
Protokół Nr XXXI/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali świetlicy wiejskiej   w Goworowicach 

w dniu 26 sierpnia   2013 r.   w godzinach od 900 – 1130 

 

Sesję otworzył i jej obradom  przewodniczył p. Aleksander Słonina  - Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy,  Radcę Prawnego 

oraz mieszkańców Goworowic. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych czyli 86,66% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek sesji: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwal: 

1) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 

Opolu. 

2) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy , 

3)  zmieniająca  uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku 

dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe, 

4) w sprawie zmiany uchwały, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 13 „za” – 

jednogłośnie. 

Na sesję przybyła radna Anna Bryk. 

 

ad. 1. Wójt Gminy przedstawił informację z pracy pomiędzy sesjami, szczególną uwagę 

zwrócił na wykonanie inwestycji jak: 

1) zakończenie remont drogi w Szklarach, 



2) zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Kłodoboku, 

3) zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Goworowicach, 

4) zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich i remontu drogi, 

5) wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Lipnikach, 

6) wykonanie remontu kominów na szkole w Karłowicach Wielkich i Kamienniku, 

7) przygotowanie szkól do rozpoczęcia roku szkolnego (naprawa elewacji zewnętrznej i 

malowanie klas) 

8) zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Kamienniku, 

9) wyremontowanie zaplecza sportowego w Kamienniku i Goworowicach, 

10) przygotowanie placu w Karłowicach Wielkich pod budowę wiaty,, 

11) zakupiono stoły i krzesła do „Okrąglaka” w Kamienniku. 

 

ad. 2Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej 

sesji (rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

 

ad. 3.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w 

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXXI/159/13) 

 

ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy  - przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy. 

 Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w 

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – rozstrzygnięcie w 

trakcie głosowaniu  



2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – rozstrzygnięcie w 

trakcie głosowania, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Rewizyjna – rozstrzygnięcie w trakcie głosowania. 

Czy są uwagi do projektu uchwały? 

Wójt Gminy – Dyrektor ZGKiM proponował podwyżkę w wysokości 15 %, ja się zgodziłem 

na 10% podwyżki z uwagi  na zły stan techniczny sieci wodociągowej i częste awarie,  

podwyżka ceny  wody jest konieczna. 

 

Andrzej Gałgański – prosiłbym „Wysoką Radę”, żeby przy ustalaniu stawek opłat za wodę 

ścieki wzięła pod uwagę, miejscowość Goworowice, która jest skanalizowana i przy takich 

podwyżka będzie to duże obciążenie dla mieszkańców, prosiłbym o zmniejszenie stawki dla 

Goworowic. 

 

Małgorzata Pietroczuk – ja się nie zgadzam, bo osiedle POM i Spółdzielnia Mieszkaniowa 

również mają kanalizację i płacą za odbiór ścieków, jak tak to dla Karłowice Wielkich też 

niższa stawka  

. 

Bogumił Wąs – przy kanalizacji opłaty są niższe aniżeli przy wywożeniu szamba beczką na 

oczyszczalnię ścieków. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – obniżenie stawki dla dwóch miejscowości nie wchodzi w 

rachubę, ponieważ wszyscy mieszkańcy muszą być traktowani jednakowo, w przeciwnym 

przypadku  nadzór Wojewody uchyli nam uchwałę. 

 

Bogumił Wąs – mamy obniżkę prądu, inflacja 4%, a woda kosztuje około 5zł/m3 do tego 

dochodzą jeszcze opłaty miesięczne za śmieci. 

 

Eugeniusz Marynowicz – stwierdził, że wątpliwość budzi budowa nowej nitki Goworowice 

– Chociebórz, więcej energii i wszystkiego, do dzisiaj jest niezrozumiałe, że 1 studnia nie jest 

nasza, wiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych takie urządzenia  przekazywała bezpłatnie 

na własność gmin. Nasza woda jest zła, jest bardzo dużo kamienia i przez to zużywa się 

więcej energii cieplej ( prąd, gaz) na przyrządzanie posiłków, a my nic nie robimy w kierunku 

uzdatniania wody, mieszkańcy narzekają na stan wody. 



Wójt Gminy – dziwię się, że inwestycja w Chocieborzu  jest niepotrzebna, Sanepid przez 3 

lata kwestionuje nam wyniki wody i jeżeli nie wykonany inwestycji to musimy wodę dowozić 

beczkowozem. 

Natomiast jeżeli chodzi o wodę w Cieszanowicach to jest dobra, wszystkie wskaźniki są 

poniżej normy w Unii Europejskiej. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na 

remont Stacji Uzdatniania Wody i czekamy na dofinansowanie, chodzimy za tym. 

