Kamieńsk, maj 2019

RAPORT O STANIE GMINY KAMIEŃSK W ROKU 2018

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa Burmistrz KAMIEŃSKA przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w
roku 2018.

RAPORT O STANIE GMINY KAMIEŃSK W ROKU 2018

Informacje ogólne o gminie Kamieńsk

Gmina Kamieńsk zajmuje obszar 96 km ², który zamieszkiwany jest przez 5945
osób. W samym Kamieńsku zamieszkują 2762 osoby. Nasza gmina jest położona w
województwie łódzkim w powiecie radomszczańskim. Jest gminą miejsko-wiejską. Na
terenie gminy znajduje się Góra Kamieńska, sztuczne wzniesienie o wysokości 386 m
n.p.m. (195 m wysokości względnej). Jest to najwyższe wzniesienie w środkowej
Polsce. Na stoku góry znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk. Jest on
wyposażony w sztucznie naśnieżaną trasę narciarską o długości 760 m. na górze
Kamieńskiej są wyznaczone ciekawe trasy rowerowe o długości 42 km. Na szczycie
Góry znajduje się Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk składająca się z 15 turbozespołów o
łącznej mocy 30 MW.

W Gminie Kamieńsk występują następujące sołectwa :
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Aleksandrów – 144 osoby;



Barczkowice – 308 osób;



Danielów – 159 osób;



Dąbrowa – 64 osoby;



Gałkowice Stare – 244 osoby;



Gorzędów – 863 osoby;



Huta Porajska – 85 osób;



Koźniewice – 264 osoby;



Ochocice – 335 osób;



Podjezioro – 171 osób;



Pytowice – 209 osób;



Szpinalów – 212 osób;



Włodzimierz – 115 osób.

W Gminie Kamieńsk są następujące jednostki organizacyjne:


Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku;



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;



Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej;



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku;



Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku;



Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieńsku;



Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzędowie.

Finanse gminy w roku 2018

Budżet Gminy uchwalony na 2018 r. po stronie dochodów wynosił 32.014.715
zł, a po stronie wydatków 33.084.715 zł. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych
na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na
koniec 2018 r. 31.276.279,46 zł a plan po stronie wydatków wynosił 35.998.279,46 zł.
Dochody za 2018 r. na plan 31.276.279,46 zł zostały wykonane w kwocie
34.396.072,50 zł, co stanowi 109,97 % wykonania planu. Wydatki wg planu
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35.998.279,46 zł zostały wykonane w wysokości 33.672.178,48 zł., co stanowi 93,54 %
wykonania planu.
Zaplanowano deficyt w wysokości 4.722.000 zł natomiast rok 2018 zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 723.894,02 zł.
Spłacono raty pożyczek przypadające na 2018 r. do W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi w
kwocie 81.926 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
umorzył nam pożyczki w łącznej kwocie 434.617,20 zł, z czego 421.740 zł na budowę
kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie oraz 12.877,20 zł na budowę kanalizacji
deszczowej ob. 7 w Kamieńsku.
Otrzymaliśmy dotacje z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na:
- nasadzenia drzew i krzewów w 2017 r. kwota otrzymanej dotacji to 18.590 zł,
- usuwanie azbestu w 2017 r. kwota otrzymanej dotacji to 5.629 zł,
- realizację program ekologicznego realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Kamieńsku pn; „Wpływ mamy, czym oddychamy” kwota dotacji 16.887,76 zł .
Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w kwocie 17.380 zł z Urzędu
Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Barczkowicach (odc.0,74
km).
Wpłynęła dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowanie agregatu
prądotwórczego w kwocie 39.975 zł.
Otrzymaliśmy z Województwa Łódzkiego środki w kwocie 15.000 zł na organizację
dożynek i doposażenie świetlic w Ochocicach, Koźniewicach i Pytowicach oraz 14.000 zł
na zakup „Aktywnej tablicy” do szkoły podstawowej w Gorzędowie.
Wpłynęła dotacja w kwocie 34.130,69 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup
sprzętu bojowego.
W dniu 22 stycznia 2018 r. podpisano umowę z Województwem Łódzkim z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
zadanie pn: „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare, budowa
placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe, budowa placu zabaw w miejscowości
Danielów”. Koszty kwalifikowane zadania wynosiły 206.771,49 zł. Dofinansowanie
zostało przyznane w kwocie 131.568 zł nie więcej jednak niż 63,63% poniesionych
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kosztów kwalifikowanych.
Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 814.598,80 zł
oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 10.003.168,92 zł.
Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2018 r. wynosiło 814.598,80
zł (są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
w Łodzi, Gmina Kamieńsk nie ma pożyczek komercyjnych ).
Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.
Wykonanie dochodów bieżących na plan 31.127.509,71 zł wyniosło 34.246.153,47 zł,
co stanowi 110,02 % planu.
Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 148.769,75 zł wyniosło
149.919,03 zł, co stanowi 100,77 %.

Inwestycje w 2018 roku

W 2018 roku Gmina Kamieńsk wykonała następujące inwestycje

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna


Budowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie ul. Kościuszki – 28 m, koszt
15 795 zł;



Budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach na ul. Spacerowej i
Zdzitowieckiego – 79 m, koszt 26 086 zł;
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Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa hydrantu w Ochocicach –
hydrant 1 szt., sieć 0,6 m, koszt 4 543 zł;



Budowa wodociągu w Barczkowicach – 110 m, koszt 18 673 zł;



Odwodnienie drogi w Koźniewicach – projekt, koszt 7 380 zł;



Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie – projekt, koszt 3 321 zł;



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie – projekt, koszt
6 307 zł;



Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 wniosków,
koszt 14 601 zł;

2. Drogi publiczne powiatowe


Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr
1500E Kalisko - Gałkowice Stare – granice powiatu – koszt 80 000 zł;



Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr
3915E Kamieńsk – Pytowice – granice powiatu – koszt 60 000 zł;



Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr
3931E odcinek Gomunice – Gorzędów – koszt 50 000 zł;

3. Drogi publiczne gminne


Przebudowa drogi Danielów – Siódemka (mostek) – 40 m, koszt 315 512 zł;

4. Drogi wewnętrzne


Budowa odcinka ul. Reymonta w Kamieńsku – 357 m² kostki, obrzeża 64 m,
krawężnik 43 m, koszt 41 538 zł;



Budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamieńsku – 160 m², krawężnik 63 m, koszt
26 649 zł;



Budowa chodników w Ochocicach – 569 m² kostki, obrzeże 426 m, krawężnik
155 m, koszt 80 842 zł;



Budowa drogi w Hucie Porajskiej – 742 m, koszt 251 140 zł;



Budowa drogi w Kamieńsku (obok ul. Chopina) – projekt, koszt 19 000 zł;



Budowa drogi w Koźniewicach – 160 m, koszt 48 413 zł;



Budowa drogi Wojska Polskiego w Barczkowicach – 740 m, koszt 314 634 zł;



Budowa dróg obręb 7 Kamieńsk – 5933 m², koszt 1 129 300 zł;
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Budowa wjazdów do posesji oraz montaż krawężników na ul. Kolejowej w
Kamieńsku – kostka brukowa 94 m², krawężniki 250 m, obrzeża 22 m, koszt 27
488 zł;



Chodnik w Danielowie – kostka brukowa 46 m², obrzeża 43 m, krawężnik 6 m,
koszt 6 532 zł;



Nawierzchnia asfaltowa ul. Adamowskiego w Gorzędowie – 247 m, koszt 117
066 zł;



Nawierzchnia asfaltowa ul. Armii Krajowej w Gorzędowie – 390 m, koszt 145
964 zł;



Nawierzchnia asfaltowa ul. Kotarbińskiego w Kamieńsku – 475 m, koszt 140 097 zł;



Nawierzchnia asfaltowa ul. Polna w Gorzędowie – 100 m, koszt 23 283 zł;



Nawierzchnia asfaltowa ul. Sucharskiego w Kamieńsku – 456 m, koszt 145 748 zł;



Nawierzchnia asfaltowa ul. Zjednoczenia w Kamieńsku – 200 m, koszt 57 766 zł;



Nawierzchnia asfaltowa w Gałkowicach Starych – 642 m, koszt 269 224 zł;



Nawierzchnia asfaltowa w Hubach Ruszczyńskich – 658 m, koszt 155 746 zł;



Nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach – 280 m, koszt 107 709 zł;



Nawierzchnia z destruktu na dz. Nr 199 i 275 w Kamieńsku (ul. Gajewskiego) –
815 m, koszt 56 950 zł;



Progi zwalniające w Gorzędowie na ul. Podchojna – 2 szt., koszt 3 425 zł;

5. Pozostała działalność


Rozbudowa monitoringu przy Placu Wolności w Kamieńsku – kamery 3 szt.,
zasilacz 1 szt., przewód wizyjny 2 szt., koszt 5 245 zł;



Wiata przystankowa w Kamieńsku na Placu Wolności – 1 szt., koszt 14 975 zł;

6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami


Modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamieńsku – odbudowa gzymsu,
kostka brukowa 80 m², obrzeża 60 m, palisady betonowe 4,5 m, koszt 45 405 zł;



Modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na
mieszkania komunalne – remont dachu, koszt 43 914 zł;



Zakup nieruchomości – koszt 105 991 zł;

7. Rady gmin


Zakup systemu do głosowania oraz rejestratora audiowizualnego obrad Rady
Miejskiej – koszt 15 428 zł;
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8. Urzędy gmin


Budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego – projekt, koszt 6 700 zł;



Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kamieńsku – kostka brukowa
704m², krawężniki 295 m, obrzeża 68 m, koszt 211 179 zł;

9. Pozostała działalność


Zakup cylindrów rozpieraj. z zestawem końcówek ( sprzęt do OSP ) – koszt 21
024 zł;

10. Szkoły podstawowe


Modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku – projekt, koszt 6 042 zł;



Rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie – koncepcja, koszt 5 200 zł;

11. Przedszkola


Budowa parkingu przy przedszkolu w Kamieńsku – kostka brukowa 775 m²,
krawężniki 233 m, obrzeża 38 m, koszt 279 914 zł;



Ogrodzenie przy przedszkolu w Kamieńsku – 136 m, brama 3 szt., furtka 2 szt.,
koszt 34 936 zł;



Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku – zestaw
zabawowy 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo 1 szt., zestaw ciężarówka 1 szt.,
huśtawka ważka 1 szt., pomost z belką 1 szt., ławki 2 szt., zadaszenie nad
piaskownicą 1 szt., koszt 58 960 zł;

12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód


Budowa kanalizacji deszczowej obręb 4 Kamieńsk – 98 m, 78 466 zł;



Budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk – 1082 m, koszt 980 805 zł;



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego i Konopnickiej w Kamieńsku –
projekt, 4 500 zł;



Budowa sieci wodociągowej na ul. Piotrkowskiej w Kamieńsku – 148 m, koszt
49 784 zł;



Budowa wodociągu obręb 4 w Kamieńsku – 67 m, 34 104 zł;



Budowa wodociągu ul. Łączyńskiego w Kamieńsku – 220 m, koszt 58 941 zł;



Kanalizacja sanitarna obręb 4 Kamieńsk – 86 m, koszt 47 662 zł;



Modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku – monitoring SMS, koszt 7 749 zł;



Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody w Kamieńsku – 1 szt., koszt 87
945 zł;
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13. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


Rewaloryzacja parku w Gorzędowie – czyszczenie zbiornika, koszt 126 354 zł;

14. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu


Zakup i instalacja OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby
gosp. dom. – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, koszt 19 680 zł;



Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe – 4 wnioski, koszt 11
711 zł;

