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Protokół Nr XXXIII/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 31 października  2013 r.   w godzinach od 9
00

 – 11
30 

 

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

Gminy. 

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

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. Przedstawienie informacji o stanie oświaty w gminie Kamiennik. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na  

2014 rok.” 

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

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2014 rok 

6. Analiza oświadczeń  majątkowych za 2012 rok. 

7. Pytania i interpelacje radnych. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy  są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy  - wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5 pkt 5 „ 5.5) podjęcie 

uchwały  w sprawie opłaty targowej”. Sprawa omawiana  była na posiedzeniu Komisji przed 

sesją. 
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad w pkt 5 ppkt 5) „ 5)  podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej” ? – 15 „za” – 

jednogłośnie 

Przedstawię porządek obrad po wprowadzonej zmianie:  

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. Przedstawienie informacji o stanie oświaty w gminie Kamiennik. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie   na  2014 rok.” 

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

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 

rok, 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok, 

5) w sprawie opłaty targowej. 

6. Analiza oświadczeń  majątkowych za 2012 rok. 

7. Pytania i interpelacje radnych. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

jednogłośnie. 

 

ad. 1. Wójt Gminy  przedstawił informację o pracy miedzy sesjami zwracając szczególną 

uwagę na wykonanie takich inwestycji jak: 

1) zakończenie remontu świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych, 

2) remont chodnika do firmy „AGROEFEKT” w Karłowicach Wielkich, 

3) remont pomnika św. Jana Nepomucena, 

4) dokończenie budowy  wiaty turystycznej przy szlaku rowerowym, 

5) remont dróg polnych  Ogonowie i Zurzycach 

6) zakończenie remontu mieszkania w Kamienniku. 
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Poinformował, że Gmina Kamiennik nie przystąpiła do żadnej  z aglomeracji ( Brzeg, Opole, 

Nysa, Kędzierzyn Koźle) odnośnie wspólnego aplikowania  środków unijnych na realizację 

projektów. Przystąpienie wiązałoby się z wpłatą  23 tys. zł w 2014 r., a w 2015 r. 80 tys. zł 

 

 

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

poprzedniej sesji ( Rejestr wniosków i interpelacji radnych) 

Czy są uwagi do przedstawionych wniosków. 

Zdzisław Ficoń -  na Komisjach było analizowane utworzenie stanowiska ds. projektów 

unijnych 

Sekretarz Gminy – nie jest to możliwe, aby jedna osoba zrobiła wnioski ze wszystkich 

dziedzin. 

Eugeniusz Marynowicz – niech będzie zatrudniona osoba, która się tym będzie zajmować. 

Przewodniczący Rady Gminy -  obecnie jest taka możliwość, że z wiedzy pracownika Urzędu 

Gminy p. Jarosława  Kogus można korzystać ( Lipniki uzyskały pomoc  przy składaniu 

wniosku na remont dachu na kościele. 

 

 ad. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik przedstawił protokoły 

Nr 29/13, Nr 30/13 z przeprowadzonych kontroli ( protokoły w teczce z posiedzeń Komisji 

Rady Gminy). 

 

ad.4.  Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił informację  o stanie realizacji zadań 

oświatowych  w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2012/2013 

Czy są uwagi do przedstawionej informacji 

Bogumił Wąs – wnioskuję o zatrudnienie do jednostki oświaty  na ½  etatu pracownika  do 

naliczania płac, ponieważ to jest dodatkowy dochód  nauczyciela, a nauczyciele i tak nieźle 

zarabiają.  

Wójt Gminy – stwierdził, że ten pracownik robi to dobrze i szybko i nie ma reklamacji jest to 

specyficzne naliczanie płac i ta osoba robi to dobrze . 

Eugeniusz Marynowicz -  uważam, że dzieci ubywa, a etatów przybywa, większość 

nauczycieli pracuje u nas  z poza gminy, który z nich przywozi dzieci  do szkoły, dzieci daje 

się poza gminę,  nie jesteśmy szanowani.  
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Dyrektor ZSO Renata Papuga i Dyrektor ZSP Andrzej Łukasiewicz – stwierdzili, że Pani 

która  nalicza płace dla nauczycieli i obsługi pracuje bez zastrzeżeń,. Robi to szybko i dobrze, 

a na pewno jest to specyficzne naliczanie ( godziny zastępstw, urlopy) 

Kazimierz Przedowjewski -  nie możemy wnikać w kompetencje dyrektorów, oni 

zatrudniają i zwalniają pracowników 

Wójt Gminy – u nas etatów nie ubywa, ale nowych osób nie przyjmujemy, nikogo nowego 

nie zatrudniamy, ale  jeżeli nauczyciel idzie na urlop zdrowotny to na te godziny musimy 

kogoś zatrudnić. 

