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Protokół Nr XIX/16 

z Sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 02 czerwca 2016r. w godzinach 9ºº - 13³º 

 

 

 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina – Przewodniczący 

Rady Gminy. Przywitał zaproszonych na sesję sołtysów, radnych, Wójta, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy oraz Radcę Prawnego. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych co daje 

100% ustawowego składu Rady Gminy, obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek obrad:  

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.  

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

3. Odpowiedzi na interpelacje 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego. 

3) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kamiennik. 

4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, 

5) w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik 

w zakresie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę. 

6) w sprawie określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

warunków  trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 
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8) w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 

rok 2015. 

9)  w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej. 

10)  w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.  

7. Pytania i interpelacje radnych. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

9. Wolne wnioski i informacje.  

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

Wójt Gminy - proponuję wprowadzić dodatkowo 5 uchwał w 6 punkcie: 

11)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Białowieża,  

12)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

planu części wsi Zurzyce  

13)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Lipniki.  

14)  w sprawie zmiany budżetu Gminy 

15)  w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Kamiennik a Powiatem Nyskim  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

Zdzisław Ficoń- Proponuję, aby w pierwszej kolejności było przyjęcie protokołu  

z poprzedniej sesji i aby każda sesja się od tego zaczynała. 

Tadeusz Kaczmarski- Przypominam, że porządek sesji jest w statusie.  

Teresa Zibura- Proponuję wykreślenie z porządku obrad pkt.  9 i 10 w sprawie odwołania  

i powołania Komisji Rewizyjnej i zastosowanie procedury z art. 27 ust. 6 Statutu Gminy 

Kamiennik – musimy nauczyć się kultury – komisja złożyła wniosek o votum zaufania czy 

dobrze pracuje czy nie.  

Krzysztof Tkacz- Porządek obrad jest chronologiczny i te punkty muszą być omawiane  

w takiej samej kolejności.  

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przegłosowaniem zmiany 

porządku obrad zaproponowanym przez Wójta Gminy? – 15 „za” – jednogłośnie. 

Krzysztof Tkacz- Wnioskuję o 5min. przerwy na zapoznanie się z protokołem. 

Przewodniczący Rady Gminy- Nie ustaliliśmy jeszcze porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych za wprowadzeniem wniosku 

Radnego Ficonia?  - 8 „za” , 7 „wstrzymuj ących się”  wniosek przeszedł.  
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Damian Wylężek- Zrobił się mały galimatias z uchwałami, jeśli dobrze zrozumiałem 

wniosek Radnej Zibury. 

Bogumił Wąs- Komisja Rewizyjna chce oczyścić się z zarzutów, nie wycofać się, Komisja 

nie może pracować gdy jest pomawiana.  

Damian Wylężek- Proszę o powtórzenie wniosku przez Radną Ziburę. 

Teresa Zibura- Wycofuję wniosek.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.  

5. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego. 

3) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kamiennik. 

4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, 

5) w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik  

w zakresie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę. 

6) w sprawie określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków  trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

8) w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 

rok 2015. 

9) w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej. 

10) w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. 
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11) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Białowieża,  

12) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu 

części wsi Zurzyce  

13) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części 

wsi Lipniki.  

14) w sprawie zmiany budżetu Gminy 

15) w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Kamiennik a Powiatem Nyskim  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

8. Pytania i interpelacje radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje.  

Bogumił Wąs- Składam wniosek, aby uzasadnić uchwałę w sprawie odwołania Komisji 

Rewizyjnej i aby radni otrzymali uzasadnienie przed przyjęciem obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego 

porządku obrad? – 13 „za”, 2 „wstrzymuj ących się”   

 

ad.1 Przewodniczący Rady Gminy- Czy są uwagi do przedstawionego protokołu z 

poprzedniej sesji? – nie było.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Protokołu Nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy? – 15 

„za”  – jednogłośnie.  

 

ad.2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym- w tym okresie nie było innych działań niż praca biurowa. 

 

ad. 3 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, 

zwrócił uwagę na działania takie jak: 

1. Zakończono budowę placu przy cmentarzu w Szklarach. 

2. Zakończono remont rowów w Lipnikach i przymierzenie się do wykonania ściany 

basenu p.poż. 

