
 1 

RM.0002.8.2014 
 P R O T O K Ó Ł  NR XLIX /14 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 7 listopada 2014 r. 

 
XLIX sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w godz. 900 – 1040 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 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, Adwokat – Karina Zakrzewska oraz media: 
NTL, Dziennik Łódzki „Co Nowego”, „Między stronami”. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości.                                              Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                             Załącznik Nr 3 
 
Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII z dnia 30 września 2014 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 

2014-2018; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/464/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 

dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

• w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/477/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

• w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/478/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

• w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
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W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w 
Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                 Załącznik Nr 4  
 

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

p u n k t  2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Burmistrz B.Pawłowski zgłosił wniosek:  
• „O wprowadzenie do punktu „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie zasad i trybu 

postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Kamieńsk.”  

 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie ww. wniosek. Głosowało 15 radnych. 
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII z dnia 30 września 2014 r. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-

2018; 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/464/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 23 

czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej; 

• w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/477/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

• w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/478/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 
września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 
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• w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2015 rok; 

• w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na 
dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Kamieńsk. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że w związku z małym niedopatrzeniem przez dwóch 
kolegów radnych, że przed sesją będzie wykonywane pamiątkowe zdjęcie i brakiem ich na tej 
fotografii, zaprasza jeszcze raz wszystkich radnych do sali USC do wspólnego zdjęcia, 
natomiast w obradach ogłasza 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie (w godz. 905-915) Przewodniczący Rady wznowił obrady i zgodnie z porządkiem 
obrad przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
 

Przyjęcie protokołu Nr XLVIII z dnia 30 wrze śnia 2014 r. 
 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLVIII z dnia 30 września 2014 r. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 15 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. protokołu głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny 
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 3. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4. porządku 
obrad. 
 

p u n k t  4 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w okresie od 24 czerwca do 30 września 
2014 r. kolejno zdali: 
 

1. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych – 
Waldemar Wasiński;  

 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

2. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej Marek Ludwiczak: 
 

„Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie w dniu 30 października, na którym 
omawialiśmy dwa podstawowe tematy, tj.: Budownictwo i sprawy lokalowe na terenie Gminy 
Kamieńsk oraz Oświetlenie uliczne na terenie gminy. Stan budynków, które są własnością 
gminy oraz ewentualne remonty czy naprawy przedstawiła nam Pani inspektor Barbara 
Alama. Natomiast stan oświetlenia ulicznego tzn. ilość lamp, ich stan oraz propozycje na 
przyszłość omówiliśmy z dyrektorem SZGK Panem Karolem Trajdosem.   
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Komisja zapoznała się również z pismami, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej oraz        
z projektami uchwał na dzisiejszą sesję.  
W imieniu Komisji dziękuję za czteroletnią współpracę.” 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

3. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury – 
Radosław Turlejski: 

„Na ostatnim posiedzeniu Komisja za zgodą wszystkich jej członków zmieniła porządek 
obrad – wprowadzono punkt, który miał pokazać aktualny stan Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. Z wypowiedzi p.o. Dyrektora p. Karola Trajdosa 
Komisja uzyskała interesującą informację nt. Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej dotyczącej m.in. ujęć wody, stanu instalacji i wodomierzy czy sprzętu będącego 
w posiadaniu SZGK. Komisja zwróciła szczególną uwagę na sprawę samochodu służącego do 
odbioru śmieci od mieszkańców. W tej kwestii Komisja podjęła stosowny wniosek, w którym 
zwraca się do Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowy samochodu do 
odbioru śmieci celem sfinansowania jej przebudowy na auto użytkowe z pługiem – wniosek 
podjęto jednogłośnie.  
W pozostałych punktach Komisja zapoznała się z inwestycjami zrealizowanymi w 2014 roku 
oraz z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej i uchwałami na sesję.              
Pani Skarbnik Maria Ozga zapoznała nas również ze zmianami w budżecie.  
Podczas posiedzenia Komisja podsumowała również swoją działalność w ostatnich czterech 
latach. Na posiedzeniach m.in. analizowaliśmy tematykę wody, ścieków, oświetlenia czy 
infrastruktury drogowej. Wiele z pomysłów Komisji zostało zrealizowanych. Liczymy na to, 
że te nie podjęte zostaną zrealizowane w kolejnych latach.  
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować za współpracę wszystkim członkom 
Komisji. Dziękuję bardzo.” 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 
4. Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Stefan Górny; 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Kociniak. 

