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RM.0002/1/14 
   P R O T O K Ó Ł NR I/14 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 1 grudnia 2014r. 

 
I Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji została zwołana przez Komisarza Wyborczego 
w Piotrkowie Trybunalskim Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r.  
W załączeniu do protokołu ww. postanowienie.                                                      Załącznik Nr 1 
 

Sesja odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 930 – 1045, zgodnie z 
porządkiem obrad ustalonym przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych.  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 2  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Adwokat – Karina Zakrzewska oraz media: NTL, 
„Co Nowego”, „Komu czemu”. 
Ponadto w sesji uczestniczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieńsku –
Joanna Górna. 
W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 3 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady: 

• zgłaszanie kandydatów; 
• wybór komisji skrutacyjnej; 
• przeprowadzenie głosowania. 

4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady: 

• ustalenie liczby wiceprzewodniczących; 
• zgłaszanie kandydatów; 
• wybór komisji skrutacyjnej; 
• przeprowadzenie głosowania. 

6. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieńsku Pani Joanna Górna pogratulowała 
radnym wyboru do Rady Miejskiej w Kamieńsku na VII kadencję 2014-2018, życząc 
jednocześnie pomyślności i sukcesów w działalności dla dobra gminy i jej mieszkańców. 
Następnie wręczyła radnym zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
Zaświadczenia kolejno odebrali: Pani Bożena Alama, Pani Alicja Grządzielska-Deska,    
Pani Iwona Kuliberda, Pani Renata Jurczyk, Pan Dariusz Barański, Pan Stefan Górny,  
Pan Marian Kopcik, Pan Władysław Kowalski, Pan Jarosław Kozik,                               
Pan Robert Kurowski, Pan Franciszek Stępień, Pan Zdzisław Szczepanik,                      
Pan Wojciech Tarnowski, Pan Waldemar Wasiński, Pan Artur Wiewióra. 
 

p u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
 

Otwarcia pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji 2014-2018 dokonał 
najstarszy wiekiem spośród radnych obecnych na sesji – Pan Artur Wiewióra witając radnych, 
Burmistrza Kamieńska, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik oraz pozostałych gości.                        
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Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co 
stanowi quorum, a więc Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony 
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2014 r.  
i Państwo Radni otrzymali go wraz z zaproszeniem na sesję, niemniej teraz odczyta ten porządek 
obrad. Następnie odczytał porządek obrad I sesji Rady Miejskiej VII kadencji. 
 

Nie zgłoszono uwag. 
 

Przewodniczący obrad przeszedł do punktu 2. porządku obrad. 
 

p u n k t  2 
Złożenie ślubowania przez radnych. 
 
Przewodniczący obrad, radny Artur Wiewióra zaproponował, że odczyta tekst ślubowania, a 
następnie najmłodszy radny Pan Robert Kurowski odczyta z listy obecności kolejno imiona i 
nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot 
„ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. propozycji. 
 
Przewodniczący obrad, Artur Wiewióra poprosił wszystkich o powstanie i odczytał tekst 
ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”  
 
Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni złożyli ślubowanie. 
 
Przewodniczący obrad Artur Wiewióra pogratulował radnym i stwierdził, że radni, którzy złożyli 
ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 

p u n k t  3 
Wybór Przewodniczącego Rady: 

1) zgłaszanie kandydatów; 
2) wybór Komisji Skrutacyjnej; 
3) przeprowadzenie głosowania; 

 

Ad. 1) 
Przewodniczący obrad, Artur Wiewióra poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Radna Alicja Grzadzielska-Deska zgłosiła kandydaturę Pana Jarosława Kozika. 
Radny Jarosław Kozik wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Ad. 2) 
Przewodniczący obrad A.Wiewióra zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej i 
poprosił o zgłaszanie, co najmniej trzech radnych do pracy w komisji. 
 
Radny Jarosław Kozik zgłosił kandydaturę radnej Alicji Grządzielskiej-Deski. 