3. Rozpoczęcie remontu świetlicy w Lipnikach, mostku w Białowieży, wykonanie 

oświetlenia ulicznego w Lipnikach i Kamienniku. 

4. Remont chodnika, oraz budowa schodów przy przedszkolu w Kamienniku- 140m. 

5. Zlecono wymianę okien w budynku gminnym w Lipnikach. 

6. Gmina zatrudnia obecnie 8 osób z PUP. 
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ad. 4 Wójt Gminy przedstawił informacje o realizacji wniosków między sesjami (Rejestr 

wniosków i interpelacji radnych)  

Anna Łukasiewicz- Wszystkie zebrane wnioski zostały załatwione negatywnie, woda  

w świetlicy i toaleta też, a przecież to współwłasność. Panie Mecenasie, proszę wyjaśnić co to 

jest współwłasność. 

Radca Prawny- współwłasność polega na tym, że dana rzecz należy co najmniej do dwóch 

właścicieli, co do użytkowania muszą dogadać się strony- właściciele. 

Anna Łukasiewicz- Proszę powiedzieć w takim razie w jakiej części współwłasności do 

użytkowania ma Gmina jeśli chodzi o świetlicę? 

Radca Prawny- Myślę, że 2/3 użytku.  

Anna Łukasiewicz- oczyścić pobocze w Karłowicach Małych aby bezpiecznie użytkować 

drogę gminną, nie mamy ani metra chodnika proszę o oczyszczenie poboczy od 3 lat, to nie są 

duże koszty- zrobić to tak jak robił to nam ZGKiM, bo robili to bardzo dobrze- ponawiam 

wniosek.  

Bogumił Wąs- Co z moim wnioskiem ze stycznia odnośnie naliczania diet?  

Przewodniczący Rady Gminy- Odpowiedź, która padła wyjaśnia, że na przyszły rok 

będziemy zastanawiać się nad ryczałtem, w tym roku są diety już ustalone i zapisane  

w budżecie.  

 

ad. 5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokoły z przeprowadzonych 

kontroli (17k/16, 18k/16, 19k/16). 

Wójt Gminy - Panie Wąs- odniosę się do wniosku z protokołu, mamy dużo kontroli i są 

czysto, jasno przeprowadzane. Nie może być tak, że dostajemy tydzień wcześniej prośby bez 

konkretnych danych o to co mamy przygotować. Nie możemy dawać oryginałów. Piszcie co 

chcecie, dajcie znać 3 dni wcześniej, a my wam te dokumenty przygotujemy.  

Bogumił Wąs- Ja zgodnie ze statutem powołuję tydzień wcześniej posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej, dążymy do tego aby nie naciągać Gminy na koszty, papier, ksero to wszystko 

kosztuje i nic by się nie stało gdyby ta Pani została na posiedzeniu komisji.  

Wójt Gminy - Przekręcił Pan moją wypowiedź, po pierwsze nie mam nic do Komisji 

Rewizyjnej, po drugie nie powiedziałem, że narażamy Gminę na koszty drukowania itd. 

Mamy stanowiska jednoosobowe, trudno, aby pracownicy szli na komisję i spędzali tam czas 

podczas gdy powinni obsługiwać petentów i pracować. Przy kontrolach prowadzonych przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową muszę przekazywać dokumenty protokołem przekazania. 
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Anna Łukasiewicz- Nie było problemu z kontrolą GOPS i ZGKiM. 

  

ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o rozwiązanie 

komisji w całości. 

Anna Łukasiewicz – Proszę o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przeprowadzeniem 

głosowania imiennego? 8 „za” - wniosek przeszedł. 

Przewodniczący Rady Gminy- Będę wyczytywał nazwiska radnych, proszę się opowiedzieć 

kto jest za, kto przeciw, a koto się wstrzymuje.  

Przed głosowaniem zabrał głos przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Wąs- z treści 

protokołu wynika kto naruszył dobra osobiste radnych, oskarżenia o stronniczość padły pod 

adresem trzech radnych z Komisji Rewizyjnej- Wąsa, Pana radnego Tkacza i radnej 

Łukasiewicz. Oskarżenia publiczne radnych przez organ wykonawczy jest znieważeniem  

i podważają zaufanie publiczne. Zapisy ustaw upoważniają Przewodniczącego Rady Gminy 

na reagowanie na takie postępowania. Wypowiedzi Wójta mają charakter zastraszający  

i torpedujący rzetelną pracę Komisji. Wszelka ingerencja Wójta jako organu wykonawczego 

w formie pomówień i oskarżeń członków Komisji mają na celu wywieranie nacisku na pracę  

i stanowisko Komisji.  