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 4. Przewodniczący Rady J.Kozik przeszedł do punktu 5. 
porządku obrad. 
 

p u n k t  5 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 
między sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska p. Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między XLV i 
XLVIII sesją, w kolejności: 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Sprawozdanie z działalności burmistrza. 
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Ad. 1. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 2   
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z ostatniej sesji o 
przystąpieniu przez Gminę Kamieńsk do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z 
obszaru górniczo-energetycznego podpisał porozumienie o przystąpieniu Gminy Kamieńsk 
do tego partnerstwa. Ponadto z obszaru radomszczańskiego przystąpiły trzy gminy: Lgota 
Wielka, Dobryszyce i Kamieńsk. Partnerem jest również PGE, co może dawać duże 
możliwości przy następnym rozdaniu środków unijnych przy pozyskiwaniu tych środków na 
cele przede wszystkim międzygminne. Dodał: „Również w tym okresie międzyseyjnym 
byliśmy z Panią Skarbnik w urzędzie marszałkowskim podpisać kolejne umowy, jeżeli chodzi 
o środki unijne. Podpisywaliśmy: aneks na remont świetlicy w Pytowicach (tam były 
potrzebne mniejsze środki), umowę na remont świetlicy w Koźniewicach (na środki, które są, 
które mieliśmy obiecane, ale były w bazie rezerwowej). Również z listy rezerwowej udało 
nam się podpisać umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Nowych. 
Problem Państwu znany od dawna. Generalnie będzie to nowa oczyszczalnia, większa, 
nowocześniejsza i miejmy nadzieję, że funkcjonująca.  
Jeżeli chodzi o pracownię ekologiczną jesteśmy na końcówce – wniosek napisali nauczyciele 
ze szkoły podstawowej, gmina tylko niejako firmowała to, bo samorządy składają wnioski. 
Wniosek został przyjęty, jesteśmy na końcówce wyposażenia tej pracowni ekologicznej 
będzie ona w przyszły piątek (za tydzień) oficjalnie otwierana. Dofinansowanie z tego co 
pamiętam to około 40 tysięcy złotych. Myślę, że posłuży to dzieciom młodzieży w różnym 
zakresie, ale przede wszystkim nauczaniu przedmiotów związanych z przyrodą z ekologią. 
Również w ostatnim czasie był remont kolejnego odcinka z Gorzędowa do Kamieńska. 
Roboty już się skończyły, w tej chwili jest tylko dogranie finansowe papierowe. Jest zrobiony 
remont chodników na ulicy Szkolnej, jeszcze tam brakuje kawałka nakładki asfaltowej.  
Myślę, że starostwo w przyszłości tę robotę wykona. 
Również w parku w Kamieńsku jest zakończona zmiana części kostki na obszarze tej 
większej części parku. Tam troszkę też mamy nasadzeń nowych. No efekt myślę będzie 
dopiero na wiosnę jak będzie trawa. W trakcie realizacji jest – bo też dużo osób pyta – 
budowa budynku tam gdzie były lody. Chcę Państwa radnych i sołtysów poinformować, 
będzie zachowany ten sam charakter budynku, też na małą gastronomię – generalnie na lody. 
Tamten budynek nie spełniał już żadnych norm sanepidu i od wielu lat powinien być defakto 
zamknięty. Również są tam zaplanowane toalety (jedna będzie dla osób niepełnosprawnych). 
Uważam, że taki obiekt też był nam potrzebny.” 
  
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował Panu Burmistrzowi, następnie zamknął punkt 5.     
i przeszedł do punktu 6. porządku obrad. 
 
