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Protokół Nr IV/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 15 stycznia 2015 r.  w godzinach od 900 – 1300 

 

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 pracy między sesjami 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach. 

3. Podjęcie uchwał: 

            1) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

            2) w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. 

4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 3. Podjęcie uchwał ppkt 

„ 3) w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.” 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad w pkt 3 ppkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej? – 15 „za” – jednogłośnie 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonych zmianach 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach. 

3. Podjęcie uchwał: 

            1) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

            2) w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, 

             3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
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4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.? – 15 „za” – 

jednogłośnie. 

 

ad. 1. Wójt Gminy przedstawił informację o pracy miedzy sesjami zwracając szczególną 

uwagę na remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach zrealizowany w 50 % z 

planowanym terminem zakończenia inwestycji na 30.05.2015 r. 

Następnie poprosił sołtysów, żeby podawali terminy zebrań sprawozdawczo – wyborczych 

które muszą  się odbyć w terminie do 6 miesięcy po wyborach do rad gmin. Planujemy 

przeprowadzenie wyborów w miesiącu marcu. 

 

ad. 2. Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

Anna Łukasiewicz  - odnoście zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych czy 

interwencyjnych to my nie chcemy nadzorować pracowników, prośba jest taka, żeby ZGKiM 

nadzorował pracowników. 

Teresa Zibura -  w Otmuchowie nadzoruje to Zakład Komunalny i to jest dobrze 

zorganizowane. 

 Wójt Gminy – u nas najlepiej nadzorują to sołtysi ,  wiedzą co trzeba zrobić oni pilnują i 

nadzorują 

Radni  – nadzór powinien być dokładny, powinien być zlecony do ZGKiM  i pracownicy 

powinni pracować 8 godzin dziennie. 

 

ad. 3. 1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwałę nr 499/2014  Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik – 

opinia pozytywna. 

Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji, 

3. Komisja Rewizyjna – 3 głosy „za”, 2 głosy „warunkowo” 
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4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – z uwagami  

Komisja  proponuje następujące zmiany 

dot. budowy chodników: 

- w Wilamowicach – droga gminna wykonanie w 2015 r., 

- w Cieszanowicach – droga powiatowa wykonanie zadania w 2015 r., 

- w Goworowicach – droga powiatowa wykonanie zadania w 2015 r. 

- dokończenie chodnika w Kamienniku  przy ul. Kościuszki przenieść na 2016 rok w 

związku z brakiem funduszy 

dot.  dróg gminnych: 

- wyjaśnienie decyzji Wójta  o przeniesienie z 2015 r. na  2016 r. budowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe. 

dot. planu wieloletniego 

- przesunięcie realizacji zadania planu wieloletniego: tj. wymian sieci wodociągowej w 

Kłodoboku  na lata 2016-2017 oraz budowa dróg dojazdowych w Lipnikach  i położenie 

asfaltu na ul. Wiejskiej w Kamienniku 2015-2016. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek 

dotyczący remontu świetlicy wiejskiej w Chocieborzu. 

Wprowadzić zadanie dotyczące budowy stołówki, żłobka i przedszkola w Kamienniku lub 

wykonania sieci kanalizacyjnej zamiennie w chwili pozyskania środków unijnych. 

Wójt Gminy – droga w Karłowicach Małych w tym roku byłaby zrobiona, ale 4 rodziny 

nie zgodziły się na odstąpienie trenu i nie zdążyli śmy ze złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, obecnie już mamy  wszystkie uzgodnienia i droga na pewno będzie 

zrobiona w 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy – wiele zmian będziemy wprowadzać w ciągu roku, choćby 

wtedy, gdy będą dodatkowe środki. 

Henryk Kli ś – dlaczego taka zmiana  na ul. Kościuszki odnośnie budowy chodnika. 

Anna Łukasiewicz – na ul Kościuszki jest chodnik po lewej stronie do samego Ośrodka 

Zdrowia i bezpieczeństwo jest zachowane, gorzej wygląda sprawa w Cieszanowicach, bo  

tam zagrożone jest bezpieczeństwo z uwagi na wąską drogę powiatową i duży ruch 

samochodów ciężarowych TIR. 

