Protokół Nr II/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 11 grudnia 2014 r. w godzinach od 900 – 1130

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady
Gminy.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników
jednostek organizacyjnych i Radcę Prawnego.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych czyli 100% ustawowego składu Rady Gminy,
obrady są prawomocne.
Przedstawił następujący porządek sesji:
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady
Gminy Kamiennik oraz ustalenia składów osobowych.
2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Zdzisław Ficoń – wnioskuję o wykreślenie z porządku obrad pkt 3 podjęcie uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, ponieważ uważam, że sprawą skargi
powinna zająć się Komisja Rewizyjna tej kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby z porządku obrad
usunąć pkt 3? – 7 „za”, 3 „przeciw, 5 „wstrzymujących się”
Anna Łukasiewicz – nazbierało się dużo spraw i wnioskuję o wprowadzenie do porządku
obrad pkt. „ Pytania i interpelacje radnych”.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby do porządku obrad
wprowadzić pkt „ Pytania i interpelacje radnych” – 11 „za”, 3 „przeciw, 1 „wstrzymujący
się”.
Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił porządek sesji po wprowadzonych zmianach
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady
Gminy Kamiennik oraz ustalenia składów osobowych.
2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
3. Pytania i interpelacje radnych.
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Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po
wprowadzonych zmianach? – 15 „za” – jednogłośnie
ad. 1.Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Kamiennik oraz ustalenie składów
osobowych.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji. Poinformował, że
do składu Komisji wejdą Ci radni, którzy otrzymają najwięcej głosów „za”.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej:
1. Pan Bogumił Wąs – wyrażam zgodę,
2. Pan Krzysztof Tkacz – wyrażam zgodę,
3. Pan Jan Miske – wyrażam zgodę,
4. Pani Małgorzata Pietroczuk – wyrażam zgodę
5. Pan Andrzej Ochociński – wyraża zgodę
6. Pani Anna Łukasiewicz – wyrażam zgodę,
Zamknięto listę kandydatów.

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby do Komisji
Rewizyjnej weszli następujący radni:
1. Pan Bogumił Wąs – 14 „za”, 1 „wstrzymujący się”,
2. Krzysztof Tkacz - 7 „za”, 8 „wstrzymujących się”,
3. Pan Jan Miske – 9 „za”, 1 „przeciw” 5 „wstrzymujących się”,
4. Pani Małgorzata Pietroczuk – 8 „za”, 7 „wstrzymujących się”,
5. Pan Andrzej Ochociński – 7 „za”, 5 „wstrzymujących się”,
6. Pani Anna Łukasiewicz – 7 „za”

Przewodniczący Rady Gminy - wobec uzyskania równej ilości głosów przez 3 radnych
przegłosujemy ponownie 3 kandydatury.
. - kto z Państwa Radnych jest za tym, aby do Komisji Rewizyjnej weszli następujący radni:
1. Pan Krzysztof Tkacz – 8 „za”,
2. Pani Anna Łukasiewicz – 7 „za”,
3. Pan Andrzej Ochociński – 6 „za”
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W wyniku przeprowadzonego głosowania

ustalono następujący skład

Komisji

Rewizyjnej:
1. Pan Bogumił Wąs,
2. Pan Jan Miske,
3. Pani Małgorzata Pietroczuk,
4. Pani Anna Łukasiewicz,
5. Pan Krzysztof Tkacz ,

Damian Wylężyk – jaki jest tryb powoływania przewodniczących Komisji Rady.
Przewodniczący Rady Gminy – przewodniczący Komisji powoływani są spośród członków
Komisji.
Wójt Gminy – nie chciałbym, aby był twardy podział na klub PiS i pozostałych, chciałbym,
aby była współpraca całej Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że współpraca będzie się układała się dobrze.
Teresa Zibura – dziękuję za udzielenie mi głosu, jestem radną po raz pierwszy, ale na
pierwszej sesji odniosłam wrażenie, że każdy radny pracuje dla swojego dobra, a nie dla
dobra wspólnego.