 

p u n k t  6 
Podjęcie uchwał. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
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� w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014; 
 
Skarbnik Gminy p. Maria Ozga poprosiła radnych o wprowadzenie zmian do projektu 
uchwały. Wyjaśniła, że już po wysłaniu uchwał do radnych wpłynęła decyzja urzędu 
wojewódzkiego o zmianach w planie dotacji. W związku, z czym o 4.398 zł zwiększyły się 
dochody i w paragrafie pierwszym kwota wynosiłaby: 157.217 zł, natomiast kwota która jest 
wymieniona w paragrafie drugim wynosiłaby: 119.817 zł. Zmianie uległa by również kwota 
dochodów ogółem i wynosiłaby: 23.756.146,44 zł, natomiast wydatki: 25.891.246,44 zł.  
Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w planie dochodów i wydatków 
przedstawionych w załącznikach do uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone przez Panią Skarbnik zmiany. 
Głosowało 15 radnych. „Za” przyjęciem ww. zmian głosowało 13 radnych, 2 radnych 
wstrzymało 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 15 radnych. „Za” przyjęciem projektu 
uchwały głosowało 13 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 XLIX/498/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.                      Załącznik Nr 9  

 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018; 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z tym, że zwiększyły się kwoty dochodów               
i wydatków to tutaj też zmienią się kwoty. I tak: w dochodach ogółem zwiększa się – była 
wcześniej kwota dochodów ogółem 281.762,32 zł – po zmianach byłaby to kwota   
286.160,32 zł. To samo dotyczy dochodów bieżących. Ponadto uległyby zwiększeniu wydatki 
(wartość tych wydatków) o kwotę 248.760,32 zł. Z tym, że wydatki bieżące zwiększone by 
było o kwotę 130.060,32 zł.   
Następnie Skarbnik Gminy omówiła ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do projektu uchwały. 
Głosowało 15 radnych. „Za” przyjęciem ww. zmian głosowało 13 radnych, 2 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania zmiany zostały przyjęte. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018 (ze zmianami). 
Głosowało 15 radnych. „Za” przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIX/499/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2014-2018.                                                                                                         Załącznik Nr 10  
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� w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/464/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 23 
czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLV/464/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Głosowało 15 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIX/500/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/464/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej.                                                                                              Załącznik Nr 11 
 

/Radny W.Wasiński opuścił obrady sesji/ 
Stan radnych – 14. 
 

� w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/477/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XLVIII/477/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością. 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIX/501/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/477/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                       Załącznik Nr 12 
 

� w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/478/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XLVIII/478/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 
radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością. 

 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XLIX/502/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/478/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                                       Załącznik Nr 13            
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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 XLIX/503/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.                                                                                                      Załącznik Nr 14  
 

� w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej; 

 
Skarbnik Gminy M.Ozga omówiła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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 XLIX/504/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.                                                                                                      Załącznik Nr 15 
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� w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 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 XLIX/505/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok.                                                                            Załącznik Nr 16 
 

� w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej  
na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy 
Kamieńsk.  

 
Burmistrz B.Pawłowski omówił przedstawiony projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 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 XLIX/506/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
07.11.2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji 
celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy 
Kamieńsk.                                                                                                          Załącznik Nr 17 
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął punkt 
11. i przeszedł do punktu 12. porządku obrad. 

 
p u n k t  7 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny M.Zięba zapytał czy i kiedy gmina planuje wejście do programu „Konsument”, który w 
lipcu czy sierpniu został podpisany przez prezydenta? 
  
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że było spotkanie z firmą, która zajmuje się tym programem i 
firma złożyła ofertę na prowadzenie działań, które by pomagały gminie czy mieszkańcom 
gminy w uzyskiwaniu tych środków. Dodał: „Myślę, że jest to propozycja atrakcyjna niemniej 
trzeba zastanowić się, w jakiej formie, w jakim kształcie i jakimi środkami, bo to jest podobnie 
jak z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, że trzeba też wejść ze środkami własnymi żeby 
dofinansować działania proekologiczne. Także myślę, że jest rzecz atrakcyjna dla nas i takie 
działania rozpoznawcze były już robione. Natomiast, jeżeli chodzi o konkretne podejmowanie 
działań to myślę, że to jest kwestia najbliższego miesiąca czy półtora.” 
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Radny F.Stępień zapytał czy jest taka pilna potrzeba sprzedania samochodu do odbioru śmieci? 
Dodał: „Czy nie można podjąć jakiś działań żeby po prostu spróbować żeby gmina śmieci 
zbierała? Mieliby ludzie zatrudnienie, itd. itd., jakiś dochód by był. Dlaczego tak się trzeba 
szybko pozbyć? Poczekać, może jakąś spółkę zawiązać przy urzędzie gminy i żeby ci ludzie 
mieli pracę, bo samochód jest, kosze były. Kosze, które były zakupione przez gminę dostała 
firma prywatna, firma użytkuje.” 
  