Głosowanie za odwołaniem Komisji Rewizyjnej: 

 

Lp. Nazwisko i imię „za” „przeciw” „wstrzymuj ący 

się” 

1. Ficoń Zdzisław  X  

2. Kaczmarski Tadeusz  X  

3. Ksiądzyna Grzegorz   X  

4. Łoziński Tomasz  X  

5. Łukasiewicz Anna   X 

6. Miske Jan  X  

7. Morawski Remigiusz  X  

8. Ochociński Andrzej  X  

9. Pieniakowski Stanisław  X  

10. Pietroczuk Małgorzata  X  

11. Słonina Aleksander  X  
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12. Tkacz Krzysztof X   

13. Wąs Bogumił    X 

14. Wylężek Damian   X  

15. Zibura Teresa  X  

 

1 „za” , 12 „przeciw” , 2 „wstrzymuj ących się”  – Komisja dostała votum zaufania.  

 

Bogumił Wąs- Dziękuję radnym za zaufanie, doprowadzę sprawę p. Barbary Jędral i podaję 

się do dymisji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Rady Gminy- W związku z tym, że Komisja Rewizyjna zostaje- kto  

z Państwa Radnych jest za wzniesieniem ppkt 9,10 z porządku obrad? – 14 „za”, 1 

„przeciw”.  

  

ad. 7.1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

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

następującej kolejności:  

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie  

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie, z zastrzeżeniem aby zbycie nieruchomości odbyło się 

zgodnie z procedurami 

Stanisław Kuś- Słyszę, że będzie sprzedaż byłego komisariatu, teraz komisariaty wracają ma 

wsie. 

Wójt Gminy - Zostawiliśmy pomieszczenie razem z WC gdyby nastąpił taki przypadek. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XIX/83/16)  

 

ad. 7.2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego. 

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

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 
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3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – propozycja 

członków komisji:  

Zdzisław Ficoń- jestem przeciwny tej uchwale, uważam, że jest to wyrzucenie pieniędzy  

w błoto, ten chodnik prowadziłby do nikąd i do nikogo. Proponuję te pieniądze przeznaczyć 

na studnie w Kłodoboku. W centrum wsi gdzie chodnik przydałby się nie ma go, jest rów 

zaraz przy drodze, asfalt się wali, budowa chodnika w miejscu gdzie go zaplanowano jest bez 

sensu.  

Wójt Gminy Kamiennik - Panie Radny Ficoń, jestem zaskoczony pana wypowiedzią, jeżeli 

ta uchwała dzisiaj nie przejdzie, to uważam, że Powiat nie zrobi już ani metra chodnika, jest 

już za późno, budżety są uchwalone. Apeluję przegłosujcie tę uchwałę.   

Bolesław Ciućka- Popieram wniosek Radnego Ficonia, wioska powinna być zawiadomiona  

o budowie chodnika. 

Zdzisław Ficoń- Chodniki są budowane w porozumieniu Powiat-Gmina. Nikt nie 

kontrolował Powiatu, czy nikt nie wiedział gdzie ma ten za przeproszeniem „gówniany” 

chodnik, powstać? On prowadzi do nikąd, ta budowa jest bez sensu.  

Krzysztof Tkacz- To co mówi Pan Radny Ficoń jest bardzo ważne, okazuje się, że jedna 

studnia jest na terenie prywatnym.  

Przewodniczący Rady Gminy- Na posiedzeniu wyjazdowym Zarządu Powiatu w Gminie 

była dyskusja na temat budowy chodników i chodnik w Cieszanowicach miał być w centrum 

wsi, tylko stosunki wodne miały być uregulowane.  

Wójt Gminy - Wysoka Rado, proponuję wykreślić chodnik w Cieszanowicach i przeznaczyć 

kwotę 40 tyś. zł na chodnik w Kamienniku. Jeżeli radni i sołtys nie chcą chodnika to nie, ale 

nie mogę sobie pozwolić na to, że w Kamienniku nie będzie chodnika.  