Odnośnie studni w Cieszanowicach to stało się,  jak się stało, ale ANR też nie jest bez winy 

bo ten  problem został do nich zgłoszony i nic w tej sprawie nie zrobili. 

 

Grzegorz Ksiądzyna – czy wystarczy wody aby z jednej studni zaopatrzyć całą gminy. 

Wójt Gminy  - na pewno tak, Chociebórz zużywa do 5 do 6  m3 na dobę. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 

10”za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymuj ących się”  ( uchwała Nr XXXI/160/13). 

 

ad.3.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie zmieniająca  

uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe 

jednostki budżetowe, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w 

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

5. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do projektu uchwały? – nie było 

– Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? –  14 „za” (uchwała Nr 

XXXI/161/13). 

 

ad.3.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w 

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 



4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Wójt Gminy – proponowałbym, aby do projektu uchwały dopisać w § 1 ust. 2 „ Upoważnia 

się sołtysów do pobierania  w drodze inkasa opłaty za odpady komunalne”. 

Małgorzata Pietroczuk, ja się nie zgadzam bo to przez cały miesiąc trzeba być w domu. 

Zdzisław Ficoń  - wprowadzić zapis umożliwiający zbieranie opłaty tym sołtysom którzy 

chcą to robi. 

Ustalono zapis ust. 2 „ 2. Dopuszcza się zbieranie w drodze inkasa  opłaty za gospodarowanie 

odpadami.”. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 12 

„za”, 2 „wstrzymuj ących się”  (uchwała Nr XXXI/162/13)  

 

ad. 3.5)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w 

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Kto z Państwa Radnych  jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwała 

Nr XXXI/163/13 

Na sesję  przybył Piotr Adamczyk Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Karłowicach 

Wielkich, który przedstawił problem wywozu śmieci z osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej 

stwierdzając ,że nie wystarcza im wywóz odpadów 2 razy w miesiącu, Oni proszą o wywóz 

raz w tygodniu, ponieważ śmiecie nie mieszczą się w pojemnikach, a postawienie 

dodatkowych nie wchodzi w grą bo nie mają miejsca, gdzie mogliby je postawić. 

Radca Prawny – wątpliwe jest, aby za tą samą opłatę wywozić 4 razy w miesiącu. 

Zdzisław Ficoń – jeżeli jest segregacja i kompostownik to wtedy  na pewno by starczyło 

wywozić 2 razy w miesiącu 

Prezes SM – nie mam miejsca na kompostowniki i skłonny jestem płacić za odpady 

niesegregowane, ale żeby wywóz był 4 razy w miesiącu 

Przewodniczący Rady Gminy – przyjmujemy ten problem i będziemy się starać go rozwiązać. 



 

ad. 3.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w 

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Kto z Państwa Radnych  jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwała 

Nr XXXI/164/13) 

 

ad. 4. Pytania i interpelacje radnych 

Piotr Adamczyk – rozwiązać sprawę wywozu śmieci z osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Karłowicach Wielkich (4 razy w miesiącu) 

Małgorzata Pietroczuk – postawić  znak na drodze do Goraszewic „zakaz wywożenia 

śmieci”  

– postawić znak  ograniczenia prędkości na osiedlu POM , 

– naprawić drogę od kościoła w dół,  

–  naprawić studzienki kanalizacyjne. 

 

Urszula Urbańczyk – uregulować stan prawny pobocza drogowego przy posesji nr 2  

(zarośnięte krzakami, nie ma bezpiecznego wjazdu i wyjazdu) 

 – postawić kierunkowskaz przy drodze do Ogonowa , 

– zgłosić brak oświetlenia ulicznego od transformatora do p. Świgost.  

 

Henryk Kli ś -  Naprawić drogę na ul. Wiejskiej (jakość drogi jest fatalna) 

 

Joanna Tuszyńska – rozwiązać sprawę wywożenia śmieci z przystanku PKS, 

 – Zwracam się z prośbą o pomoc przy likwidacji posiedzeń organizowanych na przystanku 

PKS w Kłodoboku przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

 



Eugeniusz Marynowicz – wystąpić do ZDP w Nysie o usunięcie gałęzi  i krzaków z poboczy 

oraz koszenie poboczy. 

 

Stanisław Kuś – rozleciała się studzienka wykonana przez ZDP w Nysie przy posesji nr 89 – 

wystąpić o ponowną naprawę  

– wystąpić do ZDP w Nysie o naprawę drogi przy posesji nr 106. 

ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z poprzedniej sesji wyłożony 

był do wglądu w Sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń ani uwag, kto 

z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji  Nr XXX/13 – 14 „za” - 

jednogłośnie  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1130   

zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Kamiennik.. 

Na  tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała  

Janina Lubieniecka 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


