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Protokół Nr XXXII/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 26 września  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,  Sekretarz Gminy ,  Skarbnika Gminy  

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych czyli 100% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek obrad: 

 
1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami. 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Kamiennik  

4. Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2013 r. 

2)  W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu 

mieszkaniowego Gminy Kamiennik, 

3)  Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok 

4) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?  

Sekretarz Gminy -  wnoszę o wykreślenia z porządku sesji pkt. 1 z uwagi na chorobę Wójta 

oraz w pkt.4 ppkt 2 uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

zasobu mieszkaniowego Gminy Kamiennik na uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamiennik na lata 2013-2018. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił nowy porządek sesji: 

1. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 
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2. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Kamiennik 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za pierwsze półrocze 2013 r. 

2) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Kamiennik na lata 2013 – 2018 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Pytania i interpelacje radnych 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad ? – 15 „za” – jednogłośnie 

ad. 1.  Sekretarz Gminy  udzieliła informacji w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji .(rejestr wniosków i interpelacji radnych).  

ad. 2.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Bogumił Wąs  przedstawił protokół  z kontroli 

Placówek Oświatowych ZSO w Kamienniku oraz ZSP w Karłowicach Wielkich. Następnie 

Przewodniczący Komisji poinformował, że już trzeci raz kontrolowana jest oświata i ciągle 

wysuwa się ten sam wniosek. Czy władza Gminy nie czyta protokołów i nie wyciąga 

wniosków? Jest wielu młodych ludzi bez pracy można zatrudnić na pół etatu. 

Radna Małgorzata Pietroczuk  przedstawiła protokół z kontroli Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie głos 

zabrał Radny Bogumił Wąs, który poinformował, że podczas kontroli wystąpiły braki w 

prowadzonej dokumentacji. 

Radny Bogumił Wąs odczytał protokół z kontroli działalności  Z G K i M  Kamiennik. 

Następnie prosił o zwrócenie uwagi na przewozy samochodem osobowym marki OPEL 

Vivaro, ponieważ wydaje się, że za dużo dziennie robi kilometry na przewóz dzieci i 

młodzieży ze szkoły i do szkoły. 

Sekretarz Gminy Bogusława Zapotoczna Pająk – z uwagi na brak godzin świetlicowych 

dzieci należy częściej odwozić 

Proszę o opinię Komisje Rady Gminy Kamiennik w następującej kolejności: 

Skarbnik Gminy – Proszę powiedzieć o jakie dokumenty chodzi ponieważ dokumenty 

finansowe nam grają. 
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Sekretarz Gminy – Pani Kuziemska odchodząc z pracy przekazała dokumenty następcom. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę wyjaśnić sprawy kontrolowanych dokumentów. 

Stanisław Kuś – dlaczego Pani Dyrektor, Wice Dyrektor oraz Pani Gałgańska jeździły do 

mieszkańców Goworowice  i Białowieża  namawiając aby dzieci oddać do szkoły w 

Kamienniku a nie w Lipnikach. 

Radny Kazimierz Przedwojewski – aby podnieś rangę kontroli Komisja niech wnioskuje w 

jakim terminie trzeba uzupełnić wnioski 

Radny Zdzisław Ficoń – Komisja powinna zgłosić o uzupełnienie  wniosków wyznaczając 

termin a nie rozstrzygać to na sesji. 

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

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r. 

Następnie przedstawił Uchwałę Nr 352/2013 z dnia 20 września 2013 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy Kamiennik za I półrocze 2013 r. Opinia pozytywna. 

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

następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Tadeusz Kaczmarski – nie ma Dyrektora Z G K i M  bo chciałbym wiedzieć co to są za  

należności za niedotrzymanie terminów płatności. 

Skarbnik Gminy -  w informacji opisowej na dzień 30.06.2013 r. pisze, że są to głównie 

zaległości z tytułu opłat za wodę i wywóz nieczystości. 

Zdzisław Ficoń – zgodnie ze Statutem Gminy  w sesji powinni uczestniczyć kierownicy 

jednostek organizacyjnych. 