Anna Łukasiewicz- Podzielam wnioski radnego i sołtysa. Tę uchwałę można głosować na 

następnej sesji, napisać pismo do Powiatu. Te pieniądze są bardziej potrzebne gdzieindziej, 

nie wyobrażam sobie, aby w okresie letnim nie było wody. Proszę porozmawiać i przekonać 

Powiat, w tej chwili ważniejsza jest woda. 

Wójt Gminy - Jeżeli chodzi o chodnik w Kamienniku mówi się o tym chodniku koło 

Lewiatana od 2-3 lat.  

Tadeusz Kaczmarski- Popieram słowa Pana Ficonia, ale i decyzję Wójta.  

Przewodniczący Rady Gminy- To są chodniki przy drogach powiatowych, a nie gminnych  

i my mamy tu mało do powiedzenia.  

Anna Łukasiewicz- Chcę zasięgnąć opinii zastępcy sołtysa z Kamiennika.     
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Mariusz Masternak- Z tego co się orientuję chodnik koło Lewiatana jest po drugiej stronie, 

wydaje mi się, że jeżeli jest problem z wodą pieniądze powinny iść na to, a nie na chodnik.  

Damian Wylężek- Jeżeli Powiat zawali to niech się wytłumaczy. Woda w Kłodoboku jest 

potrzebna, ale jeżeli dają pieniądze na chodnik to powinniśmy je brać.  

Bogumił Wąs- Jestem zdania, żeby dzisiaj tego nie głosować i zrobić to na następnej sesji, bo 

na chodniki nie robi się dokumentacji- bo to nie jest budowa tylko remont. 

Wójt Gminy - Było spotkanie radnych powiatu i ustaliliśmy wyraźnie, że robimy 

dokumentacje. Musi być pełna dokumentacja żeby zrobić chodnik w Cieszanowicach koło 

sklepu, nie chcę się rozwodzić na ten temat, proszę o podjęcie uchwały z moimi poprawkami.  

Teresa Zibura- Panie Wójcie, jak Pan z Powiatem uzgadniał budowę chodnika  

w Cieszanowicach jeżeli nie dostał Pan dokumentacji. Wydaje mi się, że jeżeli nie mamy 

projektów to Powiat robi co chce. 

Wójt Gminy - Apeluję po raz 3 o przegłosowanie z moimi poprawkami. Nie mogę dopuścić 

do tego żeby wstrzymać działania po 2-3 latach.   

Anna Łukasiewicz- Proponuję przesunąć uchwałę na temat budowy chodników na następną 

sesję.  

Zdzisław Ficoń- Nie ma logiki w wypowiedzi Wójta.  

Przewodniczący Rady Gminy-  głosujemy  wniosek  Radnej Łukasiewicz,  

kto z Państwa Radnych jest za przesunięciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Nyskiego do następnej sesji? –  6 „za” , 8 „przeciw” , 1 

„wstrzymuj ący się”  –wniosek nie przeszedł,  uchwała zostanie rozpatrzona.  

Kto za Państwa Radnych jest za tym, aby zmniejszyć kwotę do 40 tys. zł? 

Krzysztof Tkacz- Nie możemy głosować z poprawkami, bo nie mamy kwot.  

Zdzisław Ficoń- Przed głosowaniem postawiłem wniosek, aby tę uchwałę wycofać i środki 

przeznaczyć na Kłodobok, ten wniosek nie był głosowany.  

Przewodniczący Rady Gminy- wniosek został głosowany.    

Wójt Gminy - Proponuję wykreślić chodnik w Cieszanowicach i zostawić kwotę 40 tys. zł  

i aby chodnik w Kamienniku jednak był.  

Anna Łukasiewicz- Jestem po rozmowie z Radnym z Powiatu, uchwała już w powiecie jest, 

nie mogą wstrzymać żadnych prac, nie ma w ogóle lokalizacji miejsca chodnika. My 

wskazujemy lokalizację chodnika na podstawie uchwały.  

Wójt - Proszę o głosowanie uchwały z poprawkami.  

Zdzisław Ficoń- Skąd ma pan informacje o miejscu chodnika? 
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Wójt Gminy - Jestem po rozmowie z Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie. Rozmawialiśmy 

jedynie o chodniku w Kamienniku i Cieszanowicach.  

