Protokół Nr III/14
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 18 grudnia 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 i Radcę Prawnego.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych czyli 100% ustawowego składu Rady Gminy,
obrady są prawomocne.
Przedstawił następujący porządek obrad:
1. Informacja Wójta Gminy o stanie gminy na początku VII kadencji.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego,
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.
3. Analiza budżetu gminy na 2015 rok.
4. Pytania i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Gminy Kamiennik.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Wójt Gminy Kamiennik – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym aby w pkt 2 wprowadzić
ppkt 3 „ 2.3) w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku?” – 14 „za” 1
„wstrzymujący się”
Następnie przedstawił porządek po wprowadzonych zmianach:
1. Informacja Wójta Gminy o stanie gminy na początku VII kadencji.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego,
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.
3) w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku
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3. Analiza budżetu gminy na 2015 rok.
4. Pytania i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Gminy Kamiennik.
- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach ? –
15 „za” jednogłośnie.
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie

ad. 1. Wójt Gminy – przedstawił informację o stanie Gminy na początku VII kadencji.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

ad.2.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:
1. Komisja Rewizyjna – wzrost stawek o 10%
2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – wzrost stawek o 10%,
3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – wzrost stawek o 10% a w
§ 1 pkt 4) za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane
rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11ha 4,00zł rocznie od 1 ara
powierzchni gruntu.
4. Komisja Budżetu i Finansów – w § 1 ust. 1), 2) i 5) kwotę 2.20zł w ust. 3) kwotę
22zł, a w ust. 4) kwotę 4zł
Czy są uwagi przedstawionego projektu uchwały?
Anna Łukasiewicz - Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii zwrócila
uwagę, że od 2009 r. nie było były podnoszone stawki i nie można od razu podwyższać tak
wysoko dlatego zaproponowano wzrost stawek o 10%.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych aby stawki czynszu dzierżawnego w
ust 1,2,3 i 5 wzrosły o 10%? – 15 „za” – jednogłośnie
– kto z Państwa Radnych aby stawki czynszu dzierżawnego w ust 4 wzrosły o 10%? – 5 „za”
– kto z Państwa Radnych aby stawki czynszu dzierżawnego w ust 4 wynosiła 4,00zł – 8
„za”, 1 „wstrzymujący się”
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W ust. 4 „ 4) za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane
rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11ha przyjęto stawkę 4,00zł rocznie od 1 ara
powierzchni gruntu”.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały z przyjętymi stawkami.
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 „za”, 5 „wstrzymujących się”
( uchwała Nr III/5/14)
Bogumił Wąs – podwyższyliśmy stawkę w ust. 4 dla emerytów i rencistów, którzy płacą
wysokie podatki od nieruchomości i utrzymują się ze skromnej emerytury.
Przewodniczący Rady Gminy – ta stawka dotyczy tych co mają 1ha i więcej.

ad.2.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:
1. Komisja Rewizyjna – na tych samych stawkach,
2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – na tych samych stawkach,
3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – na tych samych
stawkach,
4. Komisja Budżetu i Finansów – na tych samych stawkach.

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.? – 15 „za” – jednogłośnie (uchwala
Nr III/6/14)

ad.2.3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Kamienniku.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg
następującej kolejności:
1. Komisja Rewizyjna – 3 „za”, 2 „przeciw”
2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 3 „za”, 2 „wstrzymało się
od głosu,
3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – na sesji w trakcie
glosowania
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4. Komisja Budżetu i Finansów – 2 „za”, 1 „przeciw” .
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Anna Łukasiewicz - na czym polegały braki w dokumentacji?
Sekretarz Gminy – wpłynęły 3 oferty w tym 1 została wycofana , zaświadczenie p. Marii
Glinka budziło wątpliwości i zostało odrzucone, Pani Renata Papuga nie złożyła
oświadczenia o nie karaniu. Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym jednogłośnie
odrzuciła obu kandydatów. Wójt Gminy w związku z popełnieniem błędu przez Komisję
Konkursową unieważnił konkurs i ogłoszono drugi konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku.