 3

Radna Renata Jurczyk zgłosiła kandydaturę radnego Roberta Kurowskiego. 
Radny Wojciech Tarnowski zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Wasińskiego. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonego składu Komisji 
Skrutacyjnej.. Głosowało 15 radnych. „Za” przyjęciem ww. składu komisji głosowało 14 radnych, 
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania ww. skład komisji przyjęto. 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Kamieńsku powołała Komisję Skrutacyjną 
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady w składzie: Alicja Grządzielska-Deska, 
Robert Kurowski, Waldemar Wasiński. Następnie ogłosił 10 minut przerwy w celu 
ukonstytuowania się komisji i przygotowania do przedstawienia projektu regulaminu głosowania. 
 
Po przerwie (w godz. 945-955) Przewodniczący obrad wznowił obrady i oddał głos Komisji 
Skrutacyjnej. 
Radny Waldemar Wasiński poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w 
następujący sposób:  
Pan Waldemar Wasiński – przewodniczący komisji, 
Pani Alicja Grządzielska-Deska – członek komisji, 
Pan Robert Kurowski – członek komisji. 
 
Członek komisji Skrutacyjnej, Alicja Grządzielska-Deska przedstawiła regulamin głosowania na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Przewodniczący obrad, Artur Wiewióra poddał pod głosowanie przedstawiony regulamin 
głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 15 radnych.         
„Za” przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania ww. regulamin 
przyjęto jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu radnego Jarosława Kozika – 
kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 
Radny Jarosław Kozik powitał wszystkich bardzo serdecznie i dokonał prezentacji swojej osoby. 
Powiedział: „Mieszkam w Kamieńsku, wychowałem się w Kamieńsku, wszystkie moje świętości są 
w Kamieńsku tzn.: moja rodzina moi przyjaciele i Wy Szanowni Państwo... Myślę, że ostatnie 
cztery lata, które przepracowałem w Radzie Miejskiej jako radny i jako przewodniczący rady były 
latami, które będę wspominać miło i wyborcy także te lata wspominają ciepło. Mogę tylko 
obiecać, iż obojętnie jak potoczy się to głosowanie będę przewodniczącym rady wszystkich 
radnych, bo taka jest moja rola i z takiej właśnie roli chcę się wywiązywać. Będę stał na straży 
prawa i obowiązków i będę starał się ten mandat wypełniać godnie.” 
 
Przewodniczący obrad podziękował Panu Radnemu i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania do Pana 
radnego Jarosława Kozika. 
 
Radny Franciszek Stępień powiedział, że chciałby prosić Pana radnego Kozika żeby ważył swoje 
słowa zwłaszcza jak wypowiada się o kombatantach, bo kombatanci to jest nasza historia. 
Wyjaśnił, że chodzi o wypowiedź z początku ubiegłej kadencji. 
 
Więcej uwag do kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku nie zgłoszono. 
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Ad 3) 
Przewodniczący obrad, Artur Wiewióra poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do 
głosowania i przeprowadzenie głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W.Wasiński przypomniał zasady głosowania, następnie Rada 
przystąpiła do aktu głosowania. 
 
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Przewodniczący obrad Artur Wiewióra 
ogłosił 10 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów. 
Po przerwie (w godz. 1005-1015) Przewodniczący obrad wznowił obrady i poprosił Komisję           
o podanie wyników głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W.Wasiński odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku: 
 

Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosów nieważnych nie oddano. 
„Za” kandydaturą radnego Jarosława Kozika oddano 13 głosów, 1 głos „przeciw” i 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku powołano  
Pana Jarosława Kozika. 
 
(oklaski na sali obrad) 
 
W załączeniu do protokołu – Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania oraz regulamin głosowania.  

Załącznik Nr 4  
 

Przewodniczący obrad A.Wiewióra odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01.12.2014r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.                      Załącznik Nr 5 
 

p u n k t  4 
 

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. 
 

