Protokół Nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali świetlicy wiejskiej w Kłodoboku
w dniu 11 września 2014 r. w godzinach od 900 – 1230

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady
Gminy.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników
jednostek organizacyjnych,
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 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
2014 roku,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 228/1 w
Kamienniku),
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 230 w Kamienniku),
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 52/37 w
Karłowicach Wielkich),
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki,.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku sesji?
Wójt Gminy – wnioskuję o wykreślenie z porządku obrad w pkt 4 ppkt 2 i 3 oraz
wprowadzenie dodatkowo do pkt 4 ppkt 6 projektu uchwały „ 4.6) w sprawie rozpatrzenia
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skargi na organizację i przebieg

konkursów stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Kamienniku.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanych
zmian? 14 „za” – jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił 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 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
2014 roku,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 52/37 w
Karłowicach Wielkich),
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po
wprowadzonych zmianach? – 14 „za” – jednogłośnie

ad.1 Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy miedzy sesjami zwracając szczególną
uwagę na takie sprawy jak:
1) zakończenie na dzień 15 września 2014 r. remontu GOK w Kamienniku,
2) wykonanie wodociągu z Goworowic do Chocieborza,
3) rozpoczęcie modernizacji SUW w Cieszanowicach,
4) przeprowadzenie drobnych remontów w szkołach,
5) położenie asfaltu przez wieś w Chocieborzu i Wilamowicach,
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6) rozpoczęliśmy budowę chodnika w Kamienniku przy ul Kościuszki od p. Cembala do
Lewiatana,
7) zatrudniamy 16 osób w ramach robót publicznych.

ad. 2 Sekretarz Gminy – przedstawił realizację wniosków zgłoszonych na poprzednich
sesjach ( rejestr wniosków i interpelacji radnych ).

ad. 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku ( protokół Nr 39k/2014
w teczce Komisji Rewizyjnej)

ad.4.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku,
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Następnie przedstawił uchwałę nr 292/2014 z dnia 1 września 2014 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
Zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały - nie było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 14 „za”
– jednogłośnie ( uchwała Nr XLI/218/14)

ad. 4.2) Przewodniczący Rady Gminy – poinformował ,że tamte dwie uchwały zostały
wycofane z uwagi na złożenie rezygnacji przez zainteresowaną osobę i przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
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2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Małgorzata Pietroczuk – na co ma być przeznaczona działka, ponieważ przez działkę
prowadzona jest rura kanalizacyjna i będzie później problem z odwodnieniem.
Wójt Gminy – nie wiem co tam będzie robione.
Zdzisław Ficoń – czy uchwały w sprawie sprzedaży zalewu w Kamienniku były
przygotowane pod jedną osobę, a ja myślałem, że sprzedaż będzie w drodze przetargu i kupi
ten kto zapłaci więcej
Eugeniusz Marynowicz – myślałem, że działki zostały wycofane ze sprzedaży ponieważ
zbiornik retencyjny chroni Kamiennik przed powodzią.
Wójt Gminy – stwierdził, że to jest strategiczna działka dla miejscowości Kamiennik i nie
będziemy jej sprzedawać.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały - 14
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XLI/219/14)

ad.4. 3) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwalę 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 Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz – zakup z funduszu alkoholowego kosiarki spalinowej za 8.000,-zł
do koszenia boiska sportowego to bardzo dobra sprawa, ale chciałbym przy tym podziękować
kolegom radnym z Goworowic, którzy byli przeciwni przeznaczeniu środków z funduszu
alkoholowego na sport w Kamienniku.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XLI/220/14)
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ad.4.4) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.
Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w
sprawie projektu uchwały wg następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz - uważam, że przeprowadzenie remontu GOK to była bardzo dobra
inwestycja, ale na przyszłość należałoby pomyśleć o budynku gminy i ośrodka zdrowia –
wykonać elewację.
Bogumił Wąs - dlaczego nic się nie robi w innych miejscowościach Ogonów, Białowieża.
Przewodniczący Rady Gminy – nie jest prawdą ,że w innych miejscowościach nic się nie
robi, bo w każdej miejscowości wykonywane są jakieś zadania, ośrodek zdrowia jest dla całej
gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XLI/221/14)

ad.4. 5) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w
sprawie projektu uchwały wg następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr
XLI/222/14)