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że – po pierwsze – firma nie dostała tych koszy tylko kosze 
dostali mieszkańcy za symboliczną kwotę dwóch czy trzech złotych za dzierżawę kosza. Także 
każdy mieszkaniec, który chciał, ten kosz otrzymał. Po drugie – jeżeli chodzi o pracowników, 
którzy zajmowali się odbiorem śmieci od mieszkańców to nikt z tego tytułu, że ZGK nie 
wywozi śmieci pracy nie stracił. Ci ludzie pracują, zostali przesunięci do innych zadań.      
Poza tym zmieniły się przepisy i zakłady komunalne w całej Polsce, nie tylko nasz, nie mogą 
zajmować się odbiorem odpadów komunalnych. Niemniej trwają intensywne prace nad 
nowelizacją ustawy śmieciowej i już jest wiadomo, że idzie to w dobrym kierunku, bo m.in. 
egzekucją opłat będą zajmować się urzędy skarbowe nie urzędy gmin, które nie były do tego 
przystosowane. Dodał: „Rozumiem, była to propozycja Zakładu Gospodarki Komunalnej 
przedstawiona z jakimiś tam wyliczeniami na komisji. Pan Dyrektor ZGK wcześniej też mnie 
to przedstawiał, z tym, że ja się nie palę żeby tego samochodu się pozbywać, bo jest to drogi 
samochód. Natomiast to jest propozycja komisji gospodarki, o sprzedaży tego samochodu, 
propozycja, którą komisja przyjęła po rozmowie z Panem Dyrektorem... 
 
Radny R.Turlejski zaznaczył, że padło takie sformułowanie w postaci wniosku na skutek 
rozmowy z dyrektorem ZGK, ale to nie rozmowy z dnia wczorajszego czy przedwczorajszego, 
bo ten samochód stoi nieużywany blisko dwa lata. Dodał: „Naszym zamysłem nie jest żeby 
pozbywać się tego auta, ale jak Państwo wiecie zdobywanie środków zewnętrznych prostsze 
jest na tego rodzaju pojazdy jak np. na śmieciarki, więc w przyszłości, jeżeli byłaby koncepcja 
typu, że zakład znowu zająłby się tematyką śmieci myślę, że łatwiej byłoby później pozyskać 
środki zewnętrzne na zakup nowego pojazdu. Natomiast nigdy nie dostaniemy – zaznaczam 
nigdy, bo nie ma dotacji na środki transportu tego typu – jak np. samochód typu wywrotka z 
pługiem. Chodziło nam po prostu o to żeby zagospodarować to auto żeby ono funkcjonowało 
przynosiło jakiś przychód zakładowi a nie stało bezużytecznie. Dyrektor wystąpił z 
dokumentami wcześniej do burmistrza, na komisji je tylko przedstawił. Natomiast jeszcze raz 
podkreślam to była sugestia żeby się zając tym tematem. My nie mówimy, że trzeba 
sprzedawać auto.” 
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 7. i przeszedł do punktu 8. porządku obrad. 
 
/radny F.Stępień opuścił obrady sesji/ 
Stan radnych – 13. 

p u n k t  8 
Sprawy różne. 
 