15. Oświetlenie ulic, placów i dróg


Budowa oświetlenia ul. Akacjowa i Sosnowa w Kamieńsku – dokumentacja
projektowa 2 szt., ul. Sosnowa – kabel na długości 254 m, montaż słupów
oświetleniowych, ul. Akacjowa – kabel na długości 428 m, montaż 6 słupów
oświetleniowych, koszt 97 896 zł;



Budowa oświetlenia w miejscowości Ochocice – dokumentacja projektowa 1
kpl, kabel 80 mb, montaż 2 słupów oświetleniowych, koszt 22 679 zł;



Modernizacja oświetlenia na ul. Wrzosowej w Kamieńsku – demontaż słupa
oświetleniowego

1

szt.,

demontaż

wysięgników

rurowych

i

opraw

oświetleniowych 5 szt., montaż słupa oświetleniowego 1 szt., montaż
wysięgników rurowych 4 szt., montaż opraw oświetleniowych 5 szt., malowanie
słupa 1 szt., opomiarowania oświetlenia, koszt 14 760 zł;
16. Pozostała działalność


Altanka w Gałkowicach Nowych – 1 szt., koszt 6 800 zł;



Budowa placu zabaw koło bloków (ul. Hubala i Spacerowa) – projekt, koszt 3
444 zł;



Budowa placu zabaw w miejscowości Danielów – zestaw rekreacyjny 1 szt.,
huśtawka sprężynowa ważka 1 szt. Stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1
szt., kiwak bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa
rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt.,
ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 85 m, koszt 6 150 zł;



Budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe – zestaw rekreacyjny 1
szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt.,
karuzela 1 szt., kiwak bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka
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wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica
informacyjna 1 szt., ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 67 m, koszt 8 905 zł;


Budowa placu zabaw w miejscowości Danielów – zestaw rekreacyjny 1 szt.,
huśtawka sprężynowa ważka 1 szt. Stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1
szt., kiwak bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa
rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt.,
ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 85 m, koszt 49 483 zł;



Budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe – zestaw rekreacyjny 1
szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt.,
karuzela 1 szt., kiwak bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka
wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica
informacyjna 1 szt., ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 67 m, koszt 47 918
zł;



Budowa placu zabaw w miejscowości Danielów – zestaw rekreacyjny 1 szt.,
huśtawka sprężynowa ważka 1 szt. Stożek urządzenie linowe 1 szt., karuzela 1
szt., kiwak bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka wahadłowa
rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt.,
ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 85 m, koszt 28 284 zł;



Budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe – zestaw rekreacyjny 1
szt., huśtawka sprężynowa ważka 1 szt., stożek urządzenie linowe 1 szt.,
karuzela 1 szt., kiwak bujak 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka
wahadłowa rodzinna 1 szt., ławka 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica
informacyjna 1 szt., ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 67 m, koszt 27 389
zł;



Zakup posypywarki ciągnikowej do odśnieżania dróg – koszt. 24 600 zł;

17. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Ogrodzenie świetlicy w Podjeziorze – panel 15 m, brama 1 szt., furtka 1 szt.,
koszt 5 200 zł;

18. Obiekty sportowe


Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare – urządzenia
siłowni 3 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., lampa solarna 1 szt., kostka
brukowa 62 m², obrzeża 76 m, koszt 615 zł;
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Budowa boiska w Pytowicach – kostka brukowa 10 m², ogrodzenie 367m,
brama 1 szt., furtka 1 szt., piłko chwyt 216 m², siedziska 8 szt., bramki 2 szt.,
słupki i siatki do piłki siatkowej 1 kpl., kosz na śmieci 2 szt., koszt 275 054 zł;



Modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamieńsku – mapa do celów
projektowych, koszt 4 600 zł;



Odwodnienie boiska w Gorzędowie – przepompownia 1 szt., studzienka 1 szt.,
rura PCV 183 m, koszt 53 719 zł;



Siłownia zewnętrzna w Ochocicach – urządzenia siłowni zewnętrznej 6 szt., stół
do gry w tenisa stołowego 1 szt., ławka 4 szt., kosz 2 szt., koszt 51 384 zł;



Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare – urządzenia
siłowni 3 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., lampa solarna 1 szt., kostka
brukowa 62 m², obrzeża 76 m, koszt 17 774 zł;



Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare – urządzenia
siłowni 3 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., lampa solarna 1 szt., kostka
brukowa 62 m², obrzeża 76 m, koszt 10 159 zł;

Łączna kwota wydatkowana w Gminie Kamieńsk na inwestycje w roku 2018 wynosiła
6 890 183,32 zł.
Porównanie wysokości wydatków budżetu gminy z lat 2014 – 2018 z
wyszczególnieniem wydatków inwestycyjnych

Lata

Wydatki ogółem

w tym wydatki
majątkowe

% wydatków
inwestycyjnych
w wydatkach ogółem

2014

23 744 403,69

4 069 385,96

17,14

2015

22 781 898,57

2 654 553,83

11,65

2016

25 373 617,89

2 429 637,56

9,58

2017

32 948 361,34

4 357 388,49

13,22

2018

33 672 178,48

6 890 183,32

20,46
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Zakład Gospodarki Komunalnej

W Gminie Kamieńsk funkcjonuje Samodzielny Zakład Gospodarki Komunalnej,
który zajmuje się m.in. dostarczaniem wody, obsługą kanalizacji gminnej, remontami
dróg, budową i remontami chodników, budową sieci kanalizacji i sieci wodnej,
odśnieżaniem.
Na terenie Gminy Kamieńsk funkcjonują oczyszczalnie ścieków w Kamieńsku,
Gałkowicach Starych i Gałkowicach Nowych. Oczyszczalnia w Kamieńsku ma możliwość
oczyszczania 950 m3 ścieków dziennie, oczyszczalnia w Gałkowicach Starych 58 m3 a
oczyszczalnia w Gałkowicach Nowych 15,55 m3 ścieków. W 2018 roku ilość
oczyszczonych ścieków na poszczególnych oczyszczalniach wynosiła: Kamieńsk 136 698 m3, Gałkowice Stare - 6 766 m3, Gałkowice Nowe – 1 480 m3.
Na terenie gminy funkcjonują dwa ujęcia wody. Są to ujęcia w Kamieńsku obsługujące
ponad 4 000 osób i ujęcie Włodzimierz zaopatrujące w wodę około 2 000 osób. Roczna
produkcja wody w Kamieńsku wynosiła 265 874 m3 a ujęcia Włodzimierz 91 021 m3 .
Samodzielny Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2018 uzyskał przychód w
wysokości 2.584.700,85 zł. Po odliczeniu kosztów funkcjonowania SZGK osiągnął
dochód w wysokości 281.415,51 zł.

