjna Gospodarka. Natomiast cały czas znajdujemy się w 
Programie rozwoju obszarów wiejskich.  
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM”

Stow
ar

zy
sz

en
ie

 L
ok

al
na

 G
rup

a Działania “BUD
-U

J
 RA

Z
E
M
”

 
 
To był na początku szlak konny, który zakładaliśmy, on jest po najbliższych jakby takich naszych 
gminach, które nas otaczają. 
 
6) 
 

 

 
 
Lokalna Grupa Działania ze wzglądu na to, że jest też organizacją pozarządową korzysta jakby z 
swojej podmiotowości, dlatego że mamy podpisaną tzw. deklarację 3-go Maja wspólnie z 
gminami z Polski, ale także ze Słowenii, Rumunii, Białorusi i Mołdawii pod patronatem 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM”
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Deklaracja z 3 maja 2010 – Gmina Koluszki, Ujazd, Budziszewice, 
Słowenia, Rumunia, Białoruś, Mołdawia, Stowarzyszenie Gmin 
Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza, LGD BUD-UJ RAZEM 

„ podpis ano umowę o ws półpracy s amorządów i organizacji 

pozarządowych krajów środkowej E uropy w ramach partnerstwa 

ws chodniego. – J es t to pierwsza tego typu umowa zawierana w nas zym 

regionie – podkreśla G rzegorz Świetlik. – O  ile wiem to również pierws za 

w kraju, która zos tała zawarta w tym wymiarze.

Umowa ma na celu przede wszys tkim ułatwienie wymiany młodzieży i 

pomoc w kontaktach pomiędzy przeds iębiorcami oraz  lokalnymi 

przeds tawicielami świata kultury i s ztuki.

P rojekt realizowany jes t przy ws parciu i patronacie ze strony F ederacji 

R egionalnych Z wiązków G min i P owiatów oraz  F undacji im. R oberta 

S chumana.
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honorowym Fundacji Szumana i my uczestniczyliśmy w podpisaniu. Mamy swoje kontakty na 
Ukrainie tak, więc rozwijamy te kontakty, czyli jest też wymiana międzynarodowa.  
 
7) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
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To jest z podpisania umowy o współpracy samorządów i organizacji pozarządowych krajów 
środkowej Europy w ramach partnerstwa wschodniego. 
 
8) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
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Pani Prezes LGD podpisuje umowę o współpracy samorządów i organizacji pozarządowych 
krajów środkowej Europy w ramach partnerstwa wschodniego. 
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Zanim przystąpię do zrealizowanych projektów chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne jest żeby 
projekt został dofinansowany musi on być zgodny z celami, dlatego ja mówiłem o lokalnej 
strategii rozwoju. Jeżeli ktoś składa projekt musimy się wpisywać w tzw. lokalną strategię 
rozwoju. Jakie projekty można składać? Przede wszystkim gminy składają w zależności od 
potrzeb: „Odnowa i rozwój wsi”, „Odnowa centrum miejscowości”, „Zagospodarowanie centrum 
miejscowości”, „ Świetlice wiejskie”, „Wyposażenie świetlic”, „Tworzenie boisk rekreacyjnych”, 
„Tworzenie miejsc rekreacji i pożytku dla mieszańców” – to są mniej więcej takie projekty. 
Później kolejnym jakby takim działaniem, którym można tylko skorzystać... Bo my 
funkcjonujemy w ramach Osi 4 Leader, to jest tak, że to Oś 4 Programu Obszarów Wiejskich i 
żeby skorzystać z tych środków musi to być przez Lokalną Grupę Działania, w inny sposób nie 
można z tych środków skorzystać. Żeby zawiązać taką Lokalną Grupę Działania muszą mieć 
Państwo minimum 10 tysięcy mieszkańców, dlatego są te partnerstwa. Poza tym, małe lokalne 
grupy działania są niewydolne finansowo, One sobie nie radzą, bo nie są w stanie 
administracyjnie ogarnąć nawet jednej gminy, dlatego że mają zbyt małe środki finansowe.  
Co jest bardzo istotne to to że tzw. Mała odnowa wsi to są małe projekty gdzie mogą (te małe 
projekty) składać Państwo jako mieszkańcy (to są projekty od 4.500 do 25.000 złotych) do nas 
jako LGD na różnego rodzaju działania aktywizujące, to mogą być różnego rodzaju festyny, 
happeningi, może to być też zakup strojów ludowych jeżeli coś takiego jest potrzebne, 
wyposażenia orkiestry, później może to być wyposażenie świetlic. 
Poza tym mogą do nas też projekty składać przedsiębiorcy, mogą wnioskować na różnego rodzaju 
działania np. zakup maszyn, zakup sprzętu, tworzenie różnych mikroprzedsiębiorstw, świadczenie 
różnego rodzaju usług. i rolnicy czyli różnicowanie i w kierunku działalności rolniczej.  
 
