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Protokół Nr XXXIV/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 12 grudnia   2013 r.   w godzinach od 900 – 1330 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, Kierowników 

Jednostek Organizacyjnych i Radcę Prawnego. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33%  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. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych  kontroli przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Kamiennik.  
4. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych  na 2014 rok. 

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kamiennik, 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 
4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok, 
5) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok, 
6) w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4 jako ppkt 1 projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały dot  wkładu własnego przy wysokości dotacji  na kulturę 

fizyczną i sport. Projekt uchwały omawiany był  na posiedzeniach Komisji Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem 

proponowanej zmiany – 14 „za” – jednogłośnie. 

Przedstawię porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

 
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 zmiany uchwały, 
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2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych  na 2014 rok. 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kamiennik, 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 
5) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok, 
6) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok, 
7) w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem porządku obrad po wprowadzonych 

zmianach? – 14 „za”- jednogłośnie  

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

szczególną uwagę na realizację takich przedsięwzięć jak: 

- odbiór świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych, 

- wykonanie sanitariatów w remizie OSP w Lipnikach, 

- wymiana  okna w świetlicy wiejskiej w Chocieborzu, 

- zatrudnienie  ponad 50 osób w ramach prac interwencyjnych. 

 

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

poprzedniej sesji (rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

 

ad. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił protokoły z przeprowadzonej 

kontroli Nr 31k/13 dot. GOK, Nr 32k/13 dot. Sportu. (protokoły w teczce z posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej oraz  w  bip Kamiennik) 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionych protokołów. 

Zdzisław Ficoń – zwracamy uwagę na kwotę 511,19 zł za korzystanie z telefonu 

komórkowego co wychodzi niecałe 43zł miesięcznie, gdzie w dzisiejszym czasie każdy 

posługuje się telefonem komórkowym, żeby mieć łączność jak się nie ma telefonu 

stacjonarnego, a nic się nie mówi o kwocie 31 349,70zł z tytułu należności od byłego 

pracownika. 

Wójt Gminy – jest wyrok sądowy  i były pracownik ma wpłacić te należności do czerwca 

2014 r. tak, że obecnie nic nie możemy w tej sprawie  nic zrobić. 

Bogumił Wąs – nam jako Komisji nie chodziło o kwotę  tylko o zgodę Zarządu GLKS w 

Kamienniku na korzystanie z prywatnego telefonu komórkowego. 

 

ad. 4.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały.  
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Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było. 

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 i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXXIV/174/13) 

 

ad. 4. 2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2014 rok. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było. 

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 i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXXIV/175/13) 

 

ad. 4. 3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Wójta Gminy Kamiennik 

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 i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – nie zabiera  głosu w tej sprawie 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXXIV/176/13) 

 

ad. 4. 4) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2013 rok, 
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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 i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXXIV/177/13) 

 

ad. 4. 5) Skarbnik Gminy – przedstawiła  projekt uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie  

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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 i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

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

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXXIV/178/13) 

 

 

ad. 4. 7) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  uchwały budżetowej na 

2014 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił Uchwałę nr 551/2013 z  dnia 29 listopada 2013 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok  

– Uchwałę nr 552/2013 z dnia   29 listopada 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w 

projekcie uchwały budżetowej. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Rewizyjna – 4 „za”, 1 „wstrzymujący się” 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia  i Pomocy Społecznej i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  Radni  podejmą decyzję w głosowaniu na sesji  
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Proszę o zgłaszanie uwagi i propozycji do projektu budżetu. 

Eugeniusz Marynowicz – chodzi mi o to, aby w 2014 roku załatwić sprawę świetlic dla  

miejscowości Białowieża  i Zurzyce oraz zamontowanie przy drodze powiatowej lampy do 

osiedla RSP w Kamienniku. Następna sprawa to dofinansowanie z budżetu gminy Gminnej 

Spółki Wodnej w Kamienniku, a także zwiększenie dofinansowania do Sportu, głównie 

chodzi o transport zawodników na mecze, ponieważ  na to brakuje środków.   

Bogumił Wąs – wpisać remont świetlicy w Chocieborzu  do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2014 rok. 

Wójt Gminy – nie możemy nic wpisywać do Wieloletniej Prognozy Finansowej bo nie 

uzyskamy wskaźników i Regionalna Izba Obrachunkowa uchyli nam uchwałę budżetową na 

2014 rok. 

Odnośnie Sportu to nie jest  nasz obowiązek tylko dobra wola, naszym obowiązkiem jest 

sport szkolny. Natomiast pozostałe inwestycje to będziemy sukcesywnie robić jak będą 

oszczędności po przeprowadzonych przetargach, gdzie do przetargu  podawana jest wartość 

wg kosztorysu, a do tego budżetu nie możemy już nic dopisać bo nie uzyskamy wskaźników. 

 

ad. 4. 6) Skarbnik Gminy  - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na 2014 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił uchwałę nr 553/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Rewizyjna – 4 „za”, 1 „wstrzymujący się” 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia  i Pomocy Społecznej i Komisja Działalności 

Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  Radni  podejmą decyzję w głosowaniu na sesji. 

Kazimierz Przedwojewski – mam pytanie czy my możemy głosować z własnej woli czy pod 

presją opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził,  że ma  ustawowy obowiązek przedstawienia 

opinii RIO w Opolu, a każdy głosuje według własnej woli. 

 Eugeniusz Marynowicz – zwrócił uwagę na dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2014 r., gdzie na dochody w wysokości 50.000,-zł wydatki na 

obsługę wynoszą 11.430,-zł czy to tak ma być, koszty obsługi Rady Gminy – 90.000,-zł to za 
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duża kwota, Urząd Gminy wydatki na wynagrodzenia wynoszą 1.500.000,-zł na dochody 

własne 5.000.000,-zł, uważam, że tu zachwiane są proporcje. 

Wójt Gminy  - pracownicy Urzędu Gminy naprawdę  nie zarabiają  naprawdę dużo, 

pracownik z długim stażem pracy zarabia 1600,-zł. 

W rankingu prowadzonym przez NTO odnośnie wynagrodzeń w urzędach gmin, my jako 

Gmina Kamiennik, nie dopłacamy do wynagrodzeń urzędników. 

Świetlice – brak w Białowieży i Zurzycach i to jest do zrobienia. 

Przewodniczący Rady Gminy – obsługa rady gminy,  jest planowana  na podstawie liczby  

średnich sesji w przeciągu 3 lat oraz w oparciu o najniższe wynagrodzenie, które co roku 

wzrasta, pieniądze niewykorzystane wracają z powrotem do budżetu i są przeznaczane na 

inne zadania. 

Kazimierz Przedwojewski – stwierdził, że  odnośnie rankingu w sprawie wysokości diet 

radnych, to jak się czyta  w prasie  informację w oświadczeniach  majątkowych radnych, to 

jesteśmy jedną z ostatnich gmin. Proponowałem dodatkowe wynagrodzenie dla 

Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy Przewodniczącego, oraz Przewodniczących 

Komisji Rady Gminy, ale nie  zostało ono ustalone. 

Tadeusz Kaczmarski – dlaczego Wieloletnia Prognoza Finansowa kończy się na 2016 roku, 

a nie np. na 2020. 

Wójt Gminy  - odnośnie wieloletniej prognozy finansowej to praktycznie nie wiemy co 

będziemy robić za 2 czy 3 lata., wchodzą inwestycje potrzebne lub te na które mamy 

możliwość uzyskania funduszy unijnych lub inwestycje które musimy wprowadzić np. woda 

w Chocieborzu, gdzie jest nakaz Sanepidu. 

Musimy wchodzić z kanalizacją na całe szczęście takie małe gminy jak Kamiennik nie 

podlegają harmonogramowi skanalizowania gmin do 2015 roku. Następnie musimy 

skanalizować wieś Kamiennik, ale brak jest środków. 

Przewodniczący Rady Gminy – główne zadania jakie gmina realizuje to woda, kanalizacja, 

drogi i remonty świetlic. 

Skarbnik -  wieloletnia prognoza finansowa obejmuje zadania roczne, najważniejsze, że są 

środki planowane na inwestycje bieżące, ale nie planujemy inwestycji wieloletnich. 

Wójt Gminy – zaplanowaliśmy remont drogi w Szklarach bo  Veolia  nie będzie odpierać 

odpadów komunalnych, ponieważ  nie można dojechać do posesji, a jest tam 20 domów . 

Zdzisław Ficoń – wnioskuję o zakup samochodu do transportu sportowców, koszt nie jest 

drogi, koszt nie jest drogi  2zł/km, u nas szkoła dowozi dzieci za 5zł/km. 

Zapytał w jaki sposób poprawi się życie mieszkańców po remoncie Gminnego Ośrodka 

Kultury za 1.400.000,-zł. 
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Przewodniczący Rady Gminy – po przeprowadzonym remoncie  działalność GOK się zmieni 

i będzie  prowadzona działalność kulturalna, 

Zdzisław  Ficoń – uważam, że płace w Urzędzie Gminy ustalone są nieproporcjonalnie, 

rozbiegły się płace góra a dół, bo jak pracownik z długim stażem pracy zarabia 1600zł 

miesięcznie to jest bardzo niska płaca, bo pracownicy z robót publicznych tez mają takie  

same wynagrodzenie, a wiadomo jak pracują  jak pójdą do domu na śniadanie to trwa to 3 

godziny  i dłużej , a pracownik  w Urzędzie  świadczy pracę przez 8 godzin. Naszą schedą 

będzie to, że zostawimy kredyt w wysokości około  3.500.000,-zł 

Wójt Gminy – zakup samochodu to później duży koszt utrzymania dla Gminy, etat kierowcy 