Gospodarka odpadowa

Na terenie Gminy Kamieńsk w roku 2018 odpady komunalne zbierała wyłoniona
w przetargu firma FBSerwice SA. Śmieci komunalne są odbierane od mieszkańców raz
w miesiącu oraz raz w tygodniu śmieci wielkogabarytowe w wyznaczonym punkcie.
W 2018 roku odebrano 1 487,88 MG śmieci z posesji oraz 269 MG z punktu zbiórki
wielkogabarytowej. Na terenie gminy 5 063 osoby zadeklarowały zadeklarowały odbiór
śmieci na terenie Gminy Kamieńsk.
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Mieszkańcy gminy

W roku 2018 gminę zamieszkiwało 5 945 osób. W roku 2018 urodziło się 48
dzieci ( 20 dziewczynek i 28 chłopców ) a zmarło 93 mieszkańców gminy. Od kilku lat w
Gminie Kamieńsk istnieje tendencja do zmniejszania się ilości osób zamieszkałych na
terenie gminy.

Gminna oświata

Na terenie Gminy Kamieńsk działają następujące placówki oświatowe:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku, w którego skład wchodzą: Publiczna
Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku i Publiczne Przedszkole w Kamieńsku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie, w którego skład wchodzą: Publiczna
Szkoła
Podstawowa im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie i Publiczne Przedszkole w
Gorzędowie
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku
- Prywatne Przedszkole OKRUSZEK.

Ilość uczniów w poszczególnych placówkach (stan na 30 września 2018 r.):
1. PSP w Kamieńsku

421

2. Przedszkole w Kamieńsku

134
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3. PSP w Gorzędowie

75

4. Przedszkole w Gorzędowie

15

5. Gimnazjum w Kamieńsku

49

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

71

7. Prywatne Przedszkole OKRUSZEK

28

Gmina Kamieńsk otrzymała subwencję oświatową na 2018 r. w wysokości :
5.879.595,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego w wysokości: 194.540,00 zł. Gmina Kamieńsk wystąpiła z wnioskiem o
zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz z tytułu dofinansowania kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W pierwszym przypadku
otrzymaliśmy 26.785,00 zł a w drugim 2.724,00 zł. W zawiązku z powyższym subwencja
zwiększyła się do kwoty 5.909.104,00 zł

Wydatki ogółem wyniosły:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku

5.068.715,87 zł

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie

1.277.485,56 zł

3. Gimnazjum w Kamieńsku

2.008.874,48 zł

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

1.161.937,42 zł

5. Prywatne Przedszkole OKRUSZEK – dotacja

237.266,03 zł

Zatrudnienie na dzień 31.XII.2018 r. :

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku:
nauczyciele - 56 osób – 49,69 etatów
obsługa - 26 osób – 24,41 etatów w tym : palacz – 1 osoba – 1 etat zatrudniony
sezonowo
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2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie:
nauczyciele - 16 osób – 13,49 etatów

obsługa - 5 osób - 5 etatów

w tym : 1 os. obsługi zatrudniona na zastępstwo

3. Gimnazjum w Kamieńsku:
nauczyciele - 22 osoby – 20,62 etatów

obsługa - 6 osób – 5,40 etatów

w tym : 1 os. obsługi zatrudniona na zastępstwo

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku:
nauczyciele - 17 osób – 10,39 etatów

obsługa –7 osób – 6,70 etatów

w tym : palacz – 2 osoby – 2 etat zatrud. sezonowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ogółem zatrudnienie: 111 osób – 94,19 etatów

44 osoby – 41,51 etatów
(sezonowo: 3 osoby – 3 etaty)

W roku 2018 wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum otrzymali
darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 57.754,89 zł. –
cała ta kwota pochodzi z dotacji podręcznikowej. Z programu skorzystało 553 uczniów.
W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wypłacono zwrot za zakupione
podręczniki

dla

1

ucznia

Liceum

Ogólnokształcącego

w

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku w kwocie 445,00 zł. Kwota ta w całości pochodziła z
dotacji.
Zostały wypłacone stypendia na ogólną kwotę 53.147,75 zł – z pomocy materialnej
skorzystało w roku szk. 2017/2018 59 uczniów i w roku szk. 2018/2019 46 uczniów z
terenu naszej gminy. Na wysokość planu składała się dotacja Urzędu Wojewódzkiego w
wysokości 42.518,20 zł co stanowiło 80% ogółu planu. Pozostałe środki w wysokości
10.629,55 zł stanowiły środki własne.
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono w PSP w Gorzędowie
sprzęt multimedialny za kwotę 17.500,00 zł – dotacja – 14.000,00 zł i środki własne
3.500,00 zł.
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńsku realizowany był Program Edukacji
Ekologicznej pn. „Wpływ na to mamy, czym oddychamy”. Koszt tego projektu wyniósł
21.253,00 zł, z czego dotacja wyniosła 17.703,00 zł a środki gminne 3.550,00 zł.
W ramach tego projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, uczniowie uczestniczyli w
wycieczkach i zajęciach terenowych oraz w warsztatach stacjonarnych, a także
zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach. W 2018 r. podpisano
umowy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńsku na dofinansowanie zadania
„Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Tu się nie nudzimy, tu się uczymy” przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku” w wysokości 50.000,00
zł i na dofinansowanie zadania Program Edukacji Ekologicznej pn. „Niech modne się
stanie zrównoważone korzystanie” w wysokości 30.000,00 zł oraz w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Gorzędowie na dofinansowanie zadania Program Edukacji
Ekologicznej pn. „Czyste powietrze w Gorzędowie wpływa na nasze zdrowie” w
wysokości 19.215,00 zł. Programy te zostaną zrealizowane w 2019 r.
W roku 2018 były wypłacane stypendia za wyniki w nauce dla studentów
zameldowanych na terenie naszej gminy i studiujących na studiach dziennych na kwotę
14.400,00. Stypendia były wypłacone na podstawie „Regulaminu Przyznawania i
Realizacji Stypendiów” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/394/10 Rady
Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2010 r. z późn.zm. Stypendia wypłacono za
okres od stycznia 2018 r. do m-ca czerwca 2018 r. oraz od października 2018 r., do
grudnia 2018 r. dla 10 –ciu studentów w wysokości 160,00 zł za jeden miesiąc.