Anna Łukasiewicz – czy przy drugim konkursie zaświadczenie było prawidłowe i czy p.
Maria Glinka poddała się dokształcaniu.
Sekretarz Gminy – na drugi Konkurs p. Maria Glinka dostarczyła prawidłowe zaświadczenie.
Anna Łukasiewicz – ani jedna osoba z 8 członków Komisji nie zwróciła uwagi, że jest błąd.
Przewodniczący Rady Gminy – Komisja zastanawiała się, czy zaświadczenie drugiego
kandydata jest ważne czy nie ważne i odrzuciliśmy tą kandydaturę.

Anna Łukasiewicz – jakie instytucje organizują kurs dający uprawnienia do kierowania
oświatą.
Sekretarz Gminy – te instytucje, które mają zgodę Kuratorium Oświaty.
Krzysztof Tkacz – co by było gdyby Komisja nie popełniła błędu.
Przewodniczący Rady Gminy – wtedy w Konkursie brała by udział tylko 1 osoba.
Sekretarz Gminy - my jako organ prowadzący mamy wpływ tylko na 3 osoby, pozostałe 5
osób typuje szkoła i związki zawodowe. Z Gminy do I Konkursu wytypowani zostali T.
Kaczmarski, A Słonina i B. Zapotoczna – Pająk.
W II Konkursie z organu prowadzącego powołani zostali Sekretarz Gminy, Alina Kadłubka,
Kazimierz Przedwojewski.
Krzysztof Tkacz - jeżeli były błędy to czemu Pan Wójt nie zmienił przewodniczącego
Komisji ,żeby Konkurs był czytelny i transparentny.

Sekretarz Gminy – Urząd mały, prowadzenie spraw oświatowych ma pracownik zatrudniony
na ½ etatu , p. Anna Ficoń, która w tym czasie się zajmowała oświatą w lipcu była na
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urlopie wypoczynkowym, kogo Wójt miał wytypować pracownika „z dróg”, nie miał
możliwości zastąpienia inną osobą.
Anna Łukasiewicz – członkiem Komisji była p. Kadłubska , nie ma kompetencji bo jest z
USC.
Zdzisław Ficoń – organizacja Konkursu była zła co przyznała Komisja to skarga jest
zasadna.
Anna Łukasiewicz – Pani Renato, czy czuje się Pani skrzywdzona?
Renata Papuga – szczegółowo omówiła treść złożonej skargi. Skarga w załączeniu do
protokołu,. zaznaczając, że nie przemawia do niej, że cała Komisja się pomyliła, bo p.
Sekretarz umieszczała na stronie internetowej wszystkie zarządzenia i

informacje dot.

Konkursu.
Komisja Konkursowa jeszcze była na sali jak weszłam i powiedziałam, że ja dostarczyłam
wszystkie potrzebne dokumenty , a p. Pająk przeczytała do myślnika, a nie do końca. Na
Komisji pojawiły się głosy, że należy Konkurs kontynuować.
Jestem rozczarowana złamana, że po myślniku nie można było przeczytać, że jestem
nauczycielem.
Sekretarz Gminy – stwierdziła, że Regulamin Konkursu nie przewiduje wznowienia obrad.

Stanisław Kuś – zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Pomocy Społecznej ( protokół w teczce z posiedzeń Komisji)

Tadeusz Kaczmarski - czy opinia Komisji Oświaty jest wiążąca dla Wójta.
Radca Prawny – nie jest wiążąca.
Wójt Gminy – możemy dyskutować do jutra, nic to zmieni, Wydział Prawny Wojewody
wydał opinię, że jest w porządku, decyzja jest prawidłowa.
Krzysztof Tkacz – je bym proponował, żeby organy z zewnątrz oceniły tą sprawę i wtedy
Rada Gminy będzie miała pewność ( tu wychodzi moje skrzywienie zawodowe). Jesteśmy
wtedy oczyszczeni z honorem
Sekretarz Gminy – Wojewoda badał legalność i pod względem legalności wszystko jest w
porządku
Renata Papuga – Wojewoda badał legalność, a ja bym chciała wiedzieć, czy w majestacie
prawa zostałam odrzucona z Konkursu.

5

Zdzisław Fioń – skarga jest na organizację i przebieg konkursów to czy druga skarga jest
zasadna czy nie zasadna to pytanie do Radcy Prawnego.
Radca Prawny – jest nieprawidłowość, ale to nie jest do mnie pytanie.
Wójt Gminy – odnoszę takie wrażenie, że Rada Gminy rozpatrując skargę domniemywa, że p.
Renata Papuga zostałaby dyrektorem, a tak nie jest. Radca Prawny z zewnątrz wydał opinię,
że Wójt mógł unieważnić Konkurs i to jest prawidłowe.
Renata Papuga – nie powiedziałam, że ja chcę być dyrektorem, dlaczego nie zachowano
takiej samej procedury przy organizowaniu II Konkursu jak przy I Konkursie.
Na tym dyskusję zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie projekt

uchwały w

sprawie

rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku.
– kto z Państwa Radnych jest za tym, aby skargę uzna ć niezasadną – 7 „za”
– kto

z Państwa radnych jest za tym, aby skargę uznać za zasadną? – 4 „za”, 4

„wstrzymujących się”
Skarga uznana została za niezasadną. (uchwała Nr III/7/14)

ad. 3. Analiza budżetu gminy na 2015 rok
Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy o wyrażenie swoich opinii na
temat projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Komisja Rewizyjna – przewodniczący p. B. Wąs przedstawił protokół

z

posiedzenia

Komisji.
Krzysztof Tkacz – wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku, która ma 100 lat , wpisać
inwestycję znacznie wcześniej bo jest to problem dla mieszkańców: Kłodoboku, Karłowic
Wielkich, Karłowic Małych i Ogonowa.
Anna Łukasiewicz – droga Karłowice Małe

2014 -2015 ujęta w planie na 2015 r,

nawieziony tłuczeń za pierwszym deszczem zostaje wypłukany.
Bogumił Wąs – wprowadzić remont świetlic wiejskich, remonty świetlic dofinansowuje
Unia Europejska., a w Chocieborzu od 4 lat odkładany jest remont świetlicy, dach jest
dziurawy, leje się po strychu.
Wójt Gminy – nie możemy więcej się zadłużać niż tu mamy w planie. Opinia RIO jest
pozytywna.
Odnośnie środków unijnych to nie ma dokumentu, który mówi, że na drogi mamy tyle, na
świetlice tyle itp. Do remontu zostały 4 świetlice, w Chocieborzu mamy zrobiony kosztorys.
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Woda w Kłodoboku – trzeba to robić, ale nie ma dofinansowania z zewnątrz,
w Goworowicach mieliśmy dofinansowanie bo robiliśmy wodę i kanalizację łącznie.
Jak będzie dofinansowanie do świetlic z Unii Europejskiej to wprowadzimy do budżetu
gminy.
Droga w Karłowicach Małych - są trudności, ponieważ nie ma zgody na udostępnienie
terenu., w tym z PKP, tak że realizacja zadania może przesunąć się na jeszcze następny rok.
Bogumił Wąs – do planu można wprowadzić co się chce, a ja od 4 lat czekam w kolejce, do
projektu można wprowadzić wszystko. Wnioskuję o wprowadzenie 1 świetlicy.
Następna sprawa to zminimalizować koszty dowozu dzieci, jeżeli dajemy dodatkowe godziny
ma świetlicę to niech nauczyciele się tym zajmują
Wójt Gminy – jest dużo dzieci niepełnosprawnych i my mamy obowiązek ich dowozić do
szkoły.
Przedszkole w Kamienniku nie spełnia wymogów ppoż. i chcielibyśmy w tym roku
opracować dokumentację na przedszkole wraz ze żłobkiem.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwróciła uwagę na takie sprawy
jak:
1) czy w Gminie nie utworzyć oddziału dla dzieci niepełnosprawnych,
2) stołówka w Kamienniku lub dowożenie dzieci na obiad

poprzez utworzenie miejsca w

szkole, a po obiedzie wykorzystać pomieszczenie na świetlicę.
Komisja Budżetu i Finansów – zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok pozytywnie.
Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – protokół z posiedzenia Komisji
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Zdzisław Ficoń – zabrakło mi drugiej części co należy pilnie zrobić np. brakuje 3 świetlic,
a woda jest ważniejsza niż kanalizacja. Urzędnik odpowiedzialny za środki unijne winien
rozeznać co należy zrobić z pozyskanych środków, jakie są programy co można uzyskać.
Przewodniczący Rady Gminy - zwołam posiedzenie przewodniczących Komisji Rady Gminy
i ustalimy wieloletni plan finansowy przed uchwaleniem budżetu gminy na 2015 rok.
Zdzisław Ficoń – oszczędności w działach przerzucić na inwestycje.
Wójt Gminy – zechcemy projekt stołówki przerobić na przedszkole i żłobek.
Teresa Zibura – zwróciła uwagę

na kolejność inwestycji np. położyć wszystkie rury a

dopiero później budować chodnik.
Zorientować się odnośnie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, Unia
Europejska daje środki na ten cel, gdyby projekt taki powstal to większość mieszkańców by
się przyłączyła.
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Wójt Gminy – myślimy o takich oczyszczalniach w mniejszych miejscowościach.

ad. 4. Pytania i interpelacje radnych.
Teresa Zibura – ustalając stawkę czynszu dzierżawnego w pkt 4 za grunty niezabudowane
przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od
0,11ha 4,00zł rocznie od 1 ara powierzchni gruntu w wysokości 4,00zł, nie miałam na myśli
biednego emeryta, ale rolników, którzy mają 1ha i więcej, którzy min. biorą dopłaty unijne.
Grzegorz Ksiądzyna – ile jest emerytów, a ile rolników którzy dzierżawią grunty.
Teresa Zibura - pracownik p. M. Wisła wyjaśnił , że emerytów jest więcej ale do 10 arów.
Bogumił Wąs – dotyczy to tych co dodzierżawiają do 1ha.
Damian Wylężek – kto w czasie Konkursu stwierdził, że brakuje dokumentów.
Sekretarz Gminy – przedstawiciele Kuratorium Oświaty.
Teresa Zibura - omówiła sprawę wywozu śmieci oraz stwierdziła, że za miesiąc listopad w
Lipnikach nie zostały wywiezione śmieci.
Tadeusz Kaczmarski – jest regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie i jest
określone w jakich terminach wywożone są odpady.
Sekretarz Gminy – wywóz odbywa się raz w miesiącu, pierwszy wywóz był w lipcu 2013 r.
umowa z firmą Voelia została zawarta na 18 miesięcy i ostatni wywóz odpadów przypada na
miesiąc grudzień 2014 r. W grudniu i termin wywozu został przesunięty na koniec roku, żeby
Firma od razu zabrała pojemniki.
Firma Komunalnik pierwszy wywóz będzie realizować w styczniu 2015 r.
Teresa Zibura – kto zawiera takie umowy, że pierwszy wywóz jest na początku lipca.
Zdzisław Ficoń – czy ta Firma będzie świadczyć takie same usługi jak Voelia .
Sekretarz Gminy – na takich samych zasadach została zawarta umowa.
Anna Łukasiewicz – lampy w Karłowicach Małych dalej nie świecą.
Wójt Gminy – byłem osobiście wieczorem w Karłowicach Małych i nie świecą lampy na
słupie nr 2, 4, 9. nie świecą, wystosowaliśmy pismo do Dyrektora.

ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z I i II sesji Rady Gminy
Kamiennik wyłożony był do wglądu w sekretariacie biura Rady Gminy, czy są uwagi do
protokołów:
dot. I sesji Rady Gminy
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Anna Łukasiewicz – wprowadzić zmianę w wypowiedzi p. K. Tkacz, zamiast wyrazu „
wniosek” wpisać wyraz „zapytanie” na prośbę radnego, który musiał się zwolnić z
końcówki sesji
– wyjaśnić czy radnego obejmuje immunitet zapytanie radnego Z.Ficoń.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z I sesji
po wprowadzonych zmianach? – 14 „za” – jednogłośnie
dot. II sesji
Nie było
– kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z II sesji – 14 „za” – jednogłośnie
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
J.Lubieniecka.
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