
Protokół Nr XI/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 03 września  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. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

2) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2015 roku.. 

5.    Przyjęcie opinii na temat zmiany Statutu Gminy Kamiennik. 

 6.     Pytania i interpelacje radnych. 

 7.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy -  wnioskuję o wprowadzenie  w pkt 4. ppkt 3) projektu uchwały zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby w pkt 4. wprowadzić 

ppkt 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok? – 15 „za” – 

jednogłośnie. 

 

Przedstawię  porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 



1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach. 

3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

2) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2015 roku.. 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały  budżetowej na 2016 rok. 

5.    Przyjęcie opinii na temat zmiany Statutu Gminy Kamiennik. 

 6.     Pytania i interpelacje radnych. 

 7.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach? – 

15 „za” – jednogłośnie  

 

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

uwagę na wykonanie takich zadań jak: 

1) remonty szkół, 

2) remont gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia, 

3) oddanie do użytku  Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach, 

4) czyszczenie stawu w Cieszanowicach, 

5) WZIR wykonał  czyszczenie rowów, w Goworowicach i Szklarach, 

6) w trakcie realizacji jest remont gabinetu rehabilitacyjnego i wyburzenie budynku w 

Białowieży. 

 

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

sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionej informacji? 

Krzysztof Tkacz – jak to jest, że nie można odtworzyć drogi. 

Radca Prawny -  nie ma możliwości wskazania sprawcy zdarzenia. 



Anna Łukasiewicz – w Karłowicach Małych istnieje zagrożenie użytkowania drogi gminnej  

ponieważ pobocze zostało zaorane do samego asfaltu, , a koło świetlicy wiejskiej  położenie 

głazów i nie można się minąć. 

 

ad. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił  protokoły Nr 7k/15 i Nr 8k/15 .z 

przeprowadzonej kontroli (protokoły w teczce Komisji Rewizyjnej). 

Krzysztof Tkacz – czy wnioski  ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli przez Komisję 

Rewizyjną  powinny być przegłosowane przez Radę Gminy?  

Radca Prawny – nie ma takiej potrzeby bo to są zalecenia dla organu wykonawczego. 

Damian Wylężek – odniósł się do protokołu kontroli  dot. oświaty, a mianowicie obniżenia 

pensum godzin dla dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych  placówek 

oświatowych. Poinformował, że jeden  z  nauczycieli odszedł na roczny urlop zdrowotny  

i musiało być wprowadzone zastępstwo. 

Zdzisław Ficoń – ile godzin dziennie może pracować pedagog?   

Sekretarz Gminy – pensum wynosi -  18 godzin, . 22 godziny i  25 godzin. Pracownik u 

jednego pracodawcy  nie może przekroczyć pensum, natomiast może się zatrudnić  u 

drugiego czy jeszcze następnego pracodawcy. 

Wójt Gminy – zastępca dyrektora ZSO w Kamienniku zatrudniony jest w Urzędzie Gminy na 

½ etatu ze względów oszczędnościowych, robiliśmy rozeznanie po innych gminach ile 

zarabiają informatycy zatrudnieni na ½ etatu, to nasz informatyk nie zarabia nawet połowy 

tego co informatycy w innych gminach. 

Pani, która nalicza płace w szkole robi to dobrze, a kwota 900,-zł brutto to nie jest wysoka 

kwota. 

 

ad. 4. 1) Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie  projektu uchwały wg 

następującej kolejności: 

1) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Edukacji, kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie. 

 



Przewodniczący Rady Gminy –  czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

– nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków? –  15 „za” – jednogłośnie  

( uchwala Nr XI/37/15). 

 

ad. 4.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie  projektu uchwały wg 

następującej kolejności: 

1) Komisja Rewizyjna – z uwagami 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Edukacji, kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – z uwagami 

Protokoły w teczce z posiedzeń Komisji.. 