Biblioteki

W Gminie Kamieńsk funkcjonuje biblioteka publiczna oraz jej punkt filialny w
Gorzędowie. Biblioteka wraz z oddziałem filialnym zatrudnia dwóch pracowników.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku udzielał pomocy w formie zasiłków
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stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych. Realizowano program rządowy
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przyznawano i wypłacano zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki
pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Środki finansowe pochodzące z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

do realizacji

zadań zleconych, przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców,
rodzinne,

fundusz

wychowawcze
Zadania

alimentacyjny,

Rodzina

własne

500

finansowane

świadczenie
PLUS

oraz

z budżetu

rodzicielskie
świadczenie

Urzędu

i

zasiłki

świadczenie

„Dobry

start”.

Miejskiego w Kamieńsku

przeznaczono na udzielanie następujących form pomocy:
 zasiłki celowe,
 specjalne zasiłki celowe,
 dożywianie dzieci,
 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
 udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
 ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

Zasiłki stałe wypłacono dla 33 osób na kwotę 175.670.- zł. Zasiłki okresowe wypłacono
dla 36 rodzin na kwotę 61.557.- zł. Zasiłki celowe wypłacono dla 47 rodzin na kwotę
44.051.- złotych, w tym zasiłki celowe specjalne wypłacono dla 28 rodzin na kwotę
11.520.- zł.

W 2018 roku opłacaliśmy obiady i dożywianie dla 42 dzieci w następujących
placówkach szkolnych:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku
23 uczniów
 Publiczne Gimnazjum
 Zespół Szkolno-Przedszkolny - Publiczne Przedszkole

9 uczniów,
10 dzieci.

Koszt posiłków wyniósł 18.483.- zł.
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Udzieliliśmy zasiłków celowych na zakup żywności dla 86 rodzin na kwotę 23.438.-zł.
Na dożywianie otrzymaliśmy dotację celową

z

Urzędu Wojewódzkiego w wys.

24.060.- zł i z Urzędu Miejskiego 17.861.- złotych. Koszt dożywiania ogółem wyniósł
41.921.- złotych.

Opłacano pobyt w Domach Pomocy Społecznej (Radomsko, Bełchatów, Wroników,
Radziechowice, Łochyńsko, Drużykowa) dla 15 osób i pobyt dla 4 osób bezdomnych:
w Klizinie, Piaszczycach, Radomsku. Na tę formę pomocy wydano 259.703.- złotych.

Usługami opiekuńczymi objęto 15 podopiecznych. Wpłaty za wykonanie usług
wyniosły 10.215,- złotych.

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 osób będących opiekunami
prawnymi na kwotę tę 12.352,- złotych.

Ponoszono wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 7 dzieci i w
placówce opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej dom dziecka – 1 dziecko. Gmina
ponosiła wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w
pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej. Na tę formę pomocy wydano 32.420.- złotych.

Realizowano także zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń
rodzinnych tj.: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie.
Wydatki na świadczenia rodzinne ogółem wyniosły

1.698.183.- zł

w tym:
- zasiłki rodzinne wypłacono dla 494 dzieci na kwotę

677.738.- zł,

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 136 osób na kwotę

230.147.-zł,

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

32.000,-zł,

 specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób na kwotę

117.130.-zł,
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 zasiłek dla opiekuna dla 1osoby na kwotę

6.440.-zł,

 świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób na kwotę

360.413,-zł,

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 37 dzieci na kwotę
146.250,-zł.,
 świadczenia

rodzicielskie

wypłacono

dla

23

matek

na

kwotę

128.065. -zł.
Prowadzono postępowanie wobec 20 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 3
dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy.
Wszczęto 5 postępowań
uchylającego się

dotyczących uznania

dłużnika alimentacyjnego za

od zobowiązań alimentacyjnych. Wysłano 17 informacji do

komorników mających wpływ na egzekucje zasadzonych świadczeń alimentacyjnych, w
tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego.
Przekazano 43 informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Współpracowano z komornikami sądowymi informując ich o efektach podjętych
działań.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wyniosły 45.553.- złotych.

Wydawano również Karty Dużej Rodziny. W 2018 roku wydano 61 kart dla 13 rodzin.

Ośrodek realizował program „Rodzina 500 PLUS”. Świadczenie to przysługuje rodzicom
lub opiekunom dzieci do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wysokość
świadczenia wynosi 500.- zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800.- złotych.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1200.- złotych. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie
wychowawcze nie jest uzależnione od dochodu.
Tą formą pomocy objęto 437 rodzin, a w nich 616 dzieci wydając 3.453.982.-zł.
Od lipca Ośrodek realizował rządowy program „Dobry start”. Jest to jednorazowe
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świadczenie w wys. 300.- złotych stanowiące wsparcie finansowe w ponoszeniu
wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przyznawane jest
bez względu na dochód. Przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich do 20
roku życia.
Pracownicy ośrodka udzielali także pomocy niematerialnej. Pomoc ta polegała na
wyjazdach z podopiecznymi do lekarzy specjalistów, kontaktowanie się z lekarzami
osób

przebywających

w

szpitalach.