Krzysztof Tkacz – stwierdził, że nie życzy sobie takich osobistych wycieczek, nie jestem z
PiS , ale startowałem z tej partii i jestem z tego dumny, a współpracujemy wszyscy dla dobra
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Budżetu i
Finansów:
Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów:
1. Pan Tadeusz Kaczmarski – wyrażam zgodę,
2. Pan Stanisław Pieniakowski – wyrażam zgodę,
3. Pan Remigiusz Morawski – wyrażam zgodę,
4. Pani Andrzej Ochociński – wyrażam zgodę,
5. Pani Teresa Zibura – wyrażam zgodę.
Zamknięto listę kandydatów.
Bogumił Wąs – zgłosił wniosek, aby w Komisja Budżetu i Finansów pracowały 3 osoby,
ponieważ ta Komisja zajmuje się stricte budżetem.
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Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za tym, aby Komisja Budżetu i Finansów liczyła 3
osoby? – 11 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przeszedł
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby do Komisji Budżetu i
Finansów weszli następujący radni:
1. Pan Tadeusz Kaczmarski – 8 „za”,
2. Pan Stanisław Pieniakowski – 11 „za”,
3. Pani Remigiusz Morawski – 7 „za”,
4. Pan Andrzej Ochociński – 9 „za”
5. Pani Teresa Zibura – 4 „za”
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono następujący skład Komisji Budżetu i
Finansów :
1. Pan Tadeusz Kaczmarski,
1. Pan Stanisław Pieniakowski,
2. Pan Andrzej Ochociński.

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii
Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i
Ekologii:
1. Pan Zdzisław Ficoń – wyrażam zgodę,
2. Pan Grzegorz Ksiądzyna – wyrażam zgodę,
3. Pan Tomasz Łoziński – wyrażam zgodę,
4. Pani Teresa Zibura – wyrażam zgodę,
5. Pani Anna Łukasiewicz – wyrażam zgodę
Zamknięto listę kandydatów na wniosek radnego Krzysztofa Tkacz

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby do Komisji
Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii weszli następujący radni:
1. Pan Zdzisław Ficoń – 14 „za”, 1 wstrzymujący się
2. Pan Grzegorz Ksiądzyna – 14”za” 1”wstrzymujący się
3. Pan Tomasz Łoziński – 13 „za”, 2 „wstrzymujących się
4. Pani Teresa Zibura – 15 „za”,
5. Pani Anna Łukasiewicz – 14 „za”, 1 „wstrzymujący się”
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W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono następujący skład Komisji Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii
6. Pani Anna Łukasiewicz
7. Pan Zdzisław Ficoń
8. Pan Tomasz Łoziński
9. Pani Teresa Zibura
10. Pan Grzegorz Ksiądzyna

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatów

do Komisji Edukacji,

Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy
Społecznej:
1. Pan Zdzisław Ficoń – wyrażam zgodę,
2. Pan Damian Wylężek – wyrażam zgodę,
3. Pan Remigiusz Morawski – wyrażam zgodę,
4. Pani Teresa Zibura – wyrażam zgodę
5. Pan Stanisław Pieniakowski – wyrażam zgodę,
Zamknięto listę kandydatów
Zdzisław Ficoń – uważam, że p. Damian Wylężek jako czynny nauczyciel nie powinien
pracować w Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, ponieważ jest tu jego
interes prawny. Następnie przedstawił z projektu „uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Kamiennik oraz ustalenia składów osobowych”
jakie zadania ma Komisja, a mianowicie:
a/ opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie spraw oświaty, kultury, sportu i
pomocy społecznej; w tym zakresie Komisja ma prawo wglądu w tok ich
działalności,
b/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych Komisji przez Radę oraz spraw
przedkładanych przez członków Komisji, a także Wójta,
c/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie i opiniowanie
projektów uchwał Rady, w szczególności z zakresu edukacji, kultury, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z artykułem z Serwisu Samorządowego, że
nie ma przeciwwskazań, żeby pracownik pomocy społecznej który jest radnym, pracował w
Komisji Pomocy Społecznej.
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Zdzisław Ficoń – tak, ale pracownik pomocy społecznej, nie tworzy prawa pod siebie tylko
dla ogółu społeczeństwa.
Krzysztof Tkacz – mam takie zdanie jak p. Ficoń , bo tu zachodzi konflikt interesów.
Przewodniczący Rady Gminy – to tak jak rolnik, który jest radnym, też pracuje w Komisji
Rolnej i proponuje stawki podatku rolnego.
Zdzisław Ficoń – tak, ale rolnik nie jest pracownikiem Gminy, a prawo tworzone jest dla
ogółu społeczeństwa.
Radca Prawny – zgodnie z prawem p. Damian Wylężyk może uczestniczyć w Komisji
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, możecie w głosowaniu odrzucić jego
kandydaturę.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby do Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej weszli następujący radni:

1. Pan Zdzisław Ficoń – 11 „za”
2. Pan Damian Wylężek – 11„za”,
3. Pan Remigiusz Morawski – 14 „za”
4. Pani Teresa Zibura – 12 „za”
5. Pan Stanisław Pieniakowski – 14 „za”

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono następujący skład Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Pani Zibura Teresa
2. Pan Stanisław Pieniakowski
1. Pan Zdzisław Ficoń
2. Pan Damian Wylężyk
3. Pan Remigiusz Morawski

Przewodniczący Rady Gminy – proszę poszczególne Komisji, aby się ukonstytuowały i
podały kto będzie przewodniczącym w ich Komisji
1. Komisja Rewizyjna – Bogumił Wąs
2. Komisja Budżetu i Finansów – Tadeusz Kaczmarski
3. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – Anna Łukasiewicz
4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Teresa Zibura
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Krzysztof Tkacz

– przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Gminy w

głosowaniu.
Radca Prawny - § 59 Statutu Gminy dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, a pkt 2
mówi, że przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za tym, aby p. Bogumił Wąs był przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej? – 14 „za”, 1 „ wstrzymujący się”.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały po uzupełnieniu składów
osobowych.
- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? – 15 „za” – jednogłośnie ( uchwała
Nr II/3/14)

ad. 2. Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie
było.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12 „za”, 3 „wstrzymujących się”.

ad. 3. Pytanie i interpelacje radnych.
Anna Łukasiewicz – poinformowano nas, że z Urzędu Gminy nie były zgłaszane awarie
oświetlenia ulicznego.
Urszula Urbańczyk – nie dzwoniono z Urzędu Gminy na nr 991 , lampa na słupie nr 9 nie
świeci od pół roku, proszę nas traktować poważnie przy zgłaszaniu wniosków , od krzyżówki
nie świeci ani 1 lampa, prośba o przeniesienie lampy na słup koło świetlicy , nie
zrealizowana, nie ma światła od 1,5 roku.
Wójt Gminy – jestem zaskoczony, że była taka odpowiedź Zakładu Energetycznego,
zgłaszaliśmy , sekretarz, p. Jarek i ja osobiście, dzisiaj osobiście sprawdzę. Natomiast z
przeniesieniem lampy jest problem w tym roku.

Teresa Zibura – poruszyła sprawę wywozu śmieci za miesiąc listopad, że zapłaciła, a
usługa nie została wykonana, SULO pojemniki 3 grudnia zabiorze, a usługi nie zostaną
wykonane.

7

Wójt Gminy – firma kończy byt do końca grudnia, a firma która wygrała przetarg dopiero
przez świętami będzie stawiać kosze. Firma SULO się odwołuje, ale myślę, że jutro
podpiszemy umowę.

