Protokół Nr XL/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w świetlicy wiejskiej w Wilemowicach
w dniu 17 lipca 2014 r. w godzinach od 900 – 1030

Sesję otworzył i jej obradom p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady Gminy.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, Dyrektora ZGMiK
w Kamienniku.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych czyli 73,33% ustawowego składu Rady Gminy,
obrady są prawomocne.
Przedstawił następujący porządek sesji:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie
w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie
przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
ponieważ ceny wody i ścieków pozostają na tym samym poziomie jeszcze przez rok oraz
projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, z uwagi
na przesunięcia pomiędzy wysokością kredytu, a wysokością pożyczki przy niezmienionych
wartościach ogółem
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku
sesji projektów dwóch uchwał ? – 11 „za” - jednogłośnie
Na sesję przybył radny Stanisław Kuś.
Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił porządek obrad po wprowadzonych:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w
Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków,
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3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po
wprowadzonych zmianach? – 12 „za” - jednogłośnie
Stanisław Kuś – chciałbym zabrać głos i przedstawić pismo z posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy – prządek sesji został przyjęty, nie udzielam głosu.
ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym. Zapytał o opinię czy projekt opiniujemy negatywnie czy
pozytywnie, ponieważ pierwszy projekt uchwały w tej sprawie Rada Gminy zaopiniowała
negatywnie.
Kazimierz Przedwojewski – stwierdził, że powinniśmy przyjąć takie samo stanowisko jak
w poprzedniej uchwale, ponieważ dla naszej gminy nic się w tym projekcie nie zmieniło.
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za tym, aby uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o
projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym zaopiniować negatywnie? – 11 „za” , 1 „wstrzymujący się” (uchwała
NR XL/215/14)
Wójt Gminy – wyraził opinię, że jego zdanie na temat projektu uchwały było pozytywne bo
połączone są wszystkie gminy wiejskie.

ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z
wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku o przedłużenie
na okres od dnia 10.09.2014 r. do 30.09.2015 r. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12
„za” – jednogłośnie (uchwała NR XL:/216/14)
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ad. 3 Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie
było
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12 „za” – jednogłośnie (uchwała
NR XL/217/14)
Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął o godz. 1030
obrady XL sesji V kadencji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Janina Lubieniecka
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