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Protokół Nr XXXIX/14 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w świetlicy wiejskiej w Szklarach 

w dniu 26 czerwca  2014 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,  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. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za  2013 rok, 

3) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2013 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 przedstawionego projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok kwoty 534,70zł jest to dotacja do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na obsługę przy wydawaniu  karty Dużej Rodziny. 

Przewodniczący Rady Gminy – projekt tej uchwały mamy ujęty w porządku obrad. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 14 „za” – 

jednogłośnie. 

 

ad. 1 Wójt Gminy – przedstawił informację między sesjami, zwrócił uwagę na takie 

zagadnienia jak: 

1) odbiór wyremontowanych dróg w Szklarach ( 2 drogi), 

2) przeprowadzamy remont GOK – termin zakończenia remontu – 15 sierpnia br., 

3) trwa budowa wodociągu Goworowice – Chociebórz,   
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4) odbył się przetarg na remont SUW w Cieszanowicach – wygrała firma z Poznania, 

5) przeprowadzana jest  kontrola z Urzędu Wojewódzkiego  na zadaniach zleconych, 

6) otrzymaliśmy środki z Powiatu Nyskiego na pokrycie strat powodziowych  w 

Szklarach. 

 

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację  o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji (rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

 

ad. 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił protokoły z przeprowadzonych 

kontroli przez Komisję Rewizyjną ( protokoły w teczce z posiedzeń Komisji) 

 

ad. 4.1) Skarbnik Gminy przedstawiała projekt uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały  budżetowej na 2014 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – 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? – nie było 

 Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej  uchwały? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwała 

Nr XXXIX/212/14) 

 

ad. 4.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań za 2013 rok. 

Przedstawił uchwałę Nr 121/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania  

budżetu Gminy Kamiennik za 2013 rok. 

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

 Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej  uchwały? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwała 

Nr XXXIX/213/14). 

 

ad.4.3)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 

2013 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przy omawianiu pkt  4.2) porządku obrad  

„ 2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok”, Radni omawiali  

i dokładnie zapoznali się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2013 

rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Kamiennik za 2013 rok, informacją  o stanie mienia 

Gminy Kamiennik oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 121/2014 z 

dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kamiennik za 2013 r.( uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  stanowi załącznik do 

protokołu). Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Nr XXXIX/213/14 Rady Gminy  

podjęta została jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z kolejnymi  materiałami: 

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 02 czerwca 2014 r. r. w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2013 rok z tytułu wykonania 

budżetu (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik w sprawie sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2013 rok stanowiącej załącznik  do 

wniosku Komisji Rewizyjnej, (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

- uchwałą Nr 245/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu  gminy za 2013 rok., ( uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy są uwagi do przedstawionego materiału? 

Nie było. 

Następnie  Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2013 rok. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały w następującej  

Kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2. Komisja Rewizyjna – jak we wniosku, 
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3. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

Protokoły w teczce z posiedzeń  Komisji Rady Gminy. 

Czy są uwagi do projektu uchwały? – nie było  

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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2013 rok.? – 14 „za” - jednogłośnie 

 (uchwała Nr XXXIX/214/14  

 

ad. 5. Pytania i interpelacje radnych. 

 

Urszula Urbańczyk –   wystąpić do ZDP w Nysie o ograniczenie prędkości przez wieś,  

– jaka jest sytuacja gabinetu rehabilitacyjnego, czy to prawda, że ma być nieczynny. 

Wójt Gminy – w tym roku musimy dopłacić 9.000,-zł i będzie do końca roku, na drugi rok 

muszą być 2 pomieszczenia takie są wymagania. 

 

Eugeniusz Marynowicz – wykonać utwardzenie drogi przy ul. Słonecznej, 

– wyremontować parking koło Banku  Spółdzielczego w Kamienniku. 

 

Małgorzata Pietroczuk – zgłaszam, żeby wyrównać gruz na boisku sportowym  

w Karłowicach Wielkich. 

 

Zdzisław Ficoń – wystąpić do ZDP w Nysie zlikwidowanie muld kolo krzyża w 

Cieszanowicach. 

 

Anna Bryk  – zakończyć założenie kręgów w rowie od posesji 81a w Kłodoboku do 

przedszkola 

 

Stanisław Kuś – obok posesji 89 w Lipnikach wyrwa około 15m, wniosek zgłaszany przeze 

mnie kilkakrotnie. 

 

Joanna Tuszyńska – zgłosić do ZDP w Nysie położenie asfaltu wzdłuż drogi powiatowej 

przy chodniku  przez Kłodobok. 

 



 5 

Tadeusz Kaczmarski – złożył podziękowanie za wykonanie  i zamontowanie piłkochwytów 

na boisku sportowym w Goworowicach. 

 

Andrzej Ochociński – złożył podziękowanie za wyasfaltowanie dróg gminnych w Szklarach. 

 

ad. 6  . Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Nr 

XXXVIII/14 wyło żony był do wglądu sekretariacie biura Rady Gminy, nie zgłoszono 

żadnych uwag ani zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? 14 „za” – 

jednogłośnie  Protokół został przyjęty. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1130 

zamknął obrady XXXIX sesji V kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina Lubieniecka. 

 