Dyrektor ZSP Andrzej Łukasiewicz – nie chciałbym, żeby powstało przekonanie , że my Was 

nie szanujemy, nie rośnie liczba godzin, ale nauczyciele korzystają z urlopu  zdrowotnego  bo 

mają takie  prawo, liczba godzin spadła, korzystamy z 1 budynku zamiast 2, nie chcemy 

naciągać gminy. 

Stanisław Kuś – chodzi mi o małą szkołę w Lipnikach, jak się likwidowała mała szkoła w 

Goworowicach, to nauczyciele z Kamiennika jeździli po rodzicach i namawiali, żeby rodzice 

nie posyłali dzieci do Lipnik tylko do szkoły w Goworowicach. 

Dyrektor ZSO Renata Papuga – jeden jedyny raz byłam na Siemionie  i to było nasze dziecko. 

Wójt Gminy – obwody szkolne są tak ustalone, że Goworowice i Białowieża  należą do 

Kamiennika. 

Zdzisław Ficoń – jakie plany odnośnie Oświaty dyrektorzy mają na przyszłość ? 

Dyrektor ZSO Renata Papuga – szkołę mamy dobrze wyposażoną, realizujemy projekty z 

udziałem środków unijnych, mamy dodatkowe zajęcia dla dzieci. 

Dyrektor ZSP Andrzej Łukasiewicz – marzy się nam na boisku szkolnym boisko z sztuczną 

nawierzchnią, natomiast budynek szkoły jest w bardzo dobrym stanie technicznym. 

 

ad.5. 1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ 

Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie   na  2014 rok.” 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia  i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 
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W sesji uczestniczyła p. Agnieszka Świerczyna – kierownik Stacji Opieki „Caritas” , która 

omówiła działalność „Caritasu” w Kamienniku.. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie 

było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 „za” – jednogłośnie  

(uchwała Nr XXXIII/169/13) 

 

ad. 5. 2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwał zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia  i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 „za” – jednogłośnie  

(uchwała Nr XXXIII/170/13)    

 

ad.5. 3)   Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok  przegłosowując poszczególne 

stawki: 

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych  - 0,74zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej – propozycja Wójta 

Gminy 

Proszę o stanowisko w  sprawie tej stawki  poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1) Komisja Budżetu i Finansów – 0,74zł / m
2 

2) Komisja  Rewizyjna – 0,74zł/ m
2
 , w tym 1 osoba o poziom inflacji 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 0,74zł/ m
2
 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 0,74zł/ m
2
 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki – 0,74 zł od  

1m
2
  powierzchni użytkowej w od budynków mieszkalnych lub ich części? – 14 „za”, 1 
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„przeciw” – przyjęto stawkę  0,74 zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od budynków 

mieszkalnych lub ich części 

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej – 23,03zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej – propozycja Wójta 

Gminy 

Proszę o stanowisko w  sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1) Komisja Budżetu i Finansów – 23,03zł / m
2 

2) Komisja  Rewizyjna – 23,03zł/ m
2
 ,w tym 1 osoba o poziom inflacji 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 23,03zł/ m
2
 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 20,00zł/ m
2
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 23,03zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? – 12 „za”  

– kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 20,00zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej?- 

2 „za”, 1 „ wstrzymujący się” - przyjęto stawkę  23,03 zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od 

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym –  10,75zł od 1m
2
 powierzchni 

użytkowej  - propozycja Wójta Gminy Kamiennik, 

 

Proszę o stanowisko w  sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1) Komisja Budżetu i Finansów – 10,75zł / m
2 

2) Komisja  Rewizyjna – 10,75zł/ m
2
 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 10,75zł/ m
2
 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 10,75zł/ m
2
 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 10,75zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? – 15 „za” –  przyjęto stawkę  10,75 zł od 1m

2
 powierzchni 

użytkowej od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
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d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –  

4,68zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej  - propozycja Wójta Gminy Kamiennik, 

 

Proszę o stanowisko w sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1)  Komisja Budżetu i Finansów – 4,68zł / m
2 

2) Komisja  Rewizyjna – 4,68zł/ m
2
 , w tym 1 osoba o poziom inflacji 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 4,50zł/ m
2
 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 4,68zł/ m
2
 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 4,68zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? – 12 „za”  