Współpracowaliśmy

z

Gminną

Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi, policją, radnymi,
sołtysami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku i Zespołem
Interdyscyplinarnym.

W miesiącu grudniu jak co roku w Domu Ludowym odbyła się wigilia dla
podopiecznych i osób samotnych. Dla osób tych przygotowano także żywnościowe
paczki świąteczne.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
najbardziej potrzebującym zajmował się dystrybucją żywności.
Za dystrybucję artykułów żywnościowych odpowiedzialny jest Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Sieradzu z którym ściśle współpracujemy.
Pomocą żywnościową w 2018 r. objęte były 132 rodziny, a w nich 300 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego. Zespół zajmuje się interwencją w środowisku wobec rodzin
dotkniętych przemocą. W 2018 roku zespół odbył 4 spotkania. Na 40 grupach
roboczych rozpatrzono 16 spraw, z czego zakończono 8.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy funkcjonował SP

ZOZ im. dr Tadeusza Kotarbińskiego. SP ZOZ

zatrudniał trzech lekarzy, osiem pielęgniarek i trzech pracowników fizykoterapii. W
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skład SP ZOZ wchodzi gabinet fizykoterapii.
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:

1. Program zdrowotny w zakresie zapobiegania rakowi sutka.
Na ten program przyznano kwotę 3.500,00 zł.
W programie uczestniczyły 52 kobiety w wieku 40-49 lat, u których wykonano
badania USG piersi.
Wykorzystano środki w kwocie 3.500,00 zł.

2. Program zdrowotny w zakresie zapobiegania grypie sezonowej u osób po 55 roku
życia.
Na ten program przyznano kwotę 5.000,00 zł.
W programie uczestniczyło 120 osób , u których wykonano szczepienie.
Wykorzystano środki w kwocie 5.000,00 zł.

3. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w
okresie klimakterium.
Na ten program przyznano kwotę 25.000,00 zł.
W programie uczestniczyło 30 kobiet.
Wykorzystano środki w kwocie 20.783,81 zł.
Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy w kwocie 4.216,19 zł

4. Program zdrowotny Fizykoterapia dla mieszkańców gminy Kamieńsk
Na ten program przyznano kwotę w wysokości 80 000 zł.
W programie uczestniczyło 266 pacjentów i wykonano 9 599 zabiegów.
Przyznana kwota na ten program została w całości wykorzystana.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
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Współpraca Gminy Kamieńsk w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami odbywała się w formie finansowej polegającej na wspieraniu
wykonywania zadań publicznych w ramach przyjętych w programie priorytetów wraz z
udzieleniem dotacji na ich realizację, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Burmistrz Kamieńska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy.
Do opiniowania ofert powołał komisję konkursową. Komisja konkursowa w wyniku
oceny ofert wskazała podmioty do realizacji poszczególnych zadań i wnioskowała o
udzielenie dotacji w wysokości zaplanowanej w budżecie Gminy na 2018 r.
Do otwartego konkursu przystąpiły podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego działające na terenie Gminy Kamieńsk, z którymi podpisano umowy na
realizację zadania tj.:
1.

Ludowy

Zespół

Sportowy

„Świt”

Kamieńsk

-

„szkolenie

i udział

we

współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej – miasto Kamieńsk”, kwota
dotacji -108.000 zł.
2.

Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Gorzędów - „szkolenie i udział we
współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Kamieńsk,
w miejscowości Gorzędów”, kwota dotacji 51.000 zł.

3.

Gminny Klub Sportowy w Kamieńsku - „szkolenie i udział we współzawodnictwie
sportowym w zakresie piłki siatkowej”, kwota dotacji – 29.000 zł.

4. Tenisowy Klub Sportowy Kamieńsk do realizacji zadania – „szkolenie,
organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych w zakresie tenisa
stołowego”, kwota dotacji – 8.000 zł.
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5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku - „krzewienie kultury fizycznej wśród
mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk poprzez muzykę instrumentalną oraz
uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych przez Gminę Kamieńsk”,
kwota dotacji – 27.000 zł.

Bezpieczeństwo i przestępczość w gminie

Na

terenie

Gminy

Kamieńsk

jest

zlokalizowany

Komisariat

Policji.

Funkcjonariusze z tego Komisariatu realizują zadania z zakresu zapewnienia ładu i
porządku publicznego na terenie gmin : Kamieńsk, Dobryszyce, Gomunice, Lgota Wielka
i Ładzice. Stan etatowy w 2018 roku wynosił 30 funkcjonariuszy, którzy dysponowali 6
pojazdami służbowymi.
W roku 2018 było 895 interwencji (w roku 2017 - 1031), ilość ujawnionych
wykroczeń wynosiła 111 (w roku 2017 – 112), wdrożono 12 procedur niebieskiej karty
(w 2017 roku 8) a ilość przeprowadzonych postępowań mandatowych wynosiła 93 (w
roku 2017 postępowań mandatowych było 238).
W roku 2018 Gmina Kamieńsk przeznaczyła 6 500 zł na patrole
ponadnormatywne oraz pracownicy Urzędu Miejskiego wykonali prace remontowe w
formie malowania pomieszczeń służbowych.
W roku 2018 w zakresie przestępczości kryminalnej odnotowano 89 postępowań
przygotowawczych (w roku 2017 też 89).
Kategorie przestępstw, które miały miejsce w 2018 roku :
- kierowanie w stanie nietrzeźwym 9 (2017 – 19)
- kradzieże 13 (2017 – 18)
- wypadki drogowe 17 (2017 – 15)

