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Protokół Nr XV/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 29 grudnia  2015 r. w godzinach od 900 – 1330 

 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył  p. Aleksander Słonina  - Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy 

Kierowników jednostek organizacyjnych  

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 zmiany składu osobowego  Komisji  Edukacji, Kultury, 

Zdrowia, i  Pomocy Społecznej, 

2)  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru  zabytków,  

        3) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego  

                 w Opolu, 

            4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

            5) w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.. 

  5.     Pytania i interpelacje radnych. 

  6.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy - wnioskuję o wprowadzenie do pkt 4 „4.Podjęcie uchwał;” jako pkt 1 projektu 

uchwały „1) w sprawie zmiany uchwały” z uwagi na wyjaśnienia RIO w Opolu, a następne 

podpunkty otrzymują dalszą kolejność. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej 

zmiany 14 „za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Przedstawię porządek obrad 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 zmiany uchwały, 

2) w sprawie zmiany składu osobowego  Komisji  Edukacji, Kultury, Zdrowia,  

i  Pomocy Społecznej, 

3)  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  

zabytków,  

4) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego  

w Opolu, 

5) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

6) w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.. 

  5.     Pytania i interpelacje radnych. 

  6.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 14 „za”,   

1 „ wstrzymuj ący się” 

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

uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) zakończenie remontu gabinetu rehabilitacyjnego i podjazdu dla 

niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Kamienniku, 

2) remont remizy OSP w Kłodoboku na Dom Młodzieży 

3) remont pomieszczeń socjalnych w remizie OSP w Lipnikach 

4) montaż  lamp oświetlenia ulicznego w Zurzycach 

 

ad.2. Sekretarz Gminy  udzieliła informacji  o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

Urszula Urbańczyk – to chodzi o lampę na słupie nr 62 w Karłowicach Małych 

 

ad.3. Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej przedstawił protokół Nr 11k/15  

z przeprowadzonej kontroli dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
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Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił  wyjaśnienie Pełnomocnika Wójta Gminy 

Kamiennik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Edyty Ożóg. 

Komisja Rewizyjna – stwierdziła, że oni oczekują, aby do wniosków wyszczególnionych  

w  protokole  ustosunkowała się cała Komisja, a nie tylko Pełnomocnik. 

 
ad.4.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały dot. uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  

i wykorzystywania. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? –  14 „za”, 1 osoba nie brała udziału  

w głosowaniu  ( uchwała Nr XV/60/15) 

 

ad. 4.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił pismo p. Teresa Zibura  o rezygnacji z  

przewodniczącej i członka Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem rezygnacji ? – 11”za”, 2 „przeciw”, 2 

„wstrzymujących się” – rezygnacja została przyjęta 

Poinformował, że Komisji Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii zaproponowała  

do pracy w Komisji kandydaturę, Krzysztofa Tkacz. 

Czy Radny wyraża zgodę? 

Krzysztof Tkacz – tak wyrażam zgodę 

Czy są innie kandydatury 

Małgorzata Pietroczuk – Tadeusz Kaczmarski 

Tadeusz Kaczmarski – tak wyrażam zgodę  

Przewodniczący Rady Gminy –  Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby w skład Komisji 

Edukacji, Kultur, Zdrowia i Pomocy Społecznej powołany został – Krzysztof Tkacz - 6 „za” 

– Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby w skład Komisji Edukacji, Kultur, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej powołany został – Tadeusz Kaczmarski - 7 „za” 

– Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? – 2 „ wstrzymuj ących się” 

Ficoń Zdzisław – czy nie powinno być przeprowadzane głosowanie tajne. 

Przewodniczący Rady Gminy – głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach 

określonych w ustawie. Komisje Rady Gminy powołuje się jawnie.  
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Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany składu 

osobowego  Komisji  Edukacji, Kultury, Zdrowia, i  Pomocy Społecznej 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? - 9 „za”, 6 „przeciw”  (uchwała Nr 

XV/61/15) 

 

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

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na 

temat projektu uchwały wg następującej kolejności. 

1. Komisja Rewizyjna –  opowie się na sesji 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – z uwagami , zapis o 

finansowaniu zadań na trzy lata wstecz., oraz w § 4 ust.3 „3. Wnioski po ich złożeniu 

Wójt przedstawia do zaopiniowania Komisjom – proponuje się zapis Radzie Gminy, a 

także brakiem środków  na udzielenie dotacji w projekcie budżetu na 2016 rok 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –  z uwagami,  Komisja 

wnioskuje  o opracowanie regulaminu udzielania dotacji, 

4. Komisja Budżetu i Finansów –  pozytywnie  

Skarbnik Gminy – jeżeli chodzi o zapis 3 lata wstecz to on jest zgodny z ustawą o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, natomiast  ten zapis dot § 4 ust.3 .odnoście przedstawiania 

wniosków do zaopiniowania przez Rady Gminy, może  zostać wprowadzony. 

Wójt Gminy – ten zapis zostanie wprowadzony. 

Krzysztof Tkacz – stwierdził, że należałoby się zastanowić czy rozpatrywanie wniosków nie 

powinno odbywać się według kolejności zgłoszeń. 

Radni –  w trakcie dyskusji oraz po przedstawieniu argumentacji  Wójta, w głosowaniu , 12 

„za”, 2 „wstrzymuj ących się”  radni  odrzucili ten wniosek. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12 

„za”,  3 „wstrzymuj ących się” ( uchwała Nr XV/62/15) 

 

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

zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego  w Opolu wraz z pismem Związku Gminy 

Śląska Opolskiego w Opolu ( pismo w załączeniu do protokołu). 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały wg 

następującej kolejności. 
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1. Komisja Rewizyjna –  opowie się na sesji 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 4 głosy „za” 

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

4. Komisja Budżetu i Finansów –  pozytywnie  

Przewodniczący Rady Gminy - czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za, 1 wstrzymujący się”   

( uchwała Nr XV/63/15) 

 

ad.4.5) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej, 

Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych  z uchwałą nr 444/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Kamiennik – opinia pozytywna ( uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały wg 

następującej kolejności. 

1. Komisja Rewizyjna –    wnioskuje  5 głosami „za” o umieszczenie w projekcie 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „ Remont drogi gminnej Karłowice Małe 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 4 głosy „za” 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –  radni wypowiedzą się na 

sesji 

4. Komisja Budżetu i Finansów –  pozytywnie  

Wójt Gminy –stwierdził, ze ta inwestycja „ remont drogi w Karłowicach Małych wypadła z  

planu na 2016 r. z trzech powodów: 

1) została  zaplanowana budowa wodociągu w Kłodoboku, w związku z 

tegoroczną suszą mieszkańcy takich   miejscowości  jak Kłodobok, Karłowice 

Małe, Karłowice Wielkie, Ogonów borykali się z brakiem wody pitnej , gdzie 

wodę trzeba było dowozić z Cieszanowie, a stan wodociągu w Kłodoboku jest 

fatalny. 

2) dochody budżetu gminy zmniejszyły się o 250 tys. zł w związku z obniżeniem 

stawki podatku rolnego, 

3) Samorząd Mieszkańców Wsi Karłowice Małe oddał Wójta do Prokuratury  

w sprawie wytyczenia granicy drogi gminnej to jest ewenement.. Prosiłem  
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radną p. Annę Łukasiewicz przez 2 lata, żeby  przyszła wyjaśnić sprawę i nie 

przyszła. 

Anna Łukasiewicz – na budowę wodociągu w Kłodoboku nie ma dokumentacji, nie 

wiadomo ile to będzie kosztować, idzie się w ciemno. Skąd pieniądze na „ plac spotkań”  

w Szklarach  i GOK w Kamienniku, nie było tego w planie. 

Następnie p. A. Łukasiewicz  zapoznała radnych z treścią pisma skierowanego przez 

Samorząd Mieszkańców Wsi do Prokuratury w spawie ustalenia przebiegu granicy drogi 

gminnej  Stwierdziła, że jest to wniosek  niezrealizowany od kilku lat – opieszałość w 

załatwieniu sprawy , nic się nie robi, żeby sprawę wyjaśnić, Wójt przyjeżdża na drogę i nic 

się nie robi. Konsekwencja działania p. Wójta i sprawa byłaby załatwiona. 

W takim układzie jak działa plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kamiennik. 

Wójt Gminy – plac spotkań w Szklarach realizowany jest z Funduszu Sołeckiego, Szklary 

mają 5km dróg gminnych nieasfaltowanych w gorszym stanie aniżeli w Karłowicach Małych. 

Dochody do budżetu gminy ze Szklar to 1mln zł, a z Karłowic Małych 77.000,-zł 

Anna Łukasiewicz – nie prawda, że „plac spotkań w Szklarach” jest realizowany z Funduszu 

Sołeckiego, gdzie wydatki zaplanowane są w wysokości 225 tys. zł, tylko 25 tys. zł jest  

z Funduszu Soleckiego   

Oświadczam, że zaskarżę uchwalę budżetową jeżeli nie znajdzie się remont drogi w 

Karłowicach Małych, bo w październiku jest zadanie , a w listopadzie już go nie ma.. 

Krzysztof Tkacz – stwierdził, że źle się dzieje, że pewne zagadnienia przedkłada się przed 

inne nie do końca uzasadniając merytorycznie. Wójt Gminy optuje tylko za miejscowością 

Szklary. Używaliśmy argumentów merytorycznych , 22.10.2015 r. zadanie remont drogi 

gminnej w Karłowicach Małych jest w wieloletniej prognozie finansowej, 12.11.2015r. już go 

nie ma w budżecie na 2016 rok. 

Anna Łukasiewicz – zmiana nastąpiła miedzy 22 października 2015 r. a 12 listopada 2015 r, 

zmiana jednym pociągnięciem. Dokumentacja na remont drogi została zatwierdzona w marcu 

2015 r. 

Woda z wodociągu w Kłodoboku , kilkanaście lat są problemy, a radni w dniu  22.10 .2015r. 

przyjęli remont drogi. 

Wójt Gminy – remont drogi przesunięty jest na 2017 r. 

Bogumił Wąs – zapytał, czy  na pewno jego wniosek zostanie aplikowany o pozyskanie 

środków z LGD Nyskie Księstwo Gór i Jezior , czy  Pan Wójt może mi to zagwarantować. 

Wójt Gminy  - pierwszy wniosek zostanie aplikowany na remont świetlicy w Chocieborzu. 

Na dzisiaj nie wiemy które wnioski będą aplikowane pewnie świetlice. 
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Teresa Zibura – dlaczego przy remoncie Gminnego Ośrodka Kultury, który kosztował 

1.200.000,-zł nie była ujęta klimatyzacja, robota od tyłu, kto zatwierdził taki projekt . 

Zróbmy 2 inwestycje, drogę w Karłowicach Małych i wodociąg w Klodoboku. 

Zdzisław Ficoń  - czy wnioski będą głosowane, droga Goworowice – Chociebórz  zalazła się 

w wieloletniej prognozie finansowej. 

Pismo Wójta do Starostwa Powiatowego, że chodnik w Cieszanowicach go nie interesuje. 

Nie ma sensu taka współpraca, coś się dyskutuje na Komisjach, a potem nie ma to 

odzwierciedlenia w budżecie . 

Wójt Gminy – klimatyzacja w GOK będzie nas kosztować około 20.000,-zł przeoczyliśmy to 

w projekcie inwestycyjnym  

Teresa Zibura -  zastanówmy się, zróbmy w tym roku jedną lub dwie inwestycje , chyba, że 

GOK zarobi i w ciągu roku zwróci się inwestycja. 

Wójt Gminy – proponuję rozstrzygnąć całościowo budżet gminy na 2016 rok w głosowaniu. 

 Skarbnik Gminy – jeżeli zostaną przesunięte zadania to możemy przekroczyć dopuszczalne 

wskaźniki. 

Zdzisław Ficoń – możemy zmieniać zadania w ramach roku tylko same inwestycje, a 

wieloletnia prognoza finansowa pozostaje bez zmian.  

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? – 8 „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymuj ących 

się”  (uchwała Nr XV/64/15) 

                                                                                                                                                                                                          

ad.4.6) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 

2016 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych  z uchwałą nr 442/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Gminy Kamiennik – opinia 

pozytywna ( uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

– zapoznał radnych  z uchwałą nr 443/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy 

Kamiennik  ( uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały wg 

następującej kolejności. 
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1. Komisja Rewizyjna –  wnioskuje  5 głosami „za” o umieszczenie w projekcie 

uchwały budżetowej na 2016 rok zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Remont drogi 

gminnej Karłowice Małe 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – wpisać ponownie 

inwestycję pod nazwą „ remont drogi w Karłowicach Małych na 2016 rok w kwocie 

730 tys. zł, ponieważ Wójt Gminy podjął decyzję jednoosobowo zdjęciu zadania  

z 2016 r. oraz przesunięcie zadania na 2017 r w kwocie o połowę niższej bez podania 

przyczyny ekonomicznej ( wprowadzając lub przesuwając zadania) 

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

4. Komisja Budżetu i Finansów –  pozytywnie  

Przewodniczący Rady Gminy – czy są  zapytania i uwagi do projektu uchwały budżetowej na 

2016 r. 

Zdzisław Ficoń – składam wniosek o   obniżenie deficytu , wnioskuję o wykreślenie dz. 921 

kwoty 60.000,zł tj. wydatków na GOK ( klimatyzacja itp.)    

Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za tym aby to zadanie wykreślić z projektu budżetu 

gminy na 2016 r.? – 7 „za”, 8 „przeciw”   wniosek nie przeszedł 

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

uchwały budżetowej na 2016 rok? –  8 „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymuj ących się” ( uchwała 

Nr XV/65/15)  

 

ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił uchwałę nr 20/38/2015 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 25 listopad w sprawie uchwały nr 

XII/50/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji  za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. ( pismo w załączeniu  do protokołu) 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił pismo Wojewody Opolskiego w Opolu 

zwracające skargę na działalność Przewodniczącego Rady Gminy do rozpatrzenia przez Radę 

Gminy. 

Bogumił Wąs – powołać doraźną Komisję składającą  się z 3 przedstawicieli pozostałych  

stałych Komisji Rady Gminy, 

Krzysztof Tkacz -   wniosek jest właściwy dlatego, że Komisja Rewizyjna swoje stanowisko 

wyraziła w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewody, proszę nie 

zarzucać nam niekompetencji  bo robiliśmy to rzetelnie 
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Proszę o podawanie radnych do pracy w tej Komisji. 

Tadeusz Kaczmarski  - wyrażam zgodę  

Zdzisław Ficoń – stwierdził, że  nie wyraża zgody, bo ja się napracuję, a większość i tak 

zadecyduje, że skarga jest niezasadna. 

Krzysztof Tkacz – z uwagi na to, że na sesji obecna jest p. Barbara Jędral, może  zdecyduje 

się wycofać skargi. 

Barbara Jędral  – sprawy moje nie są załatwione do dzisiaj i skarg nie wycofam. 

Dyrektor ZGKiM – Jan Bednarczuk – stwierdził, że od 1.01.2016 r. będzie obciążał 

wszystkich użytkowników szamba, proporcjonalnie do zużytej wody (procentowo.) 

Urszula Urbańczyk – wnioskuję o załatanie dziur na drodze                                                                                                                                                                                                                                                                            

od posesji nr 1 do posesji p. W.  Świgosta  oraz zamontowanie znaku przed mostem -  

wniosek zgłaszany wcześniej. 

Remigiusz Morawski – wnioskuję o naprawę drogi gminnych od posesji p. Lasek do końca , 

oraz  od posesji p. Borys. do posesji p. Fikier 

Krzysztof Tkacz – poruszył sprawę wydzierżawiania hali sportowej przy ZSO w 

Kamienniku  przez różne grupy  i opłatę 50,-zł za godzinę . Sprawdzić jak płacą za wynajem 

hali sportowej  i pozostali. 

Wójt Gminy – nie płacą dzieci , płacą Ci co organizują turnieje piłkarskie lub zorganizowane 

drużyny, które w godzinach popołudniowych wynajmują halę sportową. 

 

ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy – protokoły z poprzednich sesji  Nr XIII/15 i Nr XIV/15 

były wyłożone do wglądu w Sekretariacie biura Rady Gminy , nie zgłoszono żadnych uwag 

ani zastrzeżeń , kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzednich sesji ? – 

15 „za” – jednogłośnie. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1330 

  zamknął obrady XV sesji VII kadencji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J. Lubieniecka 

 

 

 

 

 