9) 
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DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE  PROJEKTY:

•„Wolnoć Tomku w swoim domku - samozatrudnienie szansą na lepsze 
perspektywy” – projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS

• „Po pierwsze nie szkodzić” – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

•„BUD-UJ z nami poczucie integracji w Noc Świętojańską”– projekt 
współfinansowany przez UE w ramach EFS

•„Poland & Holland – warsztaty dla rolników i studentów” we 
współpracy ze Stowarzyszeniem SIFE Politechnika Łódzka.

•Platforma Wymiany Myśli Rolniczej we współpracy ze 
Stowarzyszeniem SIFE Politechnika Łódzka.

 
 
To są projekty, które dotychczas zrealizowaliśmy...  
Ponieważ my też pomagamy... Jak się odbywa jakby kontakt z nami? Struktura zarządzania LGD 
jest taka, że na samej górze jest Zarząd, później jest biuro LGD, natomiast później jest centrum 
informacji - punkt konsultacyjny. I Państwo macie u siebie w gminie opiekuna, który jest na tzw. 
punkcie dyżurnym i w takich punktach konsultacyjnych raz w tygodniu przyjmuje nasz 
konsultant. My kogoś od siebie oddelegowujemy po to żeby raz w tygodniu tu u Państwa ta osoba 
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była. Ta osoba przede wszystkim jest kontaktem z Państwem, ale też pomaga przygotować 
projekty, to są głównie osoby, które pomagają pisać projekty społeczeństwu lokalnemu tak żeby 
to społeczeństwo lokalne mogło do nas złożyć wniosek. I takie wsparcie w ramach tego 
partnerstwa my oferujemy z naszej strony.  
 
10) 
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Kalkulacja:

30651  + 48150 mieszkańców x 116 (78801 x 116 zł ) = 9140916  

914091,60 zł

 
 
Teraz ta kalkulacja trochę inaczej wygląda, bo doszła jeszcze Gmina Gomunice... To jest kwota, 
która do 2014 roku jest do wykorzystania, to jest 914.091,60 zł do wykorzystania na gminy w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co się z tym wiążę? Wiąże się z tym składka 
wyjściowa w postaci 15 tysięcy złotych od gminy (każda gmina taką składkę wyjściową płaci) i 
później do 30 marca jest składka członkowska w wysokości 10 tysięcy rocznie. Natomiast w 
momencie, kiedy np. będzie wiadomo, że to partnerstwo by się nie układało to Państwo po prostu 
nie wpłacacie nam składki, natomiast te pieniądze my dzielimy pomiędzy inne gminy, które jakby 
formalnie już są w partnerstwie. I czy gmina ma 12 tysięcy mieszkańców czy ma 2 tysiące 
mieszkańców, bo też mamy takie w partnerstwie, to te środki staramy się dzielić po równo, czyli 
na 17, bo powiat tak naprawdę nie może z tych środków skorzystać powiat nie jest beneficjentem 
np. Programu odnowa i rozwój wsi, on nie może... Jeżeli się okazuje, że w 2014 roku zostaje nam 
więcej środków a jest potencjał w innej gminie żeby tam wykorzystać i zgodnie z naszą strategią 
ulokować te pieniądze właśnie w tej gminie za pomocą projektów to my wtedy będziemy za tym 
żeby tych projektów jak najwięcej szło już nie na zasadzie równości czy dostępności tylko juz na 
zasadzie tego, kto więcej będzie potrzebował i kto więcej z tych środków będzie w stanie 
przerobić. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ ten budżet, który będziemy mieli do 
wykorzystania to jest w granicach (po aktualizacji strategii) 15 milionów złotych, czyli na 
wszystkie te gminy to jest 15 milionów złotych.  
Jak wygląda podział środków?.. Podział środków odbywa się za pomocą Rady. Do Rady wchodzi 
jeden Państwa przedstawiciel, do Zarządu wchodzi dwóch i do Komisji Rewizyjnej wchodzi 1 
przedstawiciel z każdej gminy. Dlatego mamy jakby ten udział taki równy tzn. czy gmina ma 
2200 mieszkańców czy 12000 mieszkańców składki są po równo, ale też dzielimy się po równo 
środkami w zamian za to, ale mamy także i po równo reprezentacje w każdym organie 
stowarzyszenia.  
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Rada jest bardzo ważna, bo to skład Rady wybiera projekty, które mają zostać dofinansowane i to 
my jako Rada organizacji układamy listę rankingową, czyli te, które mają zostać wybrane do 
dofinansowania. 
Czyli na najbliższym walnym, które będzie 28 czerwca gdzie wtedy Państwa jako członków też 
wciągniemy, bo państwa będzie przyjmował Zarząd, jeżeli by Państwo podjęli dzisiaj tą uchwałę, 
że wchodzicie. To jest uchwała deklaratoryjna nie ma na razie mowy o żadnych środkach, które 
macie Państwo przekazać, dlatego że ja nie chcę żeby Państwo kupowali kota w worku, bo my tak 
naprawdę musimy zrobić taki proces, który się nazywa aktualizacją lokalnej strategii rozwoju. 
Musimy zaktualizować strategię, złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, a w momencie, 
kiedy Urząd Marszałkowski podpisze nam umowę zatwierdzającą te nowe gminy to wtedy 
dopiero mogę przyjść do Państwa i powiedzieć udało się to teraz proszę o wpłatę składki 
wejściowej. I taka składka wejściowa byłaby płatna prawdopodobnie do końca października b.r., 
ponieważ w październiku na koniec chcielibyśmy jeszcze zrobić nabory, czyli Państwa gmina 
mogłaby już wystartować, jeżeli wszystko byśmy sprawnie zrobili, w naborach 
październikowych, które planujemy w tym roku. Na pewno byłyby to 4 działania, czyli: tworzenie 
i rozwój, różnicowanie, odnowa i rozwój wsi i małe projekty.  
 