Przewodniczący Rady Gminy –  czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

– nie było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

za pierwsze półrocze 2015 roku.? – 12 „za” 3 „wstrzymuj ących się” ( uchwala Nr XI/38/15) 

 

ad. 4.3) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca  uchwałę  w sprawie 

uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy - Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie  projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Edukacji, kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – w głosowaniu, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – w głosowaniu. 

Protokoły w teczce z posiedzeń Komisji.. 



Przewodniczący Rady Gminy –  czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

– nie było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej? – 15 „za” – jednogłośnie  ( uchwała Nr XI/39/15) 

 

ad. 5. Przyjęcie opinii na temat Statutu Gminy Kamiennik. 

Wójt Gminy – zaproponował przygotowanie projektu Statutu Gminy przez Urząd Gminy, bo 

tu są pewne nieścisłości i nie został zaopiniowany przez Radcę Prawnego. 

Anna  Łukasiewicz – przewodnicząca doraźnej Komisji Statutowej  - wszyscy wiedzieli, że 

pracujemy na wakacjach – Radca Prawny był całe 2 miesiące na urlopie. 

Wnioski zgłosiło kilku radnych: T. Kaczmarski, B. Wąs , A. Słonina. Statut Gminy 

przygotowywaliśmy wspólnie.  

Zdzisław Ficoń – w uchwale o powołaniu  Doraźnej Komisji Statutowej , Radca Prawny miał 

uczestniczyć w posiedzeniach Komisji. 

Krzysztof Tkacz – wnioski Komisji Rewizyjnej z 10 lat trafiają w próżnię. 

Bogumił Wąs – na ile etatu pracuje Radca Prawny w  Urzędzie Gminy a Przewodniczący 

Rady Gminy miał obowiązek dopilnować, żeby Radca Prawny opiniował Statut Gminy, dalej 

jest to projekt Statutu Gminy.  

Sekretarz Gminy – plan urlopów na dany rok opracowuje się w styczniu, każdy  pracownik 

planuje sobie urlop, i ściągnięcie kogoś z urlopu lub nie udzielenie urlopu zgodnie z planem 

urlopów jeżeli się pracownik zwróci o urlop rodzi konsekwencje, a  zaległy urlop należy 

wykorzystać do końca września następnego roku. 

Anna Łukasiewicz – zawnioskowała, aby odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady 

Gminy na temat projektu Statutu Gminy. 

Krzysztof Tkacz – prosimy Wójta, aby wniósł swoje uwagi do projektu Statutu Gminy 

żebyśmy mogli je zaopiniować. 

Wójt Gminy – dzisiaj się nie wypowiem na temat Statutu Gminy. 

Zdzisław Ficoń – czy tak trudno zaprosić Radcę Prawnego na posiedzenie Komisji Rady 

Gminy? 

Krzysztof Tkacz – proponuję zwołanie sesji tylko w sprawie Statutu Gminy  i tak długo 

dyskutować, dopóki  go nie uchwalimy. 

Przewodniczący Rady Gminy – uważam, że Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu 

zastanowią się nad Statutem Gminy, a na posiedzenie zaproszony zostanie Radca Prawny. 



Anna Łukasiewicz – przedstawiła zmiany zaproponowane przez Komisję Statutową, a w 

projekcie statutu zapisane tłustym drukiem. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Komisje Rady i 

Radca Prawny wprowadzili zmiany do Statutu Gminy? – 14 „za”, 1 „przeciw” 

 

ad. 6. Pytania i interpelacje radnych. 

Dyrektor GOK p. Janina Skowron na wniosek Rady Gminy przedstawiła plan pracy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku na 2015 r.( plan pracy w załączeniu do 

protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są pytania do przedstawionego planu pracy GOK 

w Kamienniku.. 

Teresa Zibura – czy obsługa imprez  jest bezpłatna. 

Dyrektor GOK – tak jest bezpłatna. 

Anna Łukasiewicz – zaapelowała, aby stworzyć plan działania pomocy technicznej  dla 

poszczególnych sołectw oraz zwróciła uwag, że informacja o dożynkach gminnych nie była 

dostateczna. 

Wójt Gminy – plakaty informacyjne o dożynkach gminnych były rozwieszone w każdym 

sołectwie. 

Zdzisław Ficoń – wnioskował, żeby zakupić pewną ilość ławek biesiadnych i stołów oraz 

duży namiot, ponieważ był na dożynkach gminnych i widział, że pewna ilość ludzi odjechała 

bo nie było gdzie usiądź. 

Wójt Gminy – kupujemy pewną ilość sprzętu, w tym roku kupiliśmy namiot. 

Bogumił Wąs – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pismo p. Renaty Papuga w 

sprawie składanej  skargi skierowanego bezpośrednio do Komisji Rewizyjnej. 

Wójt Gminy – z tego co wiem to sprawa poszła do Sądu i niech to Sąd wyjaśni.  

Bogumił Wąs  - kiedy się polepszy stan wody, jest bardzo dużo kamienia, tak dużo, że jest to 

nie do pomyślenia, po przegotowaniu wody można pisać po garnku  jak kredą. 

Dyrektor ZGKiM – Jan Bednarczuk – stwierdził, że wszystko to jest jeszcze w fazie rozruchu 

i może się oczyści. U mnie woda jest dobra. Wszystko  to planowali projektanci i nie myślę 

żeby się pomylili. Sanepid badał wodę i jest bez zastrzeżeń. 

Wójt Gminy – jakość wody się polepszyła, ilość zanieczyszczeń dochodzi do 300 jednostek 

na m3, a było ponad 400 jednostek na m3 – norma jest 500 jednostek na m3. 

Małgorzata Pietroczuk – przywiezienie kamienia na drogę gminną kolo p. Żurka  

– opracować regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich. 



Stanisław Kuś – ogrodzić zbiornik ppoż w Lipnikach w celu poprawy bezpieczeństwa - 

chodzi o dzieci. 

Krzysztof Tkacz – wystąpić  do ZDP w Nysie o obcięcie gałęzi i wycięcie krzaków przy 

drodze powiatowej z Karłowic Wielkich do Kłodoboku. 

Urszula Urbańczyk – spowodować usunięcie kamieni wyłożonych na posesji koło świetlicy 

wiejskiej, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu, nie można się wyminąć na drodze gminnej,  

– wystąpić do ZDP w Nysie o wykonanie zatoczki autobusowej przy wysiadaniu z autobusu 

jadącego z Nysy do Kamiennika.  

Anna Łukasiewicz – opracować projekt uchwały dot. uregulowania granic dróg gminnych 

wraz z poboczem drogi i odtworzenie granicy na koszt właściciela. 

Bogumił Wąs – wznowić granice drogi nr 112 w Chocieborzu, nie  ma dojazdu do części  

posesji p. Anny Wąs. 

Urszula Urbańczyk – nawiezienie kamienia na drogę do posesji Kozłowski, Listowski. 

Na sesję przybył p. Zdzisław Tuszyński, który  poruszył sprawę drogi dojazdowej do jego 

szamba w Kłodoboku. twierdząc, że droga została zagrodzona. 

Wójt Gminy – obecnie nie zajmę żadnego stanowiska, sprawdzę i dam Panu odpowiedź.. 

Anna Łukasiewicz – zgłosiła wniosek, żeby Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia i Pomocy 

Społecznej przeprowadziła analizę dowozu dzieci uwzględniając zorganizowanie dowozu 

przez firmę zewnętrzną, żeby dzieci nie czekały godzinami w szkole. 

 

 

ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Nr X/15 

wyłożony był w wglądu w biurze Rady Gminy, Ne zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, 

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego protokołu? – 15 „za” – jednogłośnie  

 

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

zamknął obrad  XI sesji VII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina Lubieniecka  

 

 

 

 


