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Protokół Nr XIII/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 26 listopada 2015 r. w godzinach od 900 – 1340 

 

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 poprzedniej sesji  

3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2016, 

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Kamiennik na lata  2016-2017 

3) w sprawie uchwalenia  regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach 

Wielkich 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwały budżetowej na 2015 rok, 

5) w sprawie przekazania skargi, 

6) w sprawie rozpatrzenia skargi, 

7) w sprawie przyjęcia stanowiska  o projekcie budżetu na  2016 rok. 

  5.     Pytania i interpelacje radnych. 

  6.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – proponuję zastąpienie w pkt 4 ppkt 7 pkt  5. porządku obrad „5. 

Dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.” , a pkt 5 przyjmuje nr 6 i następnie 7.  

W pkt 4  proponuję zamianę ppkt 6 jako ppkt 1 w związku z prośbą obecnej na sesji p. Barbary 

Jędral, której to sprawa dotyczy. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanych zmian? – 15 „za” jednogłośnie. 

Przedstawię porządek sesji po wprowadzonych zmianach: 
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1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji  

3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie rozpatrzenia skargi, 

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2016, 

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Kamiennik na lata  2016-2017, 

4) w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach 

Wielkich 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwały budżetowej na 2015 rok, 

6) w sprawie przekazania skargi, 

        5.     Dyskusja nad  projektem budżetu na  2016 rok. 

  6.     Pytania i interpelacje radnych. 

  7.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 15 „za” – 

jednogłośnie 

 

ad. 1. Wójt Gminy – przedstawił informację z pracy pomiędzy sesjami zwracając uwagę na 

wykonanie zadań inwestycyjnych.  

 

ad. 2. Wójt Gminy – udzielił informacji o realizacji złożonych wniosków na poprzedniej sesji 

(rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

 

ad. 3. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Nr 10k  z przeprowadzonej 

kontroli 9 (protokół w teczce posiedzeń Komisji). 

Przewodniczący Rady Gminy – odniósł się do protokołu kontroli w zakresie dot. orkiestry dętej 

OSP przy GOK w Kamienniku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mieliśmy takie prawo bo umowy zlecenia są jawne. 

Radca Prawny -  uważam, że nie potrzebnie wpisaliście nazwiska przy kontroli finansowej. 

Krzysztof Tkacz – myśmy wzorowali się na protokole z poprzedniej kontroli. 

Anna Łukasiewicz  - bardzo proszę o skierowanie sprawy do organów nadzoru, żeby wskazali  

nieprawidłowości. 
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Zdzisław Ficoń – zwrócił uwagę, że czynsz dzierżawny pobierany jest od 3 lokali, w tym w  

2 lokalach prowadzona jest działalność gospodarcza i jak to się ma do zwrotu środków z 

dofinansowaniem z Unii Europejskiej. 

Wójt Gminy – my musimy  od poniesionych kosztów   odliczyć koszty poniesione na remont 

mieszkania, pocztę i orange. 

 

ad. 4.1)  Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o przedstawienie protokołu dot. skargi p. Barbary Jędral, która wpłynęła do biura Rady Gminy w 

dniu 30.09.2015 r. 

Wójt Gminy – sprawa wywozu szamba dopięta do końca, każde mieszkanie będzie rozliczane na 

podstawie zużycia wody, poza tym jak  Pani Jędral  podpisywała umowę najmu to zgadzała się 

na warunki , teraz postawa roszczeniowa, jeżeli się nie podoba to powinna Pani zrezygnować z 

mieszkania. Pani korzysta  z Opieki Społecznej i otrzymuje dodatek mieszkaniowy, czyli w 

sumie płaci za wynajem mieszkania mniej niż ma naliczone. 

Krzysztof Tkacz – stwierdził, że Komisja Rewizyjna pracuje na dokumentach, które otrzymuje. 

Barbara Jędral  – na 8 uczestników korzystających z szamba tylko ja płaciłam według zużycia 

wody. 

Zdzisław Ficoń -  w tym wszystkim chodzi o równe traktowanie wszystkich podmiotów i proszę 

wszystkich o szybkie załatwienie sprawy. 

Teresa Zibura – nie podoba mi się sformułowanie Wójta  „ pani korzysta z opieki społecznej” 

czy to jest zgodne z prawem. 

Zdzisław Ficoń – czy Pani wycofałaby te wszystkie skargi pod warunkiem, że sprawa zostanie 

wyjaśniona i załatwiona. 

Barbara Jędral – tak, jeżeli zostaną załatwione wszystkie sprawy poruszane w skargach. 

Przewodniczący Rady Gminy – załatwimy tą sprawę polubownie.  

Krzysztof Tkacz – 4 miesiące rozpatrujemy skargi, wniosek o załatwienie sprawy  w drodze 

mediacji  stawiany był na I posiedzeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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

następującej kolejności: 

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

2. Komisja Budżetu i Finansów – skarga nie zasadna 

3. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – w głosowaniu na sesji, 

4. Komisja Rewizyjna – jak w przedstawionym protokole. 
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Zdzisław Ficoń – wycofuję wniosek odnośnie polubownego rozwiązania sprawy. 

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

rozpatrzenia skargi? –  9 „za”, 2”przeciw” , 4 „wstrzymuj ących się” ( uchwała Nr XIII/51/15). 

Na sesję przybyła  księgowa GOK, która podała wszystkie informacje odnośnie stawek czynszu 

oraz opłat za wywóz ścieków. 

 

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, 

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

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem programu 

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – 2 „za”, 3 „przeciw” 

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

działanie w terenie i program dla Gminy Kamiennik 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? –  9 „za”,  

6 „wstrzymuj ących się”( uchwała Nr XIII/52/15) 

 

ad.4.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata  2016-2017, 

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

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – 2 „za”, 3 „przeciw” 

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

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? –  9 „za”,  

6 „wstrzymuj ących się”( uchwała Nr XIII/53/15) 

 

ad.4.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich 

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

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 
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2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – z  uwagami  

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

 Czy  są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Pietroczuk Małgorzata  - wpisać zakaz składowania ziemi w obrębie cmentarza w § 4 pkt 12 

Radni – dopisać w § 5 ust 1 wyrazy „ zgodnie z wyznaczonymi kwaterami według kolejności w 

rzędach”. 

Małgorzata Ksiądzyna – zgłosiła wniosek, żeby zbierać trawę po każdym wykoszeniu 

cmentarza, ponieważ zaśmieca  groby. 

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

wprowadzonymi zmianami zgłoszonymi przez  radnych ? –  15 „za” – jednogłośnie ( uchwała 

Nr XIII/54/15)  

 

 

Ad. 4.5) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2015 r. 

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

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – 2 „ za”,  3 „wstrzymujących się” 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – 4 „przeciw”, 1 

„wstrzymujący się” 

 Czy  są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Zdzisław Ficoń – czy można wydatkować pieniądze przed podjęciem uchwały, pytanie do 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Tadeusz Kaczmarski – nie podjęto uchwały. 

Wójt Gminy – wiatę postawiła firma z Torunia przy okazji roboty na tym terenie, jeszcze  żeśmy 

im nie zapłacili, zapłacimy po sesji. 

Zdzisław Ficoń – to nie jest pierwszy raz, tylko bezkarnie robi się inwestycje, a później „Radę 

Gminy traktuje się jak maszynkę do przyklepywania”. 

Wójt Gminy – kiedy tak było 

Zdzisław Ficoń – a  budowa chodnika w Goworowicach.. 

Tadeusz Kaczmarski – my wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego i uzyskaliśmy zgodę. 
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? -  10 

„za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymuj ących się”  (uchwała Nr XIII/55/15) 

 

ad.4.6) Przewodnictwo obrad w tym pkt przejął Wiceprzewodniczący Tadeusz Kaczmarski. 

Przestawił projekt uchwały w sprawie przekazania skargi. 

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

następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozostawić do rozpatrzenia 

przez Radę Gminy, 

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozostawić do rozpatrzenia w Radzie Gminy. 

3. Komisja Rewizyjna – przekazanie skargi do Wojewody 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – przekazanie skargi do 

Wojewody  - 4 „za”, 1 „wstrzymujący się” 

 Czy  są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Krzysztof Tkacz – poprosił o argumentację, że skarga ma pozostać do rozpatrzenia w Radzie 

Gminy. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu i Pomocy Społecznej, Damian Wylężek – skarga została 

zwrócona z powrotem do Rady Gminy do rozpatrzenia. Następnie przedstawił uchwały kilku 

wojewodów, gdzie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy zostały zwrócone  Radzie  Gminy 

do rozpatrzenia. Przepisy prawne nie są do końca jasne. Uważam, że sprawa jest do rozwiązania 

u nas . 

Komisja Budżetu i Finansów, Tadeusz Kaczmarski – pierwszy pkt dotyczy Przewodniczącego 

Rady Gminy, a pozostałe  dwa pkt to zarzuty wobec Wójta Gminy i dyrektora GOK 

 

Komisja Rewizyjna, Bogumił Wąs – do dwóch części odnieśliśmy się w innych protokołach  

i innych skargach. My nie zmuszamy Rady Gminy do tego, aby skargę  przekazywać 

Wojewodzie.  

Krzysztof Tkacz – orzeczenia NSA są aktami wyższego rzędu i to jest rozstrzygnięcie problemu 

kompetencyjności.. 

Zdzisław Ficoń – stwierdził, że wypowiedź radnego D.Wylężek należy traktować jako 

wypowiedź prywatną, bo na posiedzeniu Komisji Edukacji, kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

nie przedstawiał tych pism, to nie jest opinia Komisji. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? -  7 

„za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się” 1 radny nie brał  udziału w głosowaniu  (uchwała 

Nr XIII/56/15) 

 

ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy – otworzył dyskusję nad projektem budżetu na 2016 r. 

Anna Łukasiewicz – co się stało, że  zostało zdjęte z planu na 2016 rok zadanie „ remont drogi 

w Karłowicach Małych”., skoro był już ujęty w planie na 2016 rok. 

Wójt Gminy – wstrzymałem inwestycję do czasu wyjaśnienie sprawy przez Policję, ponieważ  

w międzyczasie dowiedziałem się, że Samorząd Mieszkańców Wsi zgłosił sprawę drogi na 

Policję. Dowiedziałem się o tym po otrzymaniu pisma z otmuchowskiego komisariatu. 

Anna Łukasiewicz – proszę zapisać w protokole „Pan Wójt stwierdził, że Samorząd 

Mieszkańców Wsi napisał pismo na Policję w sprawie tej  inwestycji w Karłowicach Małych. 

Oświadczam, że Samorząd Mieszkańców Wsi nie złożył w tej sprawie żadnego pisma  do Policji.  

Wójt Gminy – przedstawił pismo Komisariatu Policji w Otmuchowie  

Anna Łukasiewicz – czy ma Pan prawo do odczytywania tego co napisała Policja, czy Policja 

nie łamie prawa informując Pana o rzeczach które nie zostały do końca sprawdzone   

i rozpatrzone, a Policja w Otmuchowie, która to Panu dała niech się liczy z konsekwencjami. 

Wójt Gminy – Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. 

Anna Łukasiewicz – jakie ma Pan prawo do wstrzymywania inwestycji  

Wójt Gminy – wstrzymałem inwestycję bo mam takie prawo. 

Urszula Urbańczyk – mieliśmy problem z wyjaśnieniem granicy drogi przy posesji Anny Boruty 

i dlatego skierowaliśmy sprawę do policji i prokuratury. 

Anna Łukasiewicz – przedstawiła notatkę z 2002 r. w sprawie rozwiązania problemu granicy 

pobocza drogi  koło posesji p. Boruty. Stwierdziła, że na pasie drogowym są krzaki, brak 

konsekwencji działania władz gminnych z realizacji wniosków odnośnie regulacji granic. 

Jeżeli chce  się Pan zemścić na mnie to proszę, ale tej drogi proszę nie skreślać z planu. 

Wójt Gminy  -  prosiłem Panią dwukrotnie w Karłowicach Małych, żeby Pani przyszła do mnie 

do biura , bo powstały pewne nieścisłości  na mapie dot. drogi która ma być remontowana. Tak 

samo pół roku temu na sesji, prosiłem Panią ,żeby Pani przyszła do biura to wytłumaczę jakie 

tam są nieścisłości. Pani nie przyszła do tej pory. 

Krzysztof Tkacz – skąd różnica w kwocie inwestycji dot. drogi było 700tys.zł  teraz w planie na 

2017 r. jest 300tys.zł 

Wójt Gminy – stwierdził, że  taka różnica stąd, bo sytuacja taka a nie inna – nie będziemy robić 

nawierzchni asfaltowej. 
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Krzysztof Tkacz – zadał pytanie do Radcy Prawnemu, czy Policja ma wpływ na działania Rady 

Gminy i jej prace, bo sprawy w sądach ciągną się latami, a droga to priorytet – dla mnie to nie 

ma związku. 

Radca Prawny – nie zajął stanowiska 

Wójt Gminy – naprawdę chciałem tą drogę zrobić i ona byłaby zrobiona w przyszłym roku, 

gdyby nie wszczęto sprawy wobec mnie. 

 

ad. 6. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią następujących, które wpłynęły do Rady 

Gminy: 

1. Rezygnacja z funkcji sołtysa w Kłodoboku 

2. Informacja o pracach społeczno-użytecznych skazanych, 

3. Informacja o realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2014/2015, 

4. Komisariatu Policji w Nysie o zmianie organizacji pracy komisariatu Policji w 

Otmuchowie. 

 

Teresa Zibura – złożyła rezygnację z pracy w Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 

Bogumił Wąs – zgłosił wniosek, żeby  przeprowadzić remont budynku po byłej szkole w 

Goworowicach z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i socjalne i mieszkańców ze świetlic 

przekwaterować do tych mieszkań. 

Wójt Gminy – Goworowice stawiają warunki i w żadnym wypadku nie zgadzają się na 

utworzenie tam mieszkań socjalnych czy komunalnych. 

Teresa Zibura – czy ktoś mieszkańców w Lipnikach poinformował, że tam zostaną 

przekwaterowani mieszkańcy z Karłowic Wielkich. 

Wójt Gminy – w Lipnikach już były mieszkania komunalne, a myśmy dostali z Sądu nakazy 

eksmisji lub płacenie czynszu za tych mieszkańców do czasu przyznania im mieszkania z 

Gminy. 

Andrzej Ciesielski – mieszkanie 50m2 mieszka jedna osoba. 

Wójt Gminy – ta Pani mieszka tam już od 50 lat, obecnie ma 70 lat to trudno ją teraz gdzieś 

przenosić. 

Stanisław Kuś – nie wykonana lampa koło p. Włudygi , co z nie wykorzystaniem 14 tys.zł  

Funduszu Sołeckiego, nie zostały założone korytka przy drodze od posesji p. Glinki do drogi 

powiatowej. 
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Wójt Gminy – korytka są zakupione i na wiosnę będziemy robić, lampa – jest opracowywany 

projekt  i będzie zrobione, ale nie wiem dokładnie kiedy. 

Uszkodzony słup nr 62, obejma na słupie, wrośnięte gałęzie w przewody. 

Bogumił Wąs – zobaczyć na którym słupie założyć lampę na placu zabaw. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała 

J.Lubieniecka   