Remigiusz Morawski – proszę spojrzeć w oczy mieszkańcom Cieszanowie i nic się nie 

stanie jak o rok przesunie się budowę chodnika w Kamienniku. 

Zdzisław Ficoń -  traktujmy wszystkich jednakowo, w jednych miejscowościach buduje 

się po kilka razy chodniki,  gdzie był wniosek mieszkańców Kamiennika o budowie  

dalszej części chodnika , dla 2 rodzin budujemy ileś metrów chodnika. 
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Prosiłem o oznakowanie objazdów, żeby  można było jeździć TIR przez Goworowice nie 

ma oznakowania do tej pory. 

Wójt Gminy – mieszkańcy oraz Lewiatan zgłaszali wniosek ustnie. 

Zdzisław Ficoń – jak samochody będą parkować na chodniku jak zgodnie z przepisami 

musi być przejście dla pieszych, a jak staną na jezdni to będzie zagrażało bezpieczeństwu. 

Tadeusz Kaczmarski – tam będzie budowany chodnik czy parking. 

Wójt Gminy – będzie budowany chodniko-parking. 

Budowę chodnika w Cieszanowicach będziemy realizować w następnym roku. 

Bogumił Wąs – analizując wydatki z Funduszu Sołeckiego to Zurzyce, Goworowice, 

Wilemowice przeznaczyły środki na chodniki , a Kamiennik w ogóle. 

Henryk Kli ś -   podział środków Funduszu Sołeckiego jest dokonywany w miesiącu 

wrześniu i nie było wiadomo czy w 2015 r. będzie budowany chodnik przy ul. Kościuszki. 

Zdzisław Ficoń – jak tam możecie zrobić parkingo-chodnik , jak tam nie będzie miejsca. 

Wójt Gminy – tam będzie 3m chodnik, a żywopłot zostanie wycięty. 

Anna Łukasiewicz – dlaczego remont Stacji Opieki Caritas i Ośrodka Zdrowia nie jest 

zaplanowany w  wieloletnim planie inwestycyjnym. 

Wójt  - remont Stacji Opieki Caritas rozpocznie się  w styczniu, będzie spotkanie z 

przedstawicielami Caritasu., w Ośrodku Zdrowia wykonany zostanie podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – środki na remont gabinetu rehabilitacyjnego są ujęte w 

budżecie gminy na 2015 rok. 

Damian Wylężek – mi się wydaje, że należy się pochylić nad hierarchią potrzeb i 

propozycją  p. Z. Ficoń jest to kwestia wspólnego dogadania się. 

Jestem za budową stołówki i żłobka i myślę, że pod uwagę radni nie będą  brać tego, że 

nie mają dzieci. 

Przewodniczący Rady Gminy – o propozycjach Przewodniczących Komisji 

rozmawialiśmy na poszczególnych Komisjach. 

Zadania te w każdej chwili mogą być wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej 

w ramach pozyskiwania dodatkowych środków, to są prognozy i możemy je zmieniać. 

Tadeusz Kaczmarski – zapominamy o takich sprawach jak Fundusz Sołecki, tam 

realizujemy zadania inwestycyjne ustalone na zebraniach wiejskich. 

Przewodniczący Rady Gminy  - Fundusz Sołecki to zadania ujęte w budżecie Gminy na 

2015 rok  
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Stanisław Kuś – zwrócił uwagę, że na 3.500m drogi mają wykonane tylko 500m 

chodnika. 

 

Zdzisław Ficoń – zwrócił się z zapytaniem do Komisji Budżetu i Finansów, czy nie 

widzą zagrożenia w wykonaniu dochodów i realizacji wieloletniej prognozy finansowej, 

gdzie wzrost dochodu planuje się o 100tys.zł , a Rada Gminy na 2015 rok ustaliła 

maksymalne stawki. „ W 2015 roku jedziemy po krawędzi, zaoszczędzone zwroty ujęte są 

w budżecie gminy”. 

Tadeusz Kaczmarski – rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji z p. Skarbnik, zmiany są 

na bieżąco wprowadzane do budżetu gminy. 

