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Protokół Nr XXIX/17 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 22 czerwca 2017 r. w godzinach 9°° - 1110   

 

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

Rady Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, szczególnie 

serdecznie przywitał nowego sołtysa wsi Kamiennik panią Renatę Gruszka, przywitał również 

pana Wójta, panią Skarbnik, panią Sekretarz, Radcę Prawnego i kierowników jednostek 

organizacyjnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, czyli 86,66 % ustawowego 

składu Rady Gminy, obrady są prawomocne. Począwszy od rozpatrywania punktu 4 frekwencja 

wyniosła 14 radnych, czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy. 

 

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 protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 

5. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, 

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok, 

5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2016 rok. 

7. Pytania i interpelacje radnych. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przypomnę, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy jest 

do wglądu, bardzo proszę przed przyjęciem protokołu zgłaszać uwagi do niego. 
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Chciałbym jeszcze na początku poprosić, aby sołtysi zastanowili się nad organizacją dożynek 

gminnych w tym roku i na końcu sesji wyłonimy ewentualnie miejscowość do ich organizacji. 

Czy do tak proponowanego porządku obrad są uwagi? 

Remigiusz Morawski – Panie Przewodniczący, panie Wójcie proszę o wykreślenie  

z dzisiejszego porządku sesji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Mieszkańcy zgłaszali uwagi w tej sprawie do rady sołeckiej i chcielibyśmy zrobić zebranie na 

ten temat z mieszkańcami. 

Wójt – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja się nie zgadzam z takim wnioskiem, ta 

sprzedaż była ujęta w zeszłym roku przy tworzeniu budżetu i wszyscy Radni wiedzieli, że coś 

takiego będzie miało miejsce, gmina poniosła koszty i dzisiaj, gdzie już jest finał, są już chętni, 

nieruchomość jest w złym stanie i należy się jej jak najszybciej pozbyć, aby ktoś wziął za nią 

odpowiedzialność. Jestem przeciwny wycofywaniu tej uchwały, ponieważ zostały poniesione 

już koszty, dla mnie jest to nie do przyjęcia. 

Remigiusz Morawski – ta nieruchomość stoi już nie wiadomo ile i jak postoi jeszcze do 

września, jak będzie następna sesja to nic się nie stanie. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zabranie głosu w tej sprawie pana Stanisława Kusia 

sołtysa Lipnik. 

Stanisław Kuś – chodzi tu o stodołę za świetlicą wiejską cena z VAT-em to około 40 tys. zł. 

Czterdzieści tysięcy za stodołę? To ja chciałbym się zapytać co ze szkołą w Gaworowicach? 

Miał tam być dom starców, jest ona wystawiana i cena jest cały czas obniżana, bo nie ma 

chętnych, chciałem zapytać się publicznie co z tą szkołą? 

Wójt – Wysoka Rado naszym obowiązkiem jest zlecenie wyceny przez rzeczoznawcę 

uprawnionego, wiadomą rzeczą jest, że tam nic nie ma, cena jest powiedzmy dla jednych za 

duża dla innych za mała. Będzie to przetarg nieograniczony, każdy może startować. Jeżeli 

pierwszy przetarg nie pójdzie, drugi nie pójdzie to będziemy schodzić z ceny. Ja muszę 

wystawić do przetargu i dać cenę taką jaką ustalił rzeczoznawca, jeżeli nie pójdzie to w trzecim 

przetargu to możemy nawet cenę negocjować. Kupują to mieszkańcy Lipnik, chcą tam 

zainwestować w miejsca pracy i zrobić stolarnię. Mamy uchwalony plan budżetu na ten rok i 

w tym planie ta sprzedaż jest ujęta. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za usunięciem uchwały z pkt.  

6 podpunktu 2? 4 „za”. Kto jest przeciw? 8 „przeciw” – wniosek nie został przyjęty. Punkt  

6 dzisiejszego porządku obrad wygląda następująco: 

„6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 
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2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, 

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok, 

5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2016 rok”. 

Pozostałe punkty dzisiejszego porządku pozostają bez zmian.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tak przedstawionego porządku obrad? 9 „za”,  

3 „przeciw”, 1 „wstrzymał się”. Przypomnę, że w dzisiejszych obradach bierze udział  

13 Radnych, obrady są więc prawomocne. 

 

ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) organizowanie posiedzeń Komisji Rady Gminy, 

2) prace biurowe, 

3) prace związane z organizacją sesji Rady Gminy. 

 

ad. 2. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) przeprowadziliśmy przetarg na remont drogi w Karłowicach Małych, wygrała go firma 

Strabag Wrocław, która wyceniła koszt robót na 394 tys. zł zmieściliśmy się w kwocie 400 tys. 

zł przeznaczonej na ten remont, w tej chwili trwa sprawdzanie jeszcze dokumentów,  

a podpisanie umowy nastąpi później, 

2) podpisaliśmy umowę z firmą Eko-Grunt na usuwanie azbestu, kilku mieszkańców zgłosiło 

chęć usunięcia go, będziemy to robić, 

3) rozpoczęliśmy remont biblioteki w Karłowicach Wielkich, remontujemy ścianę od strony 

kościoła, 

4) Caritas Opole zwróciło się do NFZ o kontrakt i wpisanie w nim gabinetu rehabilitacyjnego, 

okazało się, że w pomieszczeniu brakuje prysznica, zaczęliśmy już to przerabiać, bo  

w przyszłym tygodniu ma przyjechać kontrola z NFZ, 

5) rozpoczęliśmy remont remizy w Szklarach, ponieważ ostatni remont był tam 

przeprowadzony w latach 90-tych, chcemy zrobić tam prysznic, 

6) kończymy czyszczenie Młynówki pomaga nam w tym ZGKiM, jest taki program i na ten cel 

dostaniemy 6,5 tys. zł ze starostwa, 

7) w przyszłym tygodniu planujemy rozpocząć remont klatki schodowej w szkole  

w Kamienniku, 
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8) w poniedziałek pan Walichiewicz będzie miał 100 lat i przygotowujemy się do obchodów 

tej rocznicy, bo jest to człowiek zasłużony dla naszej gminy. 

Krzysztof Tkacz – panie Wójcie zgłosiłem telefonicznie do pana i do pana Kogusa fakt 

zalewania mieszkańca podczas ulewy, pan nie wspomniał o tym, mówił pan, że po Bożym 

Ciele, przyjął pan tą informację proszę powiedzieć czy coś się wydarzyło w tym temacie. 

Wójt – wiem o co chodzi, nie wiem czy coś będziemy robić w tym kierunku, dlatego, że ten 

rów, który tam idzie to jest rów prywatny. 

Krzysztof Tkacz – to też chodzi o górę, tutaj od Kościoła, ponieważ ci mieszkańcy, którzy są 

tam zalewani twierdzą, że przez to, że jest duże pobocze woda nie spływa do rowów tylko 

ucieka do ich domów i są zalewani, kiedy są duże ulewy. Przykładem była ta duża ulewa sprzed 

kilku tygodni, zgłaszałem to panu, powiedział pan, że podejmