Protokół Nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 27 marca 2014 r. w godzinach od 900 – 1330

Sesję otworzył i jej obradom p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady Gminy.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników
jednostek organizacyjnych,

Radcę Prawnego, przedstawicieli LGD „ Złota Ziemia” w

Grodkowie p. Janinę Podgórną i p. Annę Szumiło oraz Kierownika Referatu Zdrowia i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nysie p. Kordasz.
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.
4. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
2. w sprawie zmiany uchwały.
3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2014 r.,
5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2014-2015,
6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Goworowice,
7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary,
8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik,
9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont
chodnika,
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10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok,
12. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki na remont
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku,
13. w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na przebudowę i remont SUW w
Cieszanowicach,
14. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Szklarach,
15. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej Goworowice –
Chociebórz,
16. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych
kredytów.
5. Pytania i interpelacje radnych,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Wójt Gminy wnioskuję o wprowadzenie zmiany w pkt 4 do ppkt 5 zamiast projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Kamiennik na lata 2014-2015, dwóch projektów uchwał w następujący sposób: pkt 4, ppkt 5)
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014, pkt 4, ppkt 6) w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2014-2015
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanych
zmian do porządku obrad? – 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.
4. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
2. w sprawie zmiany uchwały.
3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
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4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2014 r.,
5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014,
6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Kamiennik na lata 2014-2015,
7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Goworowice,
8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary,
9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik,
10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont
chodnika,
11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok,
13. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki na remont
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku,
14. w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na przebudowę i remont SUW w
Cieszanowicach,
15. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Szklarach,
16. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej Goworowice –
Chociebórz,
17. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych
kredytów.
5. Pytania i interpelacje radnych,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy - udzielił głosu przedstawicielom LGD „Złota Ziemia” w
Grodkowie, którzy omówili strategię lokalnego rozwoju LGD w Grodkowie obejmującą
gminy: Grodków, Skoroszyce Pakosławice i Kamiennik.
Następnie głos zabrała Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Nysie, która poinformowała, że w dniach 21 i 22 maja 2014 r. odbędą się

3

badania u dzieci pod hasłem „ nie nowotworom u dzieci”. Badaniami objęte zostanie 190
dzieci w wieku od 9m-cy do 6 lat., potrzebne będzie 6 wolontariuszy. Koszt realizacji
przedsięwzięcia wynosi 8.000,-zł i ponoszą go Fundacja, Powiat i Gmina.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował gościom za udział w sesji oraz poinformował, że
przystępujemy do realizacji porządku obrad.
ad. 1. Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami zwracając szczególną
uwagę na realizację takich zadań jak:
1) wykonanie placu koło kościoła w Karłowicach Wielkich,
2) przeprowadziliśmy przetarg na remont GOK w Kamienniku, gdzie został wyłoniony
wykonawca na kwotę o 400 ty. zł niższą niż w kosztorysie,
3) złożyliśmy wniosek do PROW na dofinansowanie budowy wodociągu Gaworowice –
Chociebórz,
4) otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy drogi w Szklarach w wysokości około
300,- tys. zł,

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

ad. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół nr 33/14 z przeprowadzonej
kontroli ( protokół do wglądu w teczce z posiedzenia Komisji).

ad.4.1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego p. Józefa Łukasiewicz.
Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XXXVII/186/14).

ad.4.2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały dot. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Goworowicach.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
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2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie,
3. Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/187/14).

ad.4.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/188/14).

ad.4.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kamiennik w 2014 r.,
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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz – czy zamiast płacić za oddanie psa do schroniska, nie lepiej
zapłacić tą kwotę rodzinie która przygarnie psa i będzie się nim opiekować
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Wójt Gminy – może by i tak było lepiej, ale to nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami
i nie możemy tego robić.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/189/14).

ad.4.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – z uwagami
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz – uważam, że więcej pieniędzy w Programie powinno być
przeznaczone na działalność sportową , w tym na sport szkolny.
Wójt Gminy - pieniądze idą na sport i wycieczki szkolne, dużo pieniędzy idzie na sport..
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za”, 1 „wstrzymujący się” (uchwała Nr XXXVII/190/14).

ad.4.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2014-2015
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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.