–  kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 4,50zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej? – 

1 „za”  

–  kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki podwyższonej o poziom inflacji  od 1m
2
 

powierzchni użytkowej? – 1 „za”  

–  przyjęto stawkę  4,68 zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 7,73zł od 1m
2
 

powierzchni użytkowej  - propozycja Wójta Gminy Kamiennik, 

Proszę o stanowisko w sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1)   Komisja Budżetu i Finansów – 6,50 zł / m
2 

2)   Komisja  Rewizyjna – 6,50 zł/ m
2
 , w tym 1 osoba o poziom inflacji 

3)   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 6,00zł/ m
2
 

4)   Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 5,00zł/ m
2 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 7,73zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? – 0 „za”  

- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 6,50zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej? – 8 

„za”, 

- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 6,00zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej? – 2 

„za”, 
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- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 7,73zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej? – 5 

„za”, 

- przyjęto stawkę  6,50 zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od budynków pozostałych, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego . 

2) od gruntów: 

     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   

         zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m
2
      

         powierzchni użytkowej – propozycja Wójta Gminy Kamiennik, 

Proszę o stanowisko w  sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1)   Komisja Budżetu i Finansów – 0,89 zł / m
2 

2)   Komisja  Rewizyjna – 0,89 zł/ m
2
 , w tym 1 osoba o poziom inflacji 

3)   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 0,80zł/ m
2
 

4)   Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 0,89zł/ m
2 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 0,89zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? –11 „za”  

– kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 0,80zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej? – 

3 „za”  

– kto z Państwa Radnych jest za podniesieniem stawki o poziom inflacji  od 1m
2
 powierzchni 

użytkowej? – 1 „za” 

- przyjęto stawkę  0,89  zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od gruntów związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  

4,56 zł od 1m
2
 powierzchni  użytkowej – propozycja Wójta Gminy Kamiennik, 

Proszę o stanowisko w sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1)   Komisja Budżetu i Finansów – 4,56zł / m
2 

2)   Komisja  Rewizyjna – 4,56zł/ m
2
 , w tym 1 osoba o poziom inflacji 

3)   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 4,56zł/ m
2
 

4)   Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 4,56zł/ m
2 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 4,56zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? –14 „za”  
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– kto z Państwa Radnych jest za podniesieniem stawki o poziom  od 1m
2
 powierzchni 

użytkowej? –1 „za” 

- przyjęto stawkę  4,56  zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od gruntów  pod jeziorami, zajętych na 

zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46zł od 1m
2
 

powierzchni użytkowej – propozycja Wójta Gminy Kamiennik 

 

Proszę o stanowisko w  sprawie tej stawki poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1)   Komisja Budżetu i Finansów – 0,46 zł / m
2 

2)   Komisja  Rewizyjna – 0,46 zł/ m
2
 , w tym 1 osoba o poziom inflacji  

3)   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 0,40zł/ m
2 

4)   Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 0,46zł/ m
2
, 1osoba -0,40zł/ m

2 

Stanisław Kuś – podatki ustalamy na maksymalnych stawkach, a mamy dodatkowy dochód z 

wiatraków w kwocie 1.200.000,-zł 

Wójt Gminy – została nam zmniejszona na 2014 rok subwencja wyrównawcza o kwotę 

1.156.000,-zł i jeżeli chcemy realizować inwestycje to  musimy podnieść podatki, jest podpisana 

umowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody , inaczej nie będziemy realizować inwestycji.  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 0,46zł od 

1m
2
 powierzchni użytkowej? – 8 „za”  

– kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem stawki 0,40zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej? – 

6 „za” , 1 „wstrzymujący się” 

- przyjęto stawkę  0,46  zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej od gruntów pozostałych, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 0,46zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej 

 

3) od budowli – 2% ich wartości – propozycja Wójta Gminy Kamiennik 

Komisje Rady Gminy – pozytywnie zaopiniowały stawkę w wysokości 2% od budowli. 

Bogumił Wąs – zwrócił uwagę przy podwyżce na duże zróżnicowanie  procentowe przy 

poszczególnych stawkach. 

Zdzisław Ficoń – wystąpił z zapytaniem „ czy Wy jako Radni nie czujecie tych  anomali, wzrost 

stawek podatku od nieruchomości  o 30% , a podatek rolny o niecałe 9%. Wnioskuję o 

odrzucenie tej uchwały w całości. 
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Przewodniczący Rady Gminy – głosowaliśmy wszystkie stawki, to po co ta dotychczasowa 

praca. 

