Protokół Nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 20 lutego r. w godzinach od 900 – 1130

Sesję otworzył i jej obradom 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 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 sesji 12.12.2013 r.
3. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku,
2. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 ”,
3. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu.
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,
5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Pytania i interpelacje radnych,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Czy są uwago do przedstawionego porządku obrad? – nie było
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 13 „za”
jednogłośnie.

ad.1. Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami zwrócił uwagę na takie
sprawy jak:
1) remont GOK w Kamienniku,
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2) remont urzędu Gminy,
3) remont mieszkań w Ogonowie
4) remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich,
5) wydzierżawiliśmy sklep w Goworowicach i sprzedaliśmy sklep w Szklarach,
6) wykupiliśmy grunt pod świetlicą wiejską w Karłowicach Wielkich.

ad. 2. Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na sesji w
dniu 12.12.2014 r. (rejestr wniosków i interpelacji radnych)

ad. 3.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku,
Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały 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
Czy są uwagi do projektu uchwały – nie było
Wójt Gminy – wyjaśnił sprawę zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamienniku.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVI/181/14

ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020 ”
Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały 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.

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
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Eugeniusz Marynowicz – czym to jest spowodowane, czy to jest związane z opieką
społeczną.
Wójt Gminy – chodzi o dożywianie jak największej liczby dzieci, a udział własny gminy przy
dożywianiu wynosi 20% , nie jest to związane z ubóstwem.
Zdzisław Ficoń - co z budową stołówki?
Wójt Gminy – dokumentację mamy, ale to się nam oddala bo mamy coraz mniej dzieci np. w
2013 r. urodziło się 15 dzieci.
Tadeusz Kaczmarski – ile dzieci jest dożywianych?
Dyrektor ZSO - Renata Papuga – w roku szkolnym 2012/2013 było dożywianych 80 dzieci,
obecnie jest około 40% mniej.
Eugeniusz Marynowicz – zróbmy punkt wydawania posiłków w Kamienniku bo będzie
jedna szkoła na gminie.
Wójt Gminy – na rok 2014 i 2015 mamy napięty program inwestycyjny na rok 2014 i 2015 i
nie możemy tego zrealizować.
Stanisław Kuś – z uwagi na bezpieczeństwo, miało być dowożenie dzieci do stołówki
Gimbusem.
Wójt Gminy – ze szkoły do przedszkola nie jest daleko i bezpieczeństwo jest zapewnione
przez wyznaczenie większej ilości nauczycieli do opieki nad dziećmi.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVI/182/14

ad.3.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały 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
Czy są uwagi do projektu uchwały – nie było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVI/183/14)
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ad.3.4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu.
Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały 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
Czy są uwagi do projektu uchwały?
Bogumił Wąs – działa to w dwie strony, po wprowadzeniu ekwiwalentu przez gminie
Grodków, wzrosła ilość pożarów na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – należy mieć nadzieję, że wzrosła świadomość wśród
strażaków.
Zdzisław Ficoń – ustalmy ryczałt miesięczny zamiast ekwiwalentu
Wójt Gminy – ustawa mówi o ekwiwalencie, a nie mówi o ryczałcie.
Eugeniusz Marynowicz – wyraził pozytywną opinię o działalności jednostek OSP
na Gminie.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVI/184/14)

ad.3.5)

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały

w sprawie

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały wg następującej kolejności:
1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
3) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
Komisja Rewizyjna – przygotowała plan pracy
Czy są uwagi do projektu uchwały?
Bogumił Wąs - Komisja Rewizyjna nie planowała w planie pracy kontroli placówek
oświatowych , ponieważ proponuje żeby kontrolę szkół przeprowadziła Komisja Edukacji,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
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Eugeniusz Marynowicz – uważam, że to powinna zrobić Komisja Rewizyjna, bo oni mają
doświadczenie, a nasza Komisja może zostać wprowadzona w błąd.
Kazimierz Przedwojewski - za oświatę odpowiada i ma pracownika, który się na tym zna.
Zdzisław Ficoń – czynności kontrolne ma Komisja Rewizyjna.
Bogumił Wąs – tak, ale może zlecić przeprowadzenie kontroli komisji merytorycznej.
Eugeniusz Marynowicz – stawiam wniosek, żeby kontrolę placówek oświatowych
przeprowadziła Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Komisja Rewizyjna
przeprowadziła kontrolę placówek oświatowych? – 5 „za”, 8 „wstrzymujących się”
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVI/185/14)

ad. 5 Pytania i interpelacje radnych
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował o przesłaniu do radnych sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2013
roku oraz poprosił o zadawanie pytań Dyrektorom jednostek oświatowych. lub Wójtowi
Gminy jeżeli istnieje taka potrzeba. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Urszula Urbańczyk – wyrównać dziury na drodze gminnej koło posesji p. Kozłowskiego
i p. Listowskiego, ponieważ ostatnio nie mogła tam dojechać karetka pogotowia.
Kazimierz Przedwojewski – ponawiam wniosek w sprawie wysypywania śmieci do starej
hali POM. oraz wnioskuję o zabezpieczenie wejścia do obiektu w ramach bezpieczeństwa.
Stanisław Kuś – wystąpić do Starostwa Powiatowego w Nysie wycięcie starych lip w
Lipnikach (koło p. Mudrak, p. Muzyka, p. Kuśmierek)
Zdzisław Ficoń – wystąpić Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o wykonanie remontu drogi
od skrzyżowania do przepustu
Eugeniusz Marynowicz – uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Nysie remont parkingu
koło Banku Spółdzielczego oraz jakie są plany remontu dróg lokalnych z Funduszu Lasów
Państwowych.
Wójt Gminy – jestem za tym, żeby z funduszu leśnego robić drogi gminne.
Bogumił Wąs – ponowił remont drogi powiatowej przez wieś, oraz zapytał jakie są plany
ZDP w Nysie odnośnie remontów dróg w 2014 r.
Wójt Gminy – obiecane mamy położenie dywanika asfaltowego Ogonów-Goworowice.
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Stanisław Kuś – jak została załatwiona sprawa p. Barbary Jędral.
Wójt Gminy – poprawi się sytuacja po przeprowadzonym remoncie GOK, ale musimy się nad
tym zastanowić i prawdopodobnie wymówimy mieszkanie.
Eugeniusz Marynowicz – poruszył sprawę Spółki Wodnej w Kamienniku, a także zwrócił
się z wnioskiem o wyczyszczenie ze środków gminnych jednego odcinka rowu.
Wójt Gminy – odpowiedział, że nie jest to zadanie gminy, ale będzie w Starostwie dużo
pieniędzy na roboty publiczne to mogą z tego skorzystać.

ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był
wyłożony do wglądu w Sekretariacie Rady Gminy – nie złożono żadnych uwag ani
zastrzeżeń do protokołu, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej
sesji? – 12 „za” jednogłośnie ( przed głosowaniem wyszedł radny Zdzisław Ficoń).
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1130
zamknął obrady XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Janina Lubieniecka
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