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

– 15 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXII/165/13) 

 

Ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamiennik na lata 2013 - 2018 
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Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Nie ma uwag 

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

 15 „za” jednogłośnie (uchwała Nr XXXII/166/13)) 

ad. 3.3)  Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt  uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. 

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

następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Rewizyjna – rozstrzygnięcie w trakcie głosowania 

3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – rozstrzygnięcie w 

trakcie głosowania 

Bogumił Wąs – stawia się nas przed faktem dokonanym, nie rozmawiano na temat inwestycji 

w sprawie budowy innej drogi, czy droga  która była robiona była drogą konieczną. Teraz 

wychodzi inna droga . Należało przeprowadzić  konsultacje. 

Andrzej Ochociński – dziwię się, że Pan Radny nie wie co było planowane na 2013 r.  

Eugeniusz Murynowicz – mam uwagę do Przewodniczącego Rady Gminy. Drogi należy robić 

ale nie konsultuje się z radnymi tylko stawia się przed faktem dokonanym, należy wziąć pod 

uwagę, że my w gminie mamy 13 wsi i należy przedstawić drogi w krytycznym stanie. Środki 

finansowe są  już ujęte w budżecie. Dlaczego Radni nie mają możliwości przedyskutowania 

które drogi są najpotrzebniejsze. Uważam, że jesteśmy wprowadzani w błąd powinno być 

Rada decyduje a Wójt wykonuje. 

Kazimierz Przedwojewski – my jako radni mamy być konsekwentni  ponieważ wniosek jest 

już od 3 lat przygotowywany . Gdyby Wójt był byłaby inna rozmowa. Uważam ,że jeżeli 

przegłosujemy to wniosek złożymy o dofinansowanie. 

Bogumił Wąs  - jak było z wnioskiem na nitkę wodociągową ? 
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Tadeusz Kaczmarski – nie rozumię dlaczego wszyscy jesteśmy przeciw budowie ponieważ 

jest to możliwość wybudowania z pomocą  zewnętrzną. 

Zdzisław Ficoń – od 3 lat jest tak jak dzisiaj, jestem za budową drogi, ale nie należy nas 

zaskakiwać takimi wnioskami, najpierw należy ująć w planie a dopiero później stawiać przed 

faktem dokonanym.     

Przewodniczący Rady Gminy -  kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 

„za”  , 0 „przeciw” , 2 wstrzymało się”   ( uchwała Nr XXXII/166/13) 

Uchwała została przyjęta 13 głosami. 

Ad3.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

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

następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

5) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

Czy  są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było 

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

15 „za” jednogłośnie  (uchwała nr XXXII/167/13) 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

ad. 4.  Pytania i interpelacje  

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie wniosków i interpelacji: 

Tadeusz Kaczmarski – proszę ująć w budżecie na przyszły rok budowę chodnika przez wieś 

Goworowice  

-   proszę przedstawić protokół z likwidacji szkoły w Goworowicach na   najbliższą sesję. 

Małgorzata Pietroczuk – wprowadzić kody kreskowe, żeby można płacić za śmieci w    

sklepie 

- zlikwidować pojemniki na szkło (dzwony) na wsi Karłowice Wielkie. 

- zamontować znaki informacyjne w kierunki Otmuchów, Słupice 

Anna Bryk – proszę usunąć drzewa z drogi naprzeciw piaskowni, ponieważ nie ma 

możliwości wjazdu. 

Zdzisław Ficoń – ująć w budżecie na przyszły rok budowę chodnika przez wieś Cieszanowie 

- stworzyć stanowisko do spraw pozyskiwania  środków finansowych oraz pisania projektów. 
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Stanisław Kuś – Wykonać elewację świetlicy wiejskiej w Lipnikach. 

- sprzedać budynek nr 55 w Lipnikach. 

Bogumił Wąs -  nałożyć nową nawierzchnię asfaltu na drodze przez wieś 

- spowodować aby na terenie gminy budować oczyszczalnie ścieków, oraz zorientować się 

czy można otrzymać dopłatę do budowy takich oczyszczalni. 

 

ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy –  kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z 

poprzedniej sesji– 15 „za” – jednogłośnie  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1130 zamknął 

obrady Rady Gminy Kamiennik 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

Protokołowała 

M. Wisła 

 

 

 

 

 

 