Wójt Gminy  -  my na Komisjach dyskutowaliśmy wszystkie stawki, musimy do 15 listopada 

przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Anna Bryk – jeżeli tak  to wycofajmy inwestycje na następny rok, bo z czego je zrobimy. 

Przewodniczący Rady Gminy  -  przedstawił  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok po wprowadzonych zmianach. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? - 10„za”, 4 „przeciw”, 1  

„ wstrzymujący się” (uchwała Nr XXXIII/171/13). 

 

ad.5. 4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 

Proszę o stanowisko w  sprawie stawek  poszczególne Komisje  Rady Gminy 

1)   Komisja Budżetu i Finansów – zwiększyć stawki o 1,5%
 

2)   Komisja  Rewizyjna – zwiększyć stawki o poziom inflacji (2,4%) 

3)   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – zwiększyć stawki o 9% 

4)   Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – zwiększyć stawki o poziom 

inflacji (2,4%).
 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za zwiększeniem stawek podatku 

od środków transportowych  o 2,40% ? – 6 „za”  

kto z Państwa Radnych jest za zwiększeniem stawek podatku od środków transportowych  o 

9,00% ? – 8 „za” 

kto z Państwa Radnych jest za zwiększeniem stawek podatku od środków transportowych  o 

1,50% ? – 1 „za” 

- przyjęto stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok powiększone o 9 % w 

stosunku do stawek ustalonych na 2013 rok. 

Zdzisław Ficoń – chodzi mi o zapis w § 2 „§ 2. zwalnia się od podatku od środków 

transportowych autobusy przeznaczone do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”. Przy takim 

zapisie każdy kto będzie przewoził dzieci i młodzież zwolniony będzie z podatku od środków 

transportowych. 

W trakcie dyskusji wprowadzono następujący zapis § 2 „§ 2. zwalnia się od podatku od środków 

transportowych autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”. 
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem zapisu § 2 w 

brzmieniu „§ 2. zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone 

wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”. – 15 „za” – jednogłośnie 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2014 rok – 11 „za”, 2 „przeciw” 1 „wstrzymujący się”  

(uchwała Nr XXXIII/172/13) 

 

ad.5.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w  sprawie opłaty targowej. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Tadeusz Kaczmarski – proponuję stawkę 8zł  

Bogumił Wąs -  ja proponuję 10zł  od 1m
2
 powierzchni handlowej, naszym mieszkańcom 

ustalamy maksymalne stawki podatku, a tym co handlują stawkę obniżamy z 20zł do 10 zł  

Tadeusz Kaczmarski – jakie wpływy są z opłaty targowej; 

Skarbnik Gminy – w ubiegłym roku – 0zł, a w bieżącym 140,-zł za 1 miesiąc.  

Wójt Gminy  -  wprowadzić  § 2 z zapisem, gdzie wpłacać opłatę targową. Ustalono treść zapisu  

„§ 2. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto”. 

Następne § otrzymują kolejną numerację 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały po wprowadzeniu  § 2. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? -  13 „za”, 1 „ wstrzymujący się” – 

głosowało 14 radnych ( uchwala Nr XXXIII/173/13)  

 

ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych  

i urzędników zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. 

 

ad.7. Pytania i interpelacje radnych. 

Urszula Urbańczyk – wnioskuję o wystąpienie do Policji o zwiększenie patroli w celu kontroli 

szybkości, chodzi głównie o TIR. 

Joanna Tuszyńska – zgłosić do Zakładu Energetycznego, że w Kłodoboku  nie świeci lampa 

uliczna na słupie Nr 105  

– wnioskuję o wysłanie pracownika z robót publicznych do prac porządkowych w  Kłodoboku. 

Stanisław Kuś –  postawić znak ostrzegawczy przy rowie melioracyjnym znajdującym się przy  

posesji nr 89, - zgłosić naprawę drogi powiatowej przy posesji nr 85, duży ubytek asfaltu nie 

zrobione od wiosny, 

Zdzisław Ficoń – naprawić drogę koło krzyża w Cieszanowicach  ( muldy). 
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Marek Rutkowski – zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych naprawę drogi do Białowieży 

Dolnej (jabłonówka)  oraz brak oświetlenia w całej wsi. 

 

ad. 8. 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 XXXII/13 – 14 „za” 

- jednogłośnie ( jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13
30   

zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Kamiennik.. 

Na  tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała  

Janina Lubieniecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