23 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY KAMIEŃSK W ROKU 2018

- osoby ranne 20 (2017 – 15)
- zabójstwa 1 (2017 – 3)
- kolizje drogowe 107 (2017 – 166)
Wskaźnik wykrywalności na terenie Gminy Kamieńsk w roku 2018 wynosił 86,5%
(2017 – 89,5%)

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Kamieńsku 2018 roku

VII KADENCJA (2014-2018)

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (9 uchwał):
 Uchwała Nr XXXVI/331/18 z dnia 24.01.2018 r.
 Uchwała Nr XXXVII/336/18 z dnia 05.03.2018 r.
 Uchwała Nr XXXIX/349/18 z dnia 26.04.2018 r.
 Uchwała Nr XLI/356/18 z dnia 24.05.2018 r.
 Uchwała Nr XLII/363/18 z dnia 18.06.2018 r.
 Uchwała Nr XLIII/379/18 z dnia 13.08.2018 r.
 Uchwała Nr XLV/385/18 z dnia 21.09.2018 r.
 Uchwała Nr XLVI/387/18 z dnia 28.09.2018 r.
 Uchwała Nr XLVII/400/18 z dnia 11.10.2018 r.
2. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2021 (8 uchwał):
 Uchwała Nr XXXVI/332/18 z dnia 24.01.2018 r.
 Uchwała Nr XXXVII/337/18 z dnia 05.03.2018 r.
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 Uchwała Nr XXXIX/350/18 z dnia 26.04.2018 r.
 Uchwała Nr XLI/357/18 z dnia 24.05.2018 r.
 Uchwała Nr XLII/364/18 z dnia 18.06.2018 r.
 Uchwała Nr XLIII/380/18 z dnia 13.08.2018 r.
 Uchwała Nr XLVI/388/18 z dnia 28.09.2018 r.
 Uchwała Nr XLVII/401/18 z dnia 11.10.2018 r.

3. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku (2 uchwały):
 Uchwała Nr XXXVI/333/18 z dnia 24.01.2018 r.
 Uchwała Nr XXXVI/334/18 z dnia 24.01.2018 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego położonego w miejscowości Ochocice 85A na okres do 3 lat:
 Uchwała Nr XXXVI/335/18 z dnia 24.01.2018 r.

5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w gminie Kamieńsk:
 Uchwała Nr XXXVII/338/18 z dnia 05.03.2018 r.

6. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Kamieńsk mieście Kamieńsk
i w obrębie geodezyjnym Barczkowice:
 Uchwała Nr XXXVII/339/18 z dnia 05.03.2018 r.

7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska:


Uchwała Nr XXXVII/340/18 z dnia 05.03.2018 r.

8. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy
Kamieńsk przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:
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Uchwała Nr XXXVII/341/18 z dnia 05.03.2018 r.

9. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonym przez
Gminę Kamieńsk:


Uchwała Nr XXXVII/342/18 z dnia 05.03.2018 r.

10. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:


Uchwała Nr XXXVII/343/18 z dnia 05.03.2018 r.

11. o zmianie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kamieńsk:


Uchwała Nr XXXVII/344/18 z dnia 05.03.2018 r.

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą (7 uchwał):


Uchwała Nr XXXVII/345/18 z dnia 05.03.2018 r.



Uchwała Nr XXXVII/346/18 z dnia 05.03.2018 r.



Uchwała Nr XLII/376/18 z dnia 18.06.2018 r.



Uchwała Nr XLIII/382/18 z dnia 13.08.2018 r.



Uchwała Nr XLIV/384/18 z dnia 05.09.2018 r.



Uchwała Nr XLVI/398/18 z dnia 28.09.2018 r.



Uchwała Nr XLVI/399/18 z dnia 28.09.2018 r.

13. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe obwody głosowania , ustalenia
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:


Uchwała Nr XXXVIII/347/18 z dnia 04.04.2018 r.
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14. w

sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody

budżetu Gminy Kamieńsk instrumentem płatniczym:


Uchwała Nr XXXVIII/348/18 z dnia 04.04.2018 r.

15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Miejskiej

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku:


16. w

Uchwała Nr XL/351/18 z dnia 30.04.2018 r.

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamieńsku za rok 2017:


Uchwała Nr XL/352/18 z dnia 30.04.2018 r.

17. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018
roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk:


Uchwała Nr XL/353/18 z dnia 30.04.2018 r.

18. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu im. Mjr Antoniego
Maszewskiego w Kamieńsku przy ulicy Sportowej 3:


Uchwała Nr XL/354/18 z dnia 30.04.2018 r.

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego położonego w miejscowości Kamieńsk, ul. Wieluńska 25 na okres 3
lat (2 uchwały):


Uchwała Nr XL/355/18 z dnia 30.04.2018 r.



Uchwała Nr XLIII/381/18 z dnia 13.08.2018 r.

20. w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług:


Uchwała Nr XLI/358/18 z dnia 24.05.2018 r.
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21. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/343/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 5
marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym:


Uchwała Nr XLI/359/18 z dnia 24.05.2018 r.

22. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia4
kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe obwody
głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych:


Uchwała Nr XLI/360/18 z dnia 24.05.2018 r.

23. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok
2017:


Uchwała Nr XLII/361/18 z dnia 18.06.2018 r.

24. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kamieńska za rok 2017:


Uchwała Nr XLII/362/18 z dnia 18.06.2018 r.

25. w sprawie przekazania darowizny dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Radomsku:


Uchwała Nr XLII/365/18 z dnia 18.06.2018 r.

26. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Kamieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym:


Uchwała Nr XLII/366/18 z dnia 18.06.2018 r.

27. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska:


Uchwała Nr XLII/367/18 z dnia 18.06.2018 r.

28. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego:


Uchwała Nr XLII/368/18 z dnia 18.06.2018 r.
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29. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego (3
uchwały):


Uchwała Nr XLII/369/18 z dnia 18.06.2018 r.