30.000,-zł plus paliwo, Gminnego Ośrodka Kultury byśmy nie remontowali jakbyśmy nie 

mieli ekspertyzy budowlanej , że nie  można organizować zabaw, i zebrań, gdzie jest większe 

zgrupowanie ludzi, a po remoncie  zatrudnimy instruktora ds. kultury i pracy z dziećmi i 

młodzieżą. Budynek jest potrzebny, bo do dodatkowo jest tu remiza, poczta i sala ćwiczeń dla 

orkiestry OSP w Kamienniku Zadłużenie w wysokości 3.500.000 zł się zmieni bo po 

wykonani inwestycji dostaniemy 50% zwrotu  funduszy unijnych. 

Bogumił Wąs – wszędzie szukamy oszczędności, a dodatkowo dopłacamy 40% do 

utrzymania szkół, lepiej zapłacić nadgodziny, niż to, że nauczyciel nie pracuje, mamy za dużo 

nauczycieli na niepełnych etatach. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Renata Papuga – likwidacja szkół w Szklarach, 

Goworowicach i Lipnikach  była przeprowadzona pod warunkiem przyjęcia nauczycieli z 

tych szkół, liczba dzieci się zmniejszyła, a nauczyciele zostali, poza tym nauczyciela nie jest 

łatwo zwolnić. 

Bogumił Wąs – nie  można mówić, że nie można nauczyciela zwolnić, Wójt  może zwolnić 

pracownik, w Cukrach zwalniają pracowników którzy mają na utrzymaniu dzieci i rodzinę i 

nie przejmują się, czy nauczyciel jest innym pracownikiem niż pozostali, że go nie można 

zwolnić. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Renata Papuga, ja nie stwierdziłam, że 

nauczyciela nie można zwolnić tylko przy nauczycielach, którzy  mają stopnie awansu 

zawodowego nie jest tak łatwo zwolnić nauczyciela. 

 Czy są jeszcze uwagi do projektu  budżetu na 201 4rok lub wieloletniej prognozy finansowej 

– nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok? – 13 „za”, 1 „nieobecny”  

( w trakcie głosowania wyszedł radny Zdzisław Ficoń) – uchwała Nr XXXIV/179/13 
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– kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 

rok? – 13 „za”, 1 „nieobecny” ( w trakcie głosowania wyszedł radny Zdzisław Ficoń) – 

uchwała Nr XXXIV/180 /13 

ad. 5  Pytania i interpelacje radnych 

Stanisław Kuś – załamane kręgi naprzeciwko posesji p. Klimasa , interweniować w ZDP w 

Nysie 

 –  zamontować lampę oświetleniową koło posesji p. Marii Lasek,  

–  naprawić podłogę na sali gimnastycznej  w szkole w Lipnikach. 

Małgorzata Pietroczuk – rozsypać tłuczeń na drodze i wyrównać drogę przez pracowników 

zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 

Kazimierz Przedwojewski -  zinwentaryzować drogi gminne, żeby było wiadomo, które 

drogi należą do gminy, a które do powiatu. 

Wójt Gminy – poinformował, że  Gminie ma taką wiedzę i wiadomo co należy do Gminy, a 

co do Powiatu 

Urszula Urbańczyk – przenieś lampę oświetlenia ulicznego na plac zabaw  

– wyrównać tłuczniem drogę do posesji  p. Świgost bo nie chcą odbierać śmieci samochody z 

firmy „Veolia”,  

– do kogo zgłaszać zimowe odśnieżanie dróg – przywieź piasek na podjazdy  na drogę 

gminną, 

Wójt Gminy – odśnieżanie dróg gminnych zgłaszać prosto do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Karłowicach Wielkich. 

Zdzisław Ficoń – zgłosić do PKP naprawę przepustów pod przejazdami kolejowymi, koło 

„GSSCH” i droga do lasu – interweniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie naprawę 

mostu w Karłowicach Wielkich 

Anna Bryk  – zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych regulację poboczy usunięcie 

zadrzewienia i ziemi z asfaltu – wyciąć drzewa przy drodze polnej koło piaskowni. 

Bogumił Wąs – naprawić drogę do bloków po byłym PGR,  

–  wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o położenie asfaltu przez wieś  

–   zwrócić  uwagę na to, aby firma „AGROHOP” w Chocieborzu, nie wywoziła z pola ziemi  

na drogę powiatową 

 

ad. 6 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 XXXIII/13 – 14 „za” 

– jednogłośnie. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1330   

zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Kamiennik.. 

Na  tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała  

Janina Lubieniecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


