Protokół Nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 30 października 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 „Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 r.”,
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2015 rok,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było

ad.1. Wójt Gminy przedstawił informację o pracy między sesjami zwrócił szczególną uwagę
na wykonanie zadań inwestycyjnych:
1) zakończenie remontu GOK w Kamienniku,

2 ) budowa parkingu koło BS w Kamienniku,
3) rozpoczęcie modernizacji SUW w Kamienniku, w tym roku wykonanie zadania na około
700tys.zł,
4) budowa chodnika w Kamienniku od p. Cembala do p. Torbus,
5) czyszczenie kanalizacji w Karłowicach Wielkich,
6) przydzielono dwóm rodzinom mieszkanie komunalne w Ogonowie,
7) remontujemy remizę OSP w Ogonowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
8) w ramach robót publicznych zatrudnionych będzie 39 pracowników do końca listopada br.,
9) wykonujemy remont drogi Białowieża Dolna - Siemiona.

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

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionej realizacji wniosków.

Zdzisław Ficoń - powtarzają się wnioski odnoście braków w oświetleniu ulicznym, że nie
świeci ta czy inna lampa, ale to jest konsekwencja wcześniej podpisanej przez Gminę takiej
umowy, że za prąd płacimy przez kilka lat tą samą kwotę w zamian za zmianę żarówek i tu
nas też oszukano bo miały być ledowe, a założono rtęciowe i to 75Vat zamiast 150Vat.

Wójt Gminy – stwierdził, że jest zapis w umowie, że od zgłoszenia do 2 tygodni mają
wymienić żarówkę, będziemy interweniować i nakładać kary.

ad .3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Nr 41k/14 z przeprowadzonej
kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku. ( protokół z teczce z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej).

ad.4.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”,
Poprosił Komisji rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej
kolejności:
1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie,

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie,
4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie.
Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu? – nie było
Przewodniczący Rady Gminy - kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XLII/224/14)

ad.4.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
Poprosił Komisji rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej
kolejności:
1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – decyzja w głosowaniu,
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
3. Komisja Rewizyjna – 4 członków pozytywnie , 1 członek ( B.Wąs) proponuje
obniżenie stawek podatku w pkt 1 ppkt e) obniżyć kwotę do 6,00zł/m2 powierzchni i
w pkt 2 ppkt c) do 0,40zł/m2 powierzchni. Jestem za obniżeniem stawek podatku bo
my jesteśmy bogatą gminy , zmniejszono nam subwencję wyrównawczą, a 80%
naszych mieszkańców to emeryci i robotnicy pracujący często za najniższe
wynagrodzenie.
4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu

Stanisław Kuś – popieram w 100% propozycję p. B. Wąsa , ponieważ emeryci i renciści
mają duże stodoły i obory i płacą bardzo wysokie podatki.
Wójt Gminy - ja wiem, że jest kampania wyborcza i radny B. Wąs występuje z propozycją
obniżenia stawek podatku, ale podatki wiążą się z inwestycjami, rozpoczęliśmy m.in.
modernizację Stacji Uzdatniania Wody, gdzie remont był planowany od 40 lat.
Przy zaproponowanych przez radnych stawkach jest mniej około 300.000,-zł.w budżecie
gminy na 2015 r.

Bogumił Wąs – stwierdził, że zawsze przez 12 lat jak jest radnym. był za obniżeniem
podatków w tych punktach .

Wójt Gminy - stwierdził, że w sytuacjach ekstremalnych umarza podatki, a Gmina dobrze
stoi bo jest mało mieszkańców, ale infrastruktura jest do wykonania.

Eugeniusz Marynowicz – kampanię robimy wszyscy, bo każdy z nas startuje ponownie w
wyborach, ale należy zauważyć, że podatek rolny ulega obniżeniu, a od nieruchomości
wzrasta i jaka to jest kampania wyborcza. Szukajmy rozwiązania.

Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy każdą stawkę oddzielnie i później
przegłosujemy całą uchwałę.
- kto z Państwa Radnych jest za tym aby stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich
części wynosiła – 0,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej? – 11 „za”,
- kto z Państwa Radnych jest za tym aby stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich
części: – 0,74 zł od 1m² powierzchni użytkowej? – 3 „za”,

Przyjęto stawkę – 0,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosiła

– 23,13 zł od 1m²

powierzchni użytkowej ? – 10 „za”
- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosiła

– 23,03 zł od 1m²

powierzchni użytkowej ? – 4 „za”

Przyjęto stawkę – 23,13 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynku lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym wynosiła – 10,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej? - 11”za”

kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynku lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym wynosiła – 10,75zł od 1m² powierzchni użytkowej? - 3”za”