Zdzisław Ficoń- Moje prywatne zdanie jest takie, że Pan chodził za tym aby chodniki były  

w Cieszanowicach. 

Wójt Gminy - Mi się wydaje, że Pan Ficoń jest po rozmowie z Powiatem. 

Zdzisław Ficoń- Ja nawet nie mam telefonu do Powiatu.  

Krzysztof Tkacz- Proszę o odłożenie tej uchwały, bo znowu robią się pomówienia, Panu 

Ficoniowi nie jest potrzebny chodnik pod domem.  

Przewodniczący Rady Gminy- Zaczynają pojawiać się personalne uwagi, unikajmy takich 

wypowiedzi.  

Damian Wylężek- Składam wniosek o 5 min przerwy i wykonanie telefonu przez Pana Wójta 

do powiatu, bo nie wiemy z kim pozmawiała Pani Łukasiewicz przez telefon. 

Anna Łukasiewicz- Rozmawiałam z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych- 

Arkadiusz Jagiełło.  

Zdzisław Ficoń- Czy można sobie tak „od hod” zmieniać projekty uchwał? 

Radca Prawny- Zmiany, które są wprowadzane  przegłosuje się na sesji.  

Wójt Gminy - W zmianach jest do 40 tys. nie 40. 

Krzysztof Tkacz- Czy uchwała może być do? 

Skarbnik Gminy - Nie może być.  

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wprowadzonych 

zmian do uchwały?- 7 „za”, 4 „przeciw”, 4 „wstrzymuj ących się”- zmiany zostały 

wprowadzone.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Nyskiego po wprowadzonych zmianach.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 8 „za”, 4 „przeciw”,  

2 „wstrzymuj ące się”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. (uchwała Nr XIX/84/16) 

Zdzisław Ficoń- Czy mój wniosek o przekazanie pieniędzy na studnie w Kłodoboku będzie 

głosowany?  

Przewodniczący Rady Gminy- Nie będzie. 

Zdzisław Ficoń- Dziękuję za współpracę, rządźcie tak dalej 

Radni Anna Łukasiewicz i Zdzisław Ficoń opuścili salę obrad. 

  

ad. 7.3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik. 
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Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – głosowanie na sesji 

4. Komisja Rewizyjna -  po wyjaśnieniu w głosowaniu na sesji 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? 12 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się”, 2 radnych nieobecnych. (uchwała XIX/85/16) 

 

ad. 7.4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wypowie się na 

sesji 

4. Komisja Rewizyjna – wypowie się na głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? 12 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (XIX/86/16) 

 

ad. 7.5) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen 

za tę usługę.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wypowie się na 

sesji 

4. Komisja Rewizyjna – wypowie się na sesji 
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Bogumił Wąs- Proszę o analizę zdania, z którego wynika, że płacimy za każdą tonę, to 

zdanie jest chyba źle sformułowane, wygląda na to, że kto przekroczy 2m³ płaci za wszystko. 

Radca Prawny- To może za każdą ilość przekraczającą 2m³ w cenie 80zł.   

Remigiusz Morawski- Mam pytanie, dlaczego 80 zł? Skąd ta kwota? 

Violetta Przedwojewska- To wynika z ustaleń w poprzedniej uchwale. 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX/87/16) 

 

ad. 7.6) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wypowie się na 

sesji 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX/88/16) 

 

ad. 7.7) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – radni wypowiedzą 

się na sesji 

4. Komisja Rewizyjna – wypowie się w głosowaniu 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX/89/16) 
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ad. 7.8)  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX/90/16) 

Tadeusz Kaczmarski- Proszę o sprostowanie ostatniej strony. 

Małgorzata Regeńczuk- To wynika z p. 7 gdzie chodzi o 500 plus i p. 10 to nie odnosi się 

tylko do żywności, wszystko jest już wyjaśnione i sprostowane. Odjęliśmy zasoby z 500 plus 

i wszystko jest w porządku.   

 

ad. 7.9) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – nie zajęła 

stanowiska 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX91/16) 

 

ad. 7.10) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 
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3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – nie zajęła 

stanowiska 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX/92/16) 

 

ad. 7.11) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki.  

Stanisław Kuś- Chodzi o to, aby nieistniejące już prawie drogi dać do użytku rolnego. 

Wójt Gminy-  Nie zgadzam się, bo pan sołtys Kuś jest stroną. Jest to bardzo nieprzyjemne, to 

finał wieloletnich rozmów.  

Bogumił Wąs- Tylko żebyśmy w tym przypadku nie złamali prawa, ta droga już jest 

zabudowana, podnieśmy rękę za przegłosowaniem tego.  

Przewodniczący Rady Gminy- Zainteresowani wyrazili zgodę.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie 

opinii w sprawie projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – zdania przeciwne 

4. Komisja Rewizyjna – wnioskuje o zaproszenie osób na sesję  

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 11 

„za”, 2 „wstrzymuj ący się”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała 

XIX/93/16) 

 

ad. 7.12) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu.  

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – nie zajęła 

stanowiska 

4. Komisja Rewizyjna – wypowie się na sesji 
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Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 12 

„za” 1 „przeciw”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (XIX/94/16) 

 

ad. 7.13) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

współdziałania pomiędzy Gminą Kamiennik a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

2. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – nie zajęła 

stanowiska 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 

„za”, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. (uchwała XIX/95/16) 

 

ad. 8 Przewodniczący Rady Gminy- czy są zapytania w sprawie pytań i interpelacji 

radnych?  

Andrzej Ciesielski- Czy został złożony wniosek do nyskiego Księstwa Gór i Jezior na 

remont świetlicy w Chocieborzu?  

Wójt Gminy - Nie został, bo nie ma naboru myślę, że będzie w trzecim kwartale tego roku.  

Teresa Zibura- Jeżeli będzie zbiorowy transport publiczny to uważam, że powinna być linia 

do Otmuchowa. W ośrodku zdrowia nie ma ginekologa, od 2 lat o to walczę, najbliższy na 

kasę chorych jest w Otmuchowie, ale nie ma dojazdu. 

Teresa Zibura- Czy w Gminie Kamiennik jest zapotrzebowanie na prace interwencyjne?  

Wójt Gminy - Już mówiłem, zatrudniamy 8 osób. 

Teresa Zibura- Mówi się, że Radna Zibura i Radny Morawski nie chcą w Lipnikach 

robotników interwencyjnych, ja nigdy nie powiedziałam, że nie chcę, tylko, że mają mieć 

kontrolę Wójta i sołtysa, proszę nie zmieniać moich słów, nie życzę sobie tego. 

Krzysztof Tkacz- Chciałbym poznać opinię Komisji Oświaty w sprawie arkuszu 

kalkulacyjnego.  

Tadeusz Kaczmarski – Z arkuszu wynika, że nie jest planowane otwarcie 1kl w Karłowicach 

Wielkich, jednak komisja jest za tym aby otworzyć.  
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Sekretarz Gminy- Z przepisów wynika, że jeżeli jest poniżej 7 osób Wójt może nie otworzyć 

klasy, jeżeli grupa się zbierze 1kl. będzie. 

Bogumił Wąs- Składam wniosek aby od przyszłej sesji komisje stałe składały protokoły. Co 

się stanie jeśli w trakcie roku szkolnego jedno dziecko odejdzie? 

Sekretarz Gminy- Nic, klasa nadal będzie istnieć.  

Tadeusz Kaczmarski- Proponuję, aby transport publiczny z PKS jeździł przez jak najwięcej 

wiosek jadąc do Otmuchowa.  

 

ad. 9  Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z następującymi pismami:  

1. Zaproszeniem Urzędu Gminy w Skoroszycach na Biesiadę Góralską. 

2. Zaproszeniem II kl. gimnazjum na konferencję „Postaw na słońce”. 

3. Pismem p. Barbary Jędral. 

4. Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasiłków wyrównawczych  

w oświacie. 

Wójt Gminy-  Sytuacja wody w Kłodoboku już się poprawiła poprzez ostatnie opady. Już 

ponad rok nad tym pracujemy, będzie budowana trzecia studnia, w czerwcu prawdopodobnie 

będzie nabór.  Padła sugestia, aby wrócić do podłączenia wody ze Spin, jest to niemożliwe. 

Gmina Pakosławice sama ma problemy, w ich wodzie jest za dużo niklu w wodzie.    

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.. 13³º 

zamknął obrady XIX sesji VII kadencji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

J. Lubieniecka 