Wójt Gminy – to są prognozy, ta Rada Gminy mnie cieszy ” bo radni  mówią zaciągajcie 

kredyty i róbcie inwestycje”. W Gminie ubywa mieszkańców, a dochód na mieszkańca 

rośnie, co związane jest z subwencją wyrównawczą, żeby inwestować to najpierw trzeba 

zapłacić, a dopiero później staramy się o zwrot dofinansowania. 

 

Tadeusz Kaczmarski – dlatego nie potrzebna jest stołówka i przedszkole. 

 

Bogumiła Wąs – zwrócił uwagę , żeby w związku ze zmniejszaniem się liczby 

mieszkańców zastanowić się nad reformą oświaty w Gminie. 

 

Krzysztof Tkacz – jakby się udało zapisać wymianę sieci wodociągowej na 2016 rok to 

mieszkańcy byli by zadowoleni, 

Zapytał Dyrektora ZGKiM jaki jest stan sieci wodociągowej  na obecną chwilę, jaki byłby  

koszt wymiany .Dyrektor ZGkiM – wymieniono 20% sieci, a  na bieżąco usuwane są 

awarie i wymieniana jest sieć na nową..  

Natomiast, jeżeli chodzi o koszt wymiany sieci wodociągowej to Dyrektor ZGKiM  nie  

miał  rozeznania. 

Przewodniczący Rady Gminy – należy  doliczyć koszt Stacji Uzdatniania Wody. 

Wójt Gminy – tam nie potrzeba Stacji Uzdatniania Wody, tam potrzebna jest 

przepompownia między zbiornikiem a siecią, aby podnieść ciśnienie w sieci. 

Koszt inwestycji niecałe 300tys.zł 

 

Krzysztof Tkacz  - przegłosować kto jest za tym, aby zadanie rozpoczęcie wymiany sieci 

wodociągowej w  Kłodoboku  było w 2016 roku. 
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Wójt Gminy – nie możemy nic zmieniać w wieloletniej prognozie finansowej bo nie 

uzyskamy wskaźników. 

Krzysztof Tkacz – to po co my siedzimy dwie godziny – przełożyć sesję. 

Bogumił Wąs – możemy tylko zmieniać kolejność, a nie wprowadzać nowych zadań, bo 

przekroczymy wskaźniki. 

Wójt Gminy – możemy przekładać sesję, ale musimy do końca stycznia uchwalić budżet, 

a  później uchwali go nam RIO w podziale na zadania obligatoryjne i nie będziemy  

realizować inwestycji. 

Damian Wylężek – stawiam wniosek o przegłosowanie  wieloletniej prognozy 

finansowej  w wersji przygotowanej  przez Wójta. 

Anna Łukasiewicz  - świetlica w Ogonowie miał  być zakończony remont, a dalej 

przeznaczamy środki. 

Wójt Gminy –  świetlica w Ogonowie została wyremontowana, ale nie zapłacono 

wykonawcy  

– droga w Karłowicach Małych – nie miałem dokumentacji i nie złożyłem wniosku – 

termin był do końca grudnia, droga będzie wykonana w 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy – wnioskuję, aby przyjąć prognozę i zmieniać ją w ciągu 

roku 

Zdzisław Ficoń – nad czym mamy glosować? 

Przewodniczący Rady Gminy – mamy głosować nad materiałami od Wójta Gminy. 

Krzysztof Tkacz  – a co z propozycjami Komisji Rady Gminy po co dyskutowaliśmy 

dwie godziny. 

 W wieloletniej prognozie finansowej wpisany jest koszt wodociągu  720tys.zł to skąd 

wzięła się ta kwota,  jak  Pan  w ciągu 10 sekund  oszacował na nie całe  300tys.zł 

Wójt Gminy – jest to inwestycja  publiczna i jeżeli to zlecamy to  kosztorys będzie na taką 

kwotę później w przetargach to kwota jest niższa i tak wodociąg w Ogonowie  kosztorys 

450tys.zł , wykonanie 200tys.zł, wodociąg Chociebórz  kosztorys 600tys.zł wykonanie 

300tys.zł.  

Przewodniczący Rady Gminy – zakończył dyskusję i przystąpił do glosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej? – 11 „za”, 3 „przeciw, 1  

„ wstrzymuj ący się ( uchwała Nr IV/8/15) 
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ad.3.2) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej 

na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 

 – uchwalę Nr 497/2014  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 5 grudnia 

2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy 

Kamiennik. – opinia pozytywna  

– uchwalę Nr 498/2014  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 5 grudnia 

2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 

uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Kamiennik. Kamiennik. – opinia pozytywna  

Następnie poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji, 

3. Komisja Rewizyjna – 3 głosy „za”, 2 głosy „warunkowo” 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – z uwagami  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 

„za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się” ( uchwała Nr IV/9/15) 

 

ad. 3.3) przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Czy są uwagi do przedstawionego planu pracy? 

Anna Łukasiewicz -  po posiedzeniu Komisji  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i 

Ekologii będziemy mieli do wpisania jedną kontrolę. 

Przewodniczący Rady Gminy – uchwałę Rady Gminy  można zmienić następną uchwałą 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 „za” - jednogłośnie ( uchwała  

Nr IV/10/15) 

 

ad. 4.  Pytania i interpelacje radnych 

Tadeusz Kaczmarski -  ustalić do maja br harmonogram organizacji dożynek gminnych, 

 Urszula Urbańczyk  – zgłaszam ponownie przeniesienie lampy oświetlenia ulicznego na 

plac zabaw  

– wnioskuję o powiadomienia sołtysa jeżeli geodeci  wykonują prace we wsi Karłowice Małe, 

w szczególności jeżeli dotyczy to spraw gminnych. 
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Anna Łukasiewicz – zgłaszam po raz kolejny remont wiaduktu  w Karłowicach Małych – 

będziemy protestować jak inni. 

Krzysztof Tkacz - zapytał Dyrektora ZGKiM   czy zostały ustalone przyczyny w brakach 

wody w latach 2013-2014  na głównym wodomierzu. 

Dyrektor ZGKiM - odnośnie braków wody to zlikwidowano wyciek na przystanku wykryto 

nielegalne podłączenie, sprawa  trafiła do Sądu,  obecnie wszystko zostało uregulowane i 

załatwione. 

Wójt Gminy – poruszył sprawę przystąpienia do aglomeracji gdzie są min. gminy z całego 

powiatu – koszt przystąpienia 120.000,-zł 

Tadeusz Kaczmarski – chcielibyśmy otrzymać materiały informacyjne na ten temat? 

Wójt Gminy – korzyści to wspólne projekty unijne, wiem, że mogą składać wnioski dot.  

PKS,  oświaty i dróg. 

Krzysztof Tkacz – chodzi mi o dokończenie drogi  Kłodobok – Spiny, brakuje 200m drogi, 

czy nie można tej drogi zrobić. 

Wójt Gminy – droga ta była realizowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na wniosek mieszkańców  jako dojazd do szkoły  w Biechowie.. Obecnie szkoła 

została zlikwidowana, ale ta część niewykonanej drogi należy do Gminy Pakosławice. 

Wójt Pakosławic nie chciał remontować tej drogi, ale obecnie jest  nowy Wójt to myślę, że tą 

drogę się zrobi. 

Wójt Gminy – poinformował, że jest inwestor, który na bazie „Biogazowi” chce uruchomić 

produkcję ziemi kwiatowej, obiecuje zatrudnić 12 osób. 

Poinformował również że Starostwo Powiatowe w Nysie ma wykonać w 2015 roku 1100m 

nowej nawierzchni asfaltowej prawdopodobnie w Szklarach. 

Bogumił Wąs – poruszył sprawę odśnieżania na trasie Lipniki – Chociebórz. 

 

ad. 5. . Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Nr 

III/14 wyłożony był do wglądu sekretariacie biura Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag 

ani zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu?  15 „za” – jednogłośnie   

Protokół został przyjęty. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1300 

zamknął obrady IV sesji VII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J.Lubieniecka 