Przyjęto stawkę – 10,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń wynosiła – 4,70 zł od 1m²
powierzchni użytkowej? – 10 „za”

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń wynosiła – 4,68 zł od 1m²
powierzchni użytkowej? – 4 „za”

Przyjęto stawkę – 4,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- kto z Państwa Radnych jest za tym aby stawka podatku od budynków lub ich części;
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1m2

powierzchni

użytkowej? – 9 „za”

kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od budynków lub ich części;
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2

powierzchni

użytkowej? – 5 „za”
Przyjęto stawkę – 6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od gruntów związanych z
prowadzeniem

działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w

ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1m² powierzchni? – 10 „za”,

kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od gruntów związanych z
prowadzeniem

działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w

ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m² powierzchni? – 4 „za”,
Przyjęto stawkę – 0,90 zł od 1m2 powierzchni

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1ha powierzchni? – 12
„za”

kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1ha powierzchni? – 2
„za”

Przyjęto stawkę – 4,58 zł od 1ha powierzchni

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1m² powierzchni? – 8 „za”

kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1m² powierzchni? – 5 „za”, 1 „wstrzymujący
się”
Przyjęto stawkę – 0,46zł od 1m2 powierzchni
Eugeniusz Marynowicz - zapytał, czy te 300.000zł to jest też skutek obniżenia podatku
rolnego.
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że tak.

Przewodniczący Rady Gminy – ponownie przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. z przyjętymi w głosowaniu
poszczególnymi stawkami.
Zapytał czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2015 r.? – 11 „za”, 2 „przeciw”, 1 „ wstrzymujący się”
(uchwała Nr XLII/225/14)
ad. 4.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Poprosił Komisji rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej

kolejności:
1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie,
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie,
4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie.
Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu? – nie było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok? – 14 „za” –
jednogłośnie (uchwała Nr XLII/226/14)

ad.4.4) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Poprosił Komisji rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej
kolejności:
1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie,
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie,
4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie.
Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu?
Zdzisław Ficoń – jak będzie wyglądać prognoza finansowa przy obniżce cen żyta.
Skarbnik Gminy – dochody podnoszone są o wskaźnik inflacji , zgodnie ze wskaźnikami z
budżetu państwa, ja muszę opierać się na wskaźnikach jakie podaje Ministerstwo Finansów.
Wójt Gminy – jeżeli gmina nie osiągnie dochodów to gmina otrzymuje subwencję
wyrównawczą.
Przewodniczący Rady Gminy – prognozujemy na podstawie wskaźników Ministerstwa
Finansów, ale prognozy nie zawsze się sprawdzają.
Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? - 14 „za” jednogłośnie
(uchwala Nr XLII/227/14)

ad.4.5) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie

uchwały budżetowej na 2014 rok
Poprosił Komisji rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej

kolejności:
1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie,
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie,
4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie.
Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu? Nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok? – 14 „za” – jednogłośnie
( uchwała Nr XLI/228/14)

ad.5. Pytania i interpelacje radnych.

Bogumił Wąs – prośba p. Zarzyczańskiej , aby dziecko z Chcieborza zabierać transportem
gminnym do przedszkola w Lipnikach, tak jak to jest z dziećmi z Kłodoboku, które są
dowożone do przedszkola w Karłowicach Wielkich.

Zdzisław Ficoń – wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o naprawę mostu w
Karłowicach Małych, bo wszystkie TIR, które jadą obecnie przez Cieszanowice – Kłodobok
– Karłowice Wielkie do Nysy to zniszczą całkowicie tą drogę
– wystąpić również do ZDP w Nysie o prawidłowe oznakowanie dróg i mostu.
Wójt Gminy – mam informację, że za 3 lata będzie remontowany.

Stanisław Kuś – wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o wycięcie suchych lip.

Eugeniusz Marynowicz – wykonać odwodnienie przy ul. Słonecznej
– wyczyścić

rów za boiskiem w Kamienniku w kierunku Szklar, bo jest tylko jedno

mokradło, ja bardzo proszę o wyczyszczenie tego rowu.

Henryk Kliś – naprawić drogę gminną na wysokości lasku p. Myśliwieca, która biegnie od
byłej fermy RSP w Kamienniku w kierunku wąwozu .

Zdzisław Ficoń

- wystąpić do dyrekcji PKP o naprawę przepustów kolejowych lub

wyrażenie zgody na przekopanie nasypu.

Stanisław Kuś – zgłosić do Zakładu Energetycznego , że nie świeci lampa na słupie nr 204.
Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął o godz. 1230
obrady XLII sesji VI kadencji Rady Gminy Kamiennik.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
J. Lubieniecka