Anna Łukasiewicz - dlaczego tak się stało, że Firma SULO odpadła.
Wójt Gminy – firma SULO miała podpisaną umowę na 1,5 roku, musiał być ogłoszony nowy
przetarg na okres 2 lat i wygrała firma która dala niższą cenę za wywóz odpadów o 100tys.zł

Zdzisław Ficoń – skoro wygrała nowa firma , a podstawą wygrania przetargu była cena to
obniżymy stawki opłat dla mieszkańców za wywóz odpadów.
Wójt Gminy – ustalone stawki dla mieszkańców były niskie, ale 20% mieszkańców nie płaci.
Bogumił Wąs – poruszył sprawę drogi gminnej w Chocieborzu, która po wytyczeniu przez
geodetę biegnie przez środek działki przez ruiny budynku i nie ma dojazdu do sąsiednich
działek.
Wójt Gminy – toczy się postępowanie administracyjne i sprawa nie została jeszcze
zakończona.

Anna Łukasiewicz - w geodezji jest bałagan w starostwie powiatowym i urzędzie gminy,
Wójt Gminy – proszę nie mówić, że w Gminie jest bałagan.

Krzysztof Tkacz – czy Urząd Gminy nie może interweniować w sprawach zaorania drogi.
Wójt Gminy – byłem na kilku sprawach w Sądzie i nie jest to taka sprawa oczywista.

Krzysztof Tkacz – poruszył sprawę małej wydajności pracy pracowników zatrudnionych
w ramach robót interwencyjnych czy prac publicznych i w związku z tym ktoś z Urzędu
Gminy czy ZGKiM powinien nadzorować pracę, a nie sołtys czy radny.

Zdzisław Ficoń – czy sołtys lub radny może kierować pracami publicznymi.
Wójt Gminy – widzę niechęć do zatrudniania ludzi w ramach prac interwencyjnych, ja proszę
sołtysów oraz niektórych radnych . My możemy zrezygnować z tych ludzi.

Zdzisław Ficoń – w innych gminach jest to rozwiązane organizacyjnie, ma to zlecone Zakład
Gospodarki Komunalnej – stawiam wniosek o budowę chodnika w Cieszanowicach, z uwagi
na zagrożone bezpieczeństwo, gdzie piesi mieszają się z Tir, dzieci do szkoły na przystanek
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też idą drogą główną, gdzie szczególnie niebezpiecznie jest na zakręcie między budynkiem a
sklepem.. Środki funduszu sołeckiego na 2015 rok, przeznaczymy na dofinansowanie budowy
chodnika. Służę swoją pomocą przy opracowaniu wniosku do powiatu
Tadeusz Kaczmarski – wszyscy mogą nadzorować pracowników zatrudnionych w ramach
prac publicznych.
.
Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz – sołtysi i radni nie mają takich uprawnień, w innych
gminach nie nadzorują sołtysi ani radni, ale jest to rozwiązane organizacyjnie, nadzorują
pracownicy urzędu albo zakłady komunalne.

Anna Łukasiewicz – wnioskuję, żeby przy pracach geodezyjnych dot. działek gminnych
w Karłowicach Małych uczestniczył radny i sołtys, chodzi mi o wyprostowanie tego wjazdu
na początku wsi.
Pan Mazurek składał pisma w tej sprawie i nie otrzymał odpowiedzi.

Bogumił Wąs - w swoim wystąpieniu przy wyborach Przewodniczącego Rady Gminy mówił
Pan, że co roku będzie się remontować jedną świetlicę, a w projekcie budżetu gminy na
2015 rok mamy zaplanowany remont świetlicy w Lipnikach na 2020 rok. Jestem za tym, aby
co roku remontować jedną świetlicę.

Anna Łukasiewicz – czy jest możliwość nagrywania posiedzeń Rady Gminy,
– zastanowić się nad pracami interwencyjnymi, kogo z poszczególnych wsi zatrudniać,
opracować z sołtysami plan działania.

Stanisław Kuś – zwrócił uwagę, że w budżecie gminy remont świetlicy w Lipnikach
zaplanowany jest dopiero na 2020 rok. oraz zastanowienie się czy szkoły w Goworowicach
nie adoptować na Dom Pomocy Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
J.Lubieniecka.
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