Przewodniczący obrad A.Wiewióra pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Kamieńsku Jarosławowi Kozikowi i przekazał dalsze prowadzenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady, Jarosław Kozik podziękował za wybór za zaufanie, którym go radni 
dzisiaj obdarzyli. Podkreślił, że jest zaszczycony tym wyborem i liczy na owocną współpracę, na 
pomoc, ponieważ każde rady dobre czy złe są potrzebne, ale także liczy na owocną współpracę ze 
strony Pana Burmistrza i Pana Sekretarza. Dodał: „Proszę o sugestie, proszę o opinie, nawet te 
negatywne gdyż nie powinniśmy się bać krytyki, jeżeli ona jest konstruktywna i obiektywna. Mam 
nadzieję, że po czterech latach będziemy mogli sobie powiedzieć z czystym sumieniem, że ta nasza 
współpraca była bardzo dobra. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Czuję się naprawdę zaszczycony        
i obiecuję, że tą funkcję zamierzam pełnić godnie. Bardzo dziękuję.”  
Następnie Przewodniczący Rady Jarosław Kozik zamknął punkt 4. i przeszedł do punktu 5. 
porządku obrad. 
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p u n k t  5 
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady: 

1) ustalenie liczby wiceprzewodniczących; 
2) zgłaszanie kandydatów; 
3) wybór komisji skrutacyjnej; 
4) przeprowadzenie głosowania. 

 
Ad. 1)  
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że Statut Gminy Kamieńsk określa, że Rada wybiera 
jednego wiceprzewodniczącego w związku z tym punkt dotyczący ustalenia liczby 
wiceprzewodniczących u nas nie ma zastosowania.  
 
Ad. 2)  
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. 
 
Radny Franciszek Stępień zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Barańskiego. 
Radny Dariusz Barański nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił kandydaturę radnej Renaty Jurczyk. 
Radna Renata Jurczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Franciszek Stępień zgłosił kandydaturę radnego Mariana Kopcika. 
Radny Marian Kopcik wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Ad. 3)  
Przewodniczący Rady J.Kozik zaproponował żeby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał ten sam, 
mianowicie: Pan Waldemar Wasiński, Pani Alicja Grządzielska-Deska, Pan Robert Kurowski. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionej propozycji. 
 
Członkowi komisji wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przyjęcie Komisji Skrutacyjnej w ww. 
składzie. Głosowało 15 radnych. Za” przyjęciem ww. składu komisji głosowało 15 radnych. W 
wyniku głosowania ww. skład komisji przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik ogłosił 10 minut przerwy na przygotowanie regulaminu 
głosowania oraz kart do głosowania.  
Po przerwie (w godz. 1020-1030) Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos 
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Ad. 4)  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Waldemar Wasiński odczytał regulamin głosowania na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 

Nie zgłoszono uwag. 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie przedstawiony regulamin. Głosowało 15 
radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania ww. regulamin 
przyjęto jednogłośnie. 
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Rada przystąpiła do aktu głosowania. 

Członek Komisji Skrutacyjnej, Robert Kurowski wyczytywał z listy z imienia i nazwiska                  
obecnych na sesji radnych a wyczytani radni podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.  
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową 
przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów. 
 

Po przerwie (w godz. 1035-1040) Przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Komisję 
Skrutacyjną o podanie wyników głosowania. 
 
Członek komisji Skrutacyjnej, Alicja Grządzielska-Deska odczytała protokół Komisji 
Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku: 
 

Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosów nieważnych nie oddano. 
„Za” kandydaturą radnego Mariana Kopcika oddano 5 głosów; 
„Za” kandydaturą radnej Renaty Jurczyk oddano 10 głosów; 
W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku powołano 
Panią Renatę Jurczyk. 
 
(uczestnicy sesji brawami powitali Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kamieńsku p. Renatę Jurczyk) 
 

W załączeniu do protokołu – Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku wraz z kartami do głosowania oraz regulamin głosowania.  

Załącznik Nr 6  
 
Przewodniczący Rady J.Kozik odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kamieńsku.  
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 01.12.2014r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.             Załącznik Nr 7 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Jurczyk podziękowała wszystkim, którzy oddali na nią swój 
głos. Podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, aby funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej 
w Kamieńsku sprawować godnie dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.  
 
W związku z wyczerpaniem punktu 5. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu  6. porządku 
obrad. 
 

p u n k t  6 
 

Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam I sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku VII kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  