Burmistrz B.Pawłowski podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę. Podkreślił, że ta 
współpraca była różna, podjętych było ponad 500 różnych uchwał. Dodał: „Tutaj na szybko 
moje służby wyliczyły, że wyremontowaliśmy około 30 kilometrów dróg polnych (tych 
tłuczniowych), położono nakładkę asfaltową albo wybudowano 12,5 kilometra dróg 
asfaltowych, wybudowano 7,7 km chodników dla pieszych, wybudowaliśmy 14,8 km 
kanalizacji sanitarnej czy uruchomiliśmy tą kanalizację, wybudowaliśmy kilometr kanalizacji 
deszczowej, trzy i pół kilometra wodociągów. Uważam, że zawsze można zrobić więcej 
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zawsze można zrobić mniej, ale proszę pamiętać, że to są setki umów, które ktoś musiał 
przejrzeć ktoś musiał podpisać itd. itd. Również bardzo się cieszę, że gmina współpracowała z 
innymi samorządami, z powiatem radomszczańskim, które zaowocowały remontami 
chodników dróg powiatowych. W tych drogach, które wymieniłem tego nie ma, dodatkowo są 
to drogi robione z powiatem radomszczańskim kawałek z powiatem piotrkowskim. Również 
bardzo dobrze oceniam wstąpienie naszej gminy do stowarzyszenia BUDUJ RAZEM. Dzięki 
temu mogliśmy pozyskiwać środki, ale również wymieniać doświadczenie z innymi 
samorządami. Było to uważam dla nas bardzo pozytywne. Nie chciałbym tu państwa zanudzać, 
ale jeszcze raz powiem bardzo dziękuję. Na pewno w takim gronie się już nie spotkamy, ale 
nadal będziemy się widzieć spotykać rozmawiać i współpracować.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zaznaczył, że w pełni utożsamia się z tym, co powiedział Pan 
Burmistrz natomiast od siebie chciałby podziękować wszystkim, bo od każdego przez te 4 lata 
bardzo dużo się nauczył; koleżankom radnym za ogromne wsparcie zarówno w pracy 
przewodniczącego rady, ale także za wsparcie w tych ostatnich miesiącach, kolegom radnym 
za zaangażowanie postawę moralną etyczną a także kulturę osobistą, pracownikom z biura rady 
i obsługi prawnej a także Paniom i Panom sołtysom  
Następnie Pan Przewodniczący w związku z mijającą VI kadencją samorządów lokalnych  
2010 – 2014 wręczył radnym oraz sołtysom podziękowania – dyplomy – za współpracę i pełną 
zaangażowania aktywną pracę na rzecz społeczności lokalnej, życząc im jednocześnie 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz w dalszej działalności 
społecznej dla dobra Gminy Kamieńsk i jej mieszkańców. 
 
Radny Grzegorz Turlejski odmówił przyjęcia podziękowania.  
 
Burmistrz B.Pawłowski przekazał podziękowanie w postaci dyplomu na ręce 
Przewodniczącego Rady i powiedział: „Szanowni Państwo, pozwolę sobie podziękować Panu 
Jarosławowi Kozik, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kamieńsku, w związku upływającą 
kadencją samorządu gminnego 2010-2014... Składam Panu oraz całej Radzie Miejskiej w 
Kamieńsku serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę na rzecz mieszkańców 
Gminy Kamieńsk. Dobra współpraca burmistrza z radą miejską pozwoliła na realizację wielu 
ważnych zadań dla naszej społeczności. Proszę o przyjęcie życzeń szczęścia w życiu osobistym 
oraz wszelkiej pomyślności... Proszę Państwa, nie są to słowa kurtuazyjne, bo ta dobra 
współpraca warunkuje to, że gmina może iść do przodu, może działać, może zrobić więcej, a 
my jesteśmy po takiej dobrej współpracy zdrowsi.” 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odpowiedział Panu Burmistrzowi również podziękowaniem, 
powiedział: „Mam nadzieję Bogdan, że przyjmiesz to podziękowanie... Pan Bogdan Pawłowski 
Burmistrz Kamieńska VI kadencji 2010-2014 – z tej to okazji w imieniu własnym oraz całej 
Rady Miejskiej w Kamieńsku pragnę Panu podziękować za dobrą współpracę i właściwe 
działanie mające na celu podnoszenie poziomu życia naszych mieszkańców.  Wybraniu 
ważnych działań inwestycyjnych. Życzę Panu dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów w 
życiu osobistym i zawodowym w imieniu całej Rady Miejskiej w Kamieńsku.” 
 
 

Następnie Burmistrz Bogdan Pawłowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Jarosławem Kozikiem 
wręczyli Sołtysom dyplomy z podziękowaniem za pracę dla dobra mieszkańców Gminy Kamieńsk. 
Po czym Przewodniczący Rady poprosił, aby sołtysi pozostali po sesji na sali obrad w celu 
zrobienia wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 
 
W związku z wyczerpaniem punktu 8. porządku obrad Przewodniczący Rady przeszedł do                                
punktu 9.  
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p u n k t  9 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XLIX – 
ostatnią – sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 
 