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

6

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za”, jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/191/14).

ad. 4.7) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Goworowice,

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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy – 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 XXXVII/192/14).

ad.4.8) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Szklary,

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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie było.
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za”, jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/193/14).

ad.4.9) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Kamiennik,

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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz – popieram inicjatywę p. Henryka Kliś, gdyż taki zakład usługowy
na pewno mam się wszystkim na gminie przyda
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za”, jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/194/14).

ad.4.10) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika,
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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – z uwagami
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz – jesteśmy jako Komisja za budową chodnika, ale żeby nie nastąpiło
zwężenie jezdni.
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za”, jednogłośnie (uchwała Nr XXXVII/195/14).

ad.4.11) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – w większości za przyjęciem
uchwały
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za”, 1 „wstrzymujący się” (uchwała Nr XXXVII/196/14).
ad.4.12) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na 2014 rok.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
2. Komisja Rewizyjna – w większości za przyjęciem uchwały
3. Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Bogumił Wąs – stwierdził, że jest niezadowolony z wprowadzonych zmian w budżecie
gminy na 2014 r., ponieważ sołtys Chocieborza starał się o przyznanie środków z Powiatu
na Odnowę Wsi z dofinansowaniem z budżetu gminy i otrzymał odpowiedź negatywną, a tu
ponownie przyznaje się środki Karłowicom Wielkim i Goworowicom w kwocie 6.000,-zł
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i 4.000,-zł , co innego Lipniki bo oni dofinansowują zadanie ze środków funduszu
sołeckiego. Sołtys wsi, który nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji prosił mnie żebym tą
sprawę poruszył na sesji.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że Karłowice Wielkie otrzymały dofinansowanie ze Spółdzielni
Mieszkaniowej na budowę placu zabaw koło bloków na boisku sportowym , natomiast
Goworowice nie przejdą weryfikacji boiska do przeprowadzenia rozgrywek.
Zdzisław Ficoń – kto zleca remonty lokali komunalnych?
Wójt Gminy – decyzję podejmuję osobiście lub inspektor ds. gospodarki przestrzennej,
infrastruktury i rozwoju gospodarczego.
Zdzisław Ficoń – powinna być Komisja, która weryfikuje remonty lokali komunalnych,
a nie tam kto ma większą siłę przebicia
Wójt Gminy – wykonujemy tylko remonty konieczne np. remont mieszkania w Ogonowie
dla mieszkańców w Białowieży, którym musimy zabezpieczyć mieszkanie z Gminy.
Eugeniusz Marynowicz – uważam, że należy bardziej dofinansowywać miejscowości małe i
z większym szacunkiem, a nie wyrywanie dla tych co mają większą siłę przebicia np.
Wilemowice płacą największy podatek do Gminy, ale nie wiele tam się tam dzieje.
Wójt Gminy – najwyższy podatek płacą Szklary.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13
„za”, 1 „wstrzymujący się” (uchwała Nr XXXVII/197/14).

ad.4.13) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu i pożyczki na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:
1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
2. Komisja Rewizyjna – w większości za przyjęciem uchwały
3. Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Zdzisław Ficoń - sumując wszystkie kredyty jakie mamy i podejmujemy dalsze uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na dzisiejszej sesji to jaką kwotą długu będzie
obciążony budżet gminy w latach następnych, i jak będą kształtowały się spłaty zadłużenia
Skarbnik Gminy :
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- 2014 r. – kwota długu – 3.279.902,-zł,