ad. 4. 6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kamienniku.
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Wójt Gminy – prosiłbym o nie rozgrzebywaniu tego tematu.
Bogumił Wąs – jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to jak wpłynęła skarga to Komisja
Rewizyjna zobowiązana była do zbadania sprawy.
Kazimierz Przedwojewski – w uzasadnieniu wpisałbym datę odbycia się dwóch konkursów
Bogumił Wąs – stwierdził, że nie zgadza się na wprowadzanie żadnych poprawek.
Eugeniusz Marynowicz – stwierdził, że nie chce roztrząsać tego, ale od samego początku to
nie było uczciwe, co się stało jakby to dotyczyło pozostałych dyrektorów. Jakby nie było
nieprawidłowości to p. Renata Papuga by się nie odwoływała. W Gminie jest góra i dół, nigdy
tego nie było, dzieją się dziwne rzeczy ludzie odchodzą z pracy nie bez powodu.
Nic by się nie stało, gdyby p. Renata Papuga przegrała zgodnie z przepisami.
Stanisław Kuś – przedstawił wniosek Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Pomocy
Społecznej w sprawie udziału członków Komisji w składzie Komisji Konkursowej powołanej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły , stwierdził, że
Przewodniczący Rady Gminy nie udzielił mu głosu na sesji w dniu 17.07.2014 r. więc
wniosek przedstawił dzisiaj.
Zdzisław Ficoń – zapytał, po co jest Komisja Edukacji i co by było gdyby Komisja
Konkursowa nie popełniła błędu, nie rozumiem tego błędu tak sterowanego.
Sekretarz Gminy – Bogusława Zapotoczna-Pająk - jest takie domniemanie, że wtedy p.
Renata Papuga wygrałaby konkurs, ale nie ma 100% pewności, wybory przeprowadzane są
tajnie i Komisja Konkursowa może nie wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora.
Nie zamykało to drogi, bo p. Renata Papuga przystąpiła do konkursu .Decyzja podjęta w
głosowaniu tajnym, gdzie p. Maria Glinka uzyskała 6 głosów „za”, a p. Renata Papuga
uzyskała 2 głosy „za”.
Renata Papuga – dlaczego w drugim konkursie nie dano możliwości p. Rozalii Gurba jeżeli
tak idzie się na rękę człowiekowi.
Wójt Gminy – nie widzę błędu w przeprowadzaniu konkursu i nie chcę tego rozdrapywać.
Komisja Oświaty przy Radzie Gminy nic nie robi, nie zajmowała się oświatą tylko Komisja
Rewizyjna.
Kazimierz Przedwojewski – stwierdził, że tak się złożyło, nieraz tak się dzieje, że mając
długi staż na stanowisku kierowniczym lub dyrektorskim staje się nie lubianym. Stało się jak
się stało, było 6 do 2 i nie ma co dyskutować.
Renata Papuga – nie licytujmy się, kto na kogo głosował, bo koleżanka mówiła mi raz tak, a
raz tak. Proszę mi nie wmawiać, że ja nie jestem lubiana.

6

Bogusława Zapotoczna-Pająk – stwierdziła, że nikt nie komentował z Komisji Konkursowej
Konkursu po jego odbyciu.
Renata Papuga – omówiła skargę na organizację i przebieg konkursów na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, którą złożyła do
Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik . Kserokopia skargi stanowi załącznik do
protokołu.
Bogusława Zapotoczna - Pająk - stwierdziła, że wszystkie czynności zostały wykonane
zgodnie z regulaminem konkursu.
Zdzisław Ficoń – stwierdzenie, że Komisja Edukacji nic nie robi to zakrawa na kpinę,
stołówka , dowożenie dzieci, opiniowanie uchwał przed sesją, to po co my się zbieramy i
opiniujemy uchwały jeżeli nic nie robimy.
Stanisław Kuś – trzeba było być wiernym i biernym to wszystko byłoby w porządku,
opiniowaliśmy pismo p. Renaty Gerber, czy pisma . p. Barbary Jedral.
Przewodniczący Rady Gminy - zwołuję posiedzenia Komisji Rady Gminy przez każdą sesją
w celu zaopiniowania projektów uchwał na sesję. Pozostałe posiedzenia Komisji zwołują
przewodniczący Komisji Rady Gminy według potrzeb. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z
zatwierdzonym przez Radę Gminy planem pracy.
Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku? – 11 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”
(uchwała Nr XLI/223/14)
ad. 5. Pytania i interpelacje radnych.
Małgorzata Pietroczuk – zgłosić do Zakładów Energetycznych problem długiego
oczekiwania na usunięcie awarii oświetlenia ulicznego ( żeby szybciej przyjeżdżali
wymieniać żarówki w lampach),
– przydzielić osoby z prac publicznych do czyszczenia rowu przy drodze gminnej
Urszula Urbańczyk – zgłosić, że nie świecą lampy na słupach nr 2, 4, 9
– sprawdzić drogę na Ogonów – pęknięcia asfaltu
Tadeusz Kaczmarski – zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie , że pobocze koło
posesji p. M. Czapkowskiej nie zostało prawidłowo wykonane.
Stanisław Kuś – naprawić wyrwę przy posesji 89 ,
– przeprowadzić remont drogi gminnej na cmentarz,
– naprawa dachu nad salą gimnastyczną w szkole.
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Joanna Tuszyńska – rozwiązać problem dowożenia małych dzieci do przedszkola
w Karłowicach Wielkich,
– zamontować lampę oświetlenia ulicznego na słupie nr 105 w Kłodoboku.
Tadeusz Kaczmarski – wystąpić do Związku Gmin Śląska Opolskiego o pomoc w
rozwiązaniu problemu konserwacji lamp oświetlenia ulicznego.
Bogumił Wąs – stwierdził, że Gmina ma na pewno podpisaną umowę na wykonanie
konserwacji urządzeń elektrycznych, to sprawdzić jakie mają obowiązki i wyciągać
konsekwencje
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. 1230
zamknął obrady XLI sesji V kadencji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Janina Lubieniecka

-
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