
Protokół Nr XVIII/16 
z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 
w dniu 28 kwietnia 2016r. w godzinach 9ºº-14ºº 

 
 

  Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina – Przewodniczący 
Rady Gminy.  
 Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik 
Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i Radcę Prawnego.  
Przedstawił następujący porządek obrad:  

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między-
sesyjnym.  

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między-sesyjnym.  
3. Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.  
4. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 
5.  Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych.  
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

1) w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi na działalność 
Wójta Gminy Kamiennik 

2) w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi na działalność 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok 
7. Pytania i interpelacje radnych. 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 
9. Wolne wnioski i informacje.  
 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było.  
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? – 15 „za” – 
jednogłośnie.  

 
Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy- przedstawił informację o działaniach podejmowanych 
w okresie między-sesyjnym.  
Zwrócił uwagę na takie sprawy jak: 

1. uczestnictwo na posiedzeniach LGD Nyskie Księstwo Gór i Jezior, które otrzymało 3 
mln euro na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.  

2. uczestnictwo w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej. 
3. rozmowy w sprawie korzystania z hali sportowej w okresie zimowym. Regulamin 

zostanie opracowany na nowy rok szkolny 2016/2017. 
4. prace biurowe min. Przygotowanie sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 
Ad.2. Wójt Gminy złożył sprawozdanie z pracy w okresie między-sesyjnym zwrócił 
szczególną uwagę na wykonanie takich zadań jak: 

1. budowa parkingu w Szklarach będzie zakończona do końca miesiąca, kosztn z 
materiałami koło 150 tys. zł, a w przetargu wygrała firma ze Skoroszyc za 92 tyś. Zł, 
była to najniższa oferta.  

2. zatrudniliśmy 6 osób w ramach robót publicznych. 
3. w maju rozpoczniemy budowę oświetlenia ulicznego w Lipnikach.  



4. dokumentacja na budowę wodociągu będzie gotowa do końca maja, nabór wniosków 
o dofinansowanie do PROW jest od 1 czerwca 2016r.  

5. przejmujemy bezpłatnie działkę o pw. 0,36ha koło ZGKiM od likwidatora RSP w 
Kamienniku. 

6. Starostwo Powiatowe w Nysie rozpoczęło łatanie dziur na drogach powiatowych. 
 
Ad.3. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłaszane na poprzedniej sesji interpelacje i 
zapytanie radnych (rejestr wniosków i interpelacji radnych).  
 
Ad.4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokoły Nr 14k/16, Nr 15k/16, i Nr 
16k/16 z przeprowadzonych kontroli.  
 
Ad.5.  Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy wnioski Komisji Rewizyjnej  zawarte 
w protokołach kontroli:  

1. Protokół Nr 14k/16 
1) Komisja wnioskuje o bardziej wnikliwe sprawdzanie podań i zwracanie uwagi 

na notorycznie powtarzające się osoby zwracające się o umorzenie podatku – 
kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku do realizacji? - 10 „za”, 5 
„wsztszymujących się” – wniosek przeszedł.   

2) Komisja zwróciła uwagę, że w ostatnich latach następuje wzrost liczby osób 
ubiegających się o umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości – wniosek 
nie głosowany.  

3) Komisja zwraca szczególną uwagę na bardzo dużą skalę rosnących zaległości 
podatkowych rolnego i od nieruchomości, szczególnie od osób fizycznych – 
wniosek nie głosowany.  

 
2. Protokół Nr 15k/16 

1) W przypadku 2 umów nienaliczono czynszu najmu za najem pomieszczeń 
gospodarczych – wniosek nie głosowany  

2) Umowy i aneksy do umów został sporządzone na podstawie Zarządzenia nr 
17/10 z dnia 04 maja 2010r., Komisja wnioskuje o aktualizację Zarządzenia o 
roczny stopień inflacji, zgodnie z uchwałami podatkowymi podejmowanymi 
co roku przez Radę Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 
wniosku do realizacji? – 8 „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymuj ących się”  – 
wniosek przeszedł.  

 
3. Protokół Nr 16k/16  

1) Komisja wnosi, aby zadania współfinansowane z budżetu Gminy były 
uchwalane przed rozpoczęciem inwestycji, a po zakończeniu procedury 
przetargowej. – wniosek wycofany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2) Komisja wnioskuje, aby Rady Sołeckie z uwagi na wydatkowanie na 
poziomie 93,17% środków kontrolowanych Uchwałą budżetową 
stanowiących Fundusz Sołecki, ściślej kontrolowały w porozumieniu z 
pracownikami merytorycznymi Urzędu zakres wydatkowania tych środków – 
kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku do realizacji? – 10 „za”, 1 
„przeciw”, 4 „wstrzymuj ących się” – wniosek przeszedł.   

 
Ad.6.1 Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania 
Komisji do zbadania zasadności skargi oraz zapoznał radnych z treścią skargi na działalność 
Wójta.  



Poprosił Komisje Radnych Gminy o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały wg. 
następujących kolejności:  

1) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wskazała 
Komisję Rewizyjną, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – wskazała Komisję 
Rewizyjną, 

3) Komisja Budżetu i Finansów- wskazała Komisję Rewizyjną,  
4) Komisja Rewizyjna – radni opowiadają się w głosowaniu na sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Komisja Rewizyjna 
rozpatrywała skargę? – 10 „za”, 5 „wstrzymuj ących się”. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ponownie projekt uchwały wskazujący Komisję 
Rewizyjną do zbadania zasadności skargi. 
Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 „za”, 5 „wstrzymuj ących się”  
(uchwała Nr XVIII/79/16)  
 
AD.6.2 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu oraz skargą na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.  
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi.  
Radni zapytali Radcę Prawnego – czego dotyczy przedstawiona wcześniej przez 
Przewodniczącego Rady Gminy skarga.  
Radca Prawny – jest to skarga na nie wykonanie uchwały Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisję Rady Gminy o przedstawienie opinii w 
sprawie projektu uchwały wg. następujących kolejności:  

1) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – w głosowaniu 
na sesji 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – wskazała Komisję 
Rewizyjną  

3) Komisja Budżetu i Finansów – wskazała Komisję Rewizyjną. 
4) Komisja Rewizyjna – wnioskuje o wykonanie uchwały Rady Gminy Kamiennik, za 

stycznia 2016r. gdzie uznano skargę za zasadną 14 głosami „ za”.  