spłata – 761.268,-zł

- 2015 r. – kwota długu – 3.422.404,-zł,

spłata – 1.547.497,-zł

- 2016 r. – kwota długu – 2.000.800,-zł,

spłata – 1.421.605,-zł

- 2017 r. – kwota długu – 1.737.700,-zł,

spłata –

263.100,-zł

- 2018 r. – kwota długu – 1.474.600,-zł,

spłata –

263.100,-zł

- 2019 r. – kwota długu – 1.211.500,-zł,

spłata –

263.100,-zł

- 2020 r. – kwota długu – 969.200,-zł,

spłata –

242.300,-zł

- 2021 r. – kwota długu – 726.900,-zł,

spłata –

242.300,-zł

- 2022 r. – kwota długu – 484.600,-zł,

spłata –

242.300,-zł

- 2023 r. – kwota długu – 242.300,-zł,

spłata –

242.300,-zł

- 2024 r. – kwota długu –

spłata –

242.300,-zł

0,00zł,

Zdzisław Ficoń - zastanawia mnie spłata tego długu bo już mamy maksymalne stawki
podatków. Inwestycji nie mamy, a wiatraki były tylko raz.
Wójt Gminy – jak w budżecie gminy przyjęliśmy zadania na 2014 rok to obecnie realizujemy.
Kosztorysy inwestorskie są na taką kwotę, ale po przetargach będzie mniej, musimy planować
wydatki w budżecie według kosztorysów , trzeba błonic nie robić i przeczekać. Wszystkie
inwestycje są niezbędne do wykonania jak SUW, GOK, droga w Szklarach, woda w
Chocieborzu.. Jest to bezpieczne bo nie przekraczamy wskaźników, zatwierdza nam to RIO w
Opolu.
Zdzisław Ficoń – jestem ostrożny co do spłaty tych kredytów.
Bogumił Wąs – co z pozostałymi świetlicami, czy będziemy coś robić, czy będziemy się
udzielać w LGD?
Zdzisław Ficoń – czy zadłużenia RSP zostały spłacone.
Wójt Gminy – tak zostały spłacone , wczoraj na konto Gminy wpłynęła kwota 600.000,-zł,
ale nie została jeszcze rozdysponowana.
Eugeniusz Marynowicz – skoro chcemy zaciągać kredyty to szukajmy oszczędności, nie
mamy żadnego programu oszczędnościowego, a tylko subwencja oświatowa jest o 85.000zł
niższa.
Zdzisław Ficoń – miejmy świadomość, że przez najbliższe lata fundujemy naszym
mieszkańcom maksymalne stawki podatku.
Kazimierz Przedwojewski – trzeba myśleć odważnie, co to jest 10% zadłużenia w stosunku
do 60% na jakie się może zadłużać się Gmina.
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Henryk Kliś – podziwiam za odwagę i ważne jest to, że jest zdolność kredytowa dla
Banków i Gmina może otrzymywać kredyty.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki na remont Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienniku? – 12 „za”, 2 „wstrzymujących się” ( uchwała NR XXXVII/198/14)

ad.4.14) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu i pożyczki na przebudowę i remont Stacji Uzdatniania Wody
w Cieszanowicach.
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, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie

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

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki na przebudowę i remont Stacji
Uzdatniania Wody w Cieszanowicach.? – 14 „za” – jednogłośnie
( uchwała NR XXXVII/199/14)

ad.4.15) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szklarach,
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
2. Komisja Rewizyjna – w większości za przyjęciem uchwały
3. Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – opowie się w głosowaniu na sesji
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Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie
było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Szklarach? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwala NR XXXVII/200/14)

ad.4.16) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu na budowę sieci wodociągowej Goworowice – Chociebórz.
c

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę sieci wodociągowej Goworowice –
Chociebórz? – 13 „za” , 1 „wstrzymujący się”( uchwała NR XXXVII/201/14)

ad.4.17) Przewodniczący Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
2. Komisja Rewizyjna – w większości za przyjęciem uchwały
3. Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie,
4. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – opowie się w głosowaniu na sesji

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Zdzisław Ficoń – może nie zaciągać kredytu skoro wpłynęła kwota 600.000zł
Skarbnik – nie mamy jeszcze tych środków wprowadzonych do budżetu gminy, a Gmina
musi uzyskać opinię RIO przy zaciąganiu kredytów.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów?
– 12 „za”, 1”przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (uchwala NR XXXVII/202/14).

ad. 5 Pytania i interpelacje radnych
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Eugeniusz Marynowicz – wnioskuję o sfinansowanie pogłębienia rowu za boiskiem na
Szklary, prosty rów i nie będzie to duży koszt.
Kazimierz Przedwojewski – kto odpowiada za rowy na Gminie.
Wójt Gminy – za rowy na Gminie odpowiada Gmina, ale wykształciło się niedobre zjawisko
bo rolnicy sami zasypują rowy.
Urszula Urbańczyk – zgłaszam udrożnienie rowu na zakręcie przy drodze z Karłowic
Małych w kierunku Ogonowa – zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg w Nysie remont
drogi na moście w Karłowicach Małych.
Marek Rutkowski – zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg w Nysie remont drogi do
Białowieży Dolnej i połatać dziury na drodze gminnej w Siemionie.
Henryk Kliś – uważam, że należy zwiększyć nadzór nad pracą bezrobotnych, bo sam
obserwuję, że oni więcej niż 4 godziny dziennie nie pracują.
Wójt Gminy – ustalone jest, że nadzór nad pracą bezrobotnych sprawują sołtysi i radni.
Stanisław Kuś – zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie – utworzenie punktu In
formacyjnego na terenie gminy Kamiennik.
Bogumił Wąs – wyraził swoją opinię na temat beznadziejnego traktowania bezrobotnych
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
Radni zgłosili, żeby na najbliższą sesję zaprosić Dyrektora PUP w Nysie p. Kolbiarza.

ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy - protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu w
sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, kto z Państwa
Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? – 14 „za” – jednogłośnie
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1330 zamknął
obrady XXXVII sesji V kadencji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
J.Lubieniecka
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