11) 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM”
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NASI PARTNERZY:

 
 
Tych partnerów teraz jest już więcej, teraz się pojawiła taka znana firma od energetyki 
odnawialnej, jest z nami Politechnika Łódzka Organizacja i Zarządzanie, są jakieś drobne firmy, 
ale przede wszystkim naszym zadaniem też jest promocja tzw. marek lokalnych, czyli jeżeli coś 
jest made in Kamieńsk to my chcemy to promować, promować lokalną przedsiębiorczość 
promować ten nasz obszar właśnie w ten sposób tak żeby to było możliwe do sprzedania gdzieś 
dalej... Tak naprawdę motorem gmin nie są tylko wielkie inwestycje, ale też lokalna 
przedsiębiorczość, czyli tzw. mały biznes. 
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12) 

„Ale nie depczcie 
przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami 
doskonalsze 
wznieść;….”

A.Asnyk - Do młodych 

 
 
Tak to wyglądało kiedyś (teraz będzie troszkę inaczej wyglądać) a to jest takie jakby motto... 
Lokalna Grupa Działania zaczęła się tak naprawdę od dwóch ludzi to byłem ja i mój kolega ze 
studiów, którzy podjęliśmy się stwierdziliśmy, że nic się nie dzieje w naszej gminie i chcieliśmy 
zaangażować młodych ludzi, bo głównym problemem był odpływ z naszej gminy młodych ludzi. 
Teraz w sumie, jeżeli Państwo się przyłączycie to już będzie 17-ta jednostka samorządu 
terytorialnego... My biuro mamy wygasić w 2015 roku.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Mariuszowi Szklarkowi za prezentację i zapytał 
czy są jakieś pytania, co do przedstawionych informacji.  
 
Radny R.Turlejski zapytał jak wyglądała skuteczność Lokalnej Grupy Działania, tzn. na liczbę 
złożonych wniosków jak to procentowo wyglądało, jeżeli chodzi o liczbę przyznanych 
dofinansowań? 
 
Pan Mariusz Szklarek odpowiedział: „Sto procent przyznanych na sto procent złożonych, dlatego 
że my mamy opiekunów w gminach i wcześniej planujemy jakby nabór... Teraz np. no na wyrost, 
bo dzisiaj zaplanowaliśmy półtora miliona złotych, bo teraz mamy też nabory (wczoraj nam się 
zaczęły trwają do 13 czerwca i to jest jeszcze nabór dla tych starych gmin gdzie umowa była, że 
po 500 tysięcy na gminę wchodzi). Głównie postawiliśmy na odnowę wsi, czyli duże projekty, 
które w gminach tak naprawdę mogą coś zmienić. – Bo to jest tak: pół miliona złotych do tego 
trzeba jeszcze dorzucić 15% wkładu własnego plus WAT, czyli wychodzi 38% trzeba dorzucić od 
siebie, czyli wychodzi w granicach powiedzmy 700 tysięcy złotych, jeżeli jest duży projekt. A za 
700 tysięcy złotych no coś już można zrobić. – W programie „Rozwój obszarów wiejskich”, co 
jest bardzo ważne i co jest dużą bolączką programu to jest to, że działa on na zasadzie refundacji, 
czyli nie każdego stać żeby ten program realizować. Program działa na zasadzie refundacji, czyli 
najpierw wydajemy. Składamy projekt, Rada go ocenia tworzy listę rankingową, podpisujemy 
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umowę z Urzędem Marszałkowskim i zaczynamy realizować projekt, projekt realizujemy, 
składamy wniosek o płatność. Oddają nam pieniądze dopiero po wniosku o płatność, czyli tak 
naprawdę 100 procent środków musimy zabezpieczyć na realizację projektu. Czyli jeżeli np. 
sołtys będzie chciał zorganizować piknik w jakiejś gminie – mówię przykładowo – to wcześniej 
będzie musiał te pieniądze sam jakoś zorganizować. Nie może to też być z dotacji celowej z 
Urzędu gminy, czyli na taką realizację nie może to być dotacja celowa, czyli nawet jakby ośrodek 
kultury czy np. biblioteka publiczna coś takiego chciała zrobić to wówczas można jej zwiększyć 
budżet ogólnie natomiast nie można jej dawać dotacji celowej na realizację tego konkretnego 
zadania, bo wówczas z tych przepisów to wynika, że jest podwójne finansowanie, z czym my się 
oczywiście nie zgadzamy no, ale... 
 
Radny R.Turlejski dodał: „Mnie bardziej chodziło o to w sensie procentowym, to co Pana 
pytałam, żeby uświadomić sołtysom, że każda inicjatywa ma szanse powodzenia.” 
 
Pan Mariusz Szklarek: „Tak, ale trzeba ją zrealizować; złożyć wniosek o płatność i odzyskać 
pieniądze, czyli trzeba ją zrealizować zgodnie z wnioskiem, który Państwo o przyznanie pomocy 
realizujecie. To jest bardzo istotne, dlatego ja tutaj też podkreślam, że to nie jest tak, że my mamy 
pieniądze i my dzielimy. Dla nas to są trochę wirtualne też pieniądze, dlatego że my mamy te 
pieniądze gwarantowane w umowie a te środki dopiero są uruchamiane, my nie mamy ich na 
koncie. Te środki są dopiero uruchamiane w momencie, kiedy Państwo składacie projekty i 
później (co jest najciekawsze) nawet to nie my podpisujemy umowę tylko Urząd Marszałkowski. 
Czyli Państwo macie gwaranta nie w postaci naszej lokalnej organizacji, która będzie tutaj 
działała, jeżeli Państwo podejmiecie dzisiaj taką uchwałę tylko za pośrednictwem naszym 
podpisujecie Państwo z Urzędem Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski zaprasza Państwo do 
podpisania umowy, a agencja płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zauważył, że jest to program rozwoju obszarów wiejskich. 
A co w przypadku gdyby była do realizacji inwestycja, która by była zlokalizowana w mieście 
Kamieńsk? Czy to, że Kamieńska jest miastem nie ma znaczenia? 
 
Pan Mariusz Szklarek odpowiedział, że nie, bo z tego co się orientuje to miasto Kamieńsk jest 
poniżej 5 tysięcy mieszkańców, a poniżej 5 tysięcy mieszkańców wchodzi. Dodał: „Jeżeli 
Państwo np. postanowicie że wchodzicie w skład Lokalnej Grupy Działania to wówczas na 
Państwa terenie zostaną zorganizowane takie spotkania... Najpierw będziemy aktualizować 
lokalną strategię w ten sposób, że musi się odbyć jedno bądź dwa spotkania, trzeba 
przedyskutować temat, trzeba przede wszystkim poinformować mieszkańców i wtedy my już 
dajemy naszych pracowników, którzy będą z Państwem pracować będą aktualizować strategie. 
Ponieważ to, co nie można zmienić w strategii tylko i wyłącznie przyłączając nowe gminy to jest 
to, że cel ogólny I i II natomiast cele szczegółowe, jeżeli Państwo zauważycie, że coś Państwu nie 
odpowiada albo chcieliby Państwo coś od siebie dodać coś ważne dla gminy to wówczas my 
zmienimy cele szczegółowe.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Mariuszowi Szkalrkowi za udzielenie 
informacji.  
Następnie Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z treścią projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kamieńsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „BUD-UJ RAZEM”. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Kamieńsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ 
RAZEM. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
31.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kamieńsk do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.                                                         Załącznik Nr 6 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 2. porządku obrad Przewodniczący Rady 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 VIII nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 