Uchwała Nr XLII/370/18 z dnia 18.06.2018 r.



Uchwała Nr XLII/371/18 z dnia 18.06.2018 r.

30. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego: „Fizjoterapia dla
mieszkańców Gminy Kamieńsk”:


Uchwała Nr XLII/372/18 z dnia 18.06.2018 r.

31. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na
terenie Gminy Kamieńsk:


Uchwała Nr XLII/373/18 z dnia 18.06.2018 r.

32. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i
logopedy zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk:


Uchwała Nr XLII/374/18 z dnia 18.06.2018 r.

33. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:


Uchwała Nr XLII/375/18 z dnia 18.06.2018 r.

34. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi dotyczącej
działania Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Kamieńsku:


Uchwała Nr XLII/377/18 z dnia 18.06.2018 r.

35. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wola Krzysztoporska:


Uchwała Nr XLII/378/18 z dnia 18.06.2018 r.
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36. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na
dofinansowanie zakupu i montażu kotłów grzewczych na gaz z budżetu Gminy
Kamieńsk:


Uchwała Nr XLIV/383/18 z dnia 05.09.2018 r.

37. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/378/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wola Krzysztoporska:


Uchwała Nr XLV/386/18 z dnia 21.09.2018 r.

38. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk:


39. w

Uchwała Nr XLVI/389/18 z dnia 28.09.2018 r.

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. 218
położonej w obrębie 2 miasto Kamieńsk, terenu części działki oznaczonej nr
ewid. 56 położonej w obrębie 8 miasto Kamieńsk oraz części działki oznaczonej
nr ewid. 193 położonej w obrębie Barczkowice:


Uchwała Nr XLVI/390/18 z dnia 28.09.2018 r.

40. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LII/409/10 Rady
Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. zmienionego uchwałą Nr
XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r.:


Uchwała Nr XLVI/391/18 z dnia 28.09.2018 r.

41. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów:


Uchwała Nr XLVI/392/18 z dnia 28.09.2018 r.

42. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania
publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk:
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Uchwała Nr XLVI/393/18 z dnia 28.09.2018 r.

43. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:


Uchwała Nr XLVI/394/18 z dnia 28.09.2018 r.

44. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk:


Uchwała Nr XLVI/395/18 z dnia 28.09.2018 r.

45. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk:


Uchwała Nr XLVI/396/18 z dnia 28.09.2018 r.

46. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku:


Uchwała Nr XLVI/397/18 z dnia 28.09.2018 r.

47. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego:


Uchwała Nr XLVII/402/18 z dnia 11.10.2018 r.

48. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełchatów z przeznaczeniem
na udrożnienie rowu odprowadzającego wodę:


Uchwała Nr XLVII/403/18 z dnia 11.10.2018 r.

Razem: 73 uchwały

VIII KADENCJA (2018-2023)

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku (2 uchwały):


Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19.11.2018 r.



Uchwała Nr II/10/18 z dnia 26.11.2018 r.

2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku:
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Uchwała Nr II/2/18 z dnia 26.11.2018 r.

3. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk:


Uchwała Nr II/3/18 z dnia 26.11.2018 r.

4. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kotłów grzewczych na gaz
z budżetu Gminy Kamieńsk:


Uchwała Nr II/4/18 z dnia 26.11.2018 r.

5. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:


Uchwała Nr II/5/18 z dnia 26.11.2018 r.

6. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (2 uchwały):


Uchwała Nr II/6/18 z dnia 26.11.2018 r.



Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 17.12.2018 r.

7. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2021 (2 uchwały):


Uchwała Nr II/7/18 z dnia 26.11.2018 r.



Uchwała Nr IV/21/18 z dnia 17.12.2018 r.

8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą (3 uchwały):


Uchwała Nr II/8/18 z dnia 26.11.2018 r.



Uchwała Nr IV/23/18 z dnia 17.12.2018 r.



Uchwała Nr IV/24/18 z dnia 17.12.2018 r.

9. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku:


Uchwała Nr II/9/18 z dnia 26.11.2018 r.
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10. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku, ustalenia ich
zakresu działania oraz składu liczbowego:
 Uchwała Nr III/11/18 z dnia 14.12.2018 r.

11. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
 Uchwała Nr III/12/18 z dnia 14.12.2018 r.

12. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 Uchwała Nr III/13/18 z dnia 14.12.2018 r.

13. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska:
 Uchwała Nr III/14/18 z dnia 14.12.2018 r.

14. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i
Obywatelskich:
 Uchwała Nr III/15/18 z dnia 14.12.2018 r.

15. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
 Uchwała Nr III/16/18 z dnia 14.12.2018 r.

16. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 Uchwała Nr III/17/18 z dnia 14.12.2018 r.

17. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska:
 Uchwała Nr III/18/18 z dnia 14.12.2018 r.

18. w

sprawie

wyboru

Przewodniczącego

Komisji

Spraw

Społecznych

Obywatelskich:
 Uchwała Nr III/19/18 z dnia 14.12.2018 r.
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19. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/285/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości:
 Uchwała Nr IV/22/18 z dnia 17.12.2018 r.

20. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego położonego w miejscowości Kamieńsk, ul. Wieluńska 25 na okres 3
lat:
 Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 17.12.2018 r.

21. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Kamieńsk:
 Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 17.12.2018 r.

22. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok:
 Uchwała Nr IV/27/18 z dnia 17.12.2018 r.

23. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023:
 Uchwała Nr IV/28/18 z dnia 17.12.2018 r.

24. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023:
 Uchwała Nr IV/29/18 z dnia 17.12.2018 r.
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25. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023:
 Uchwała Nr IV/30/18 z dnia 17.12.2018 r.

Razem: 30 uchwał

Ogólnie w 2018 roku Rada Miejska w Kamieńsku podjęła 103 uchwały z czego w VII
Kadencji 73 uchwały a w VIII Kadencji 30 uchwał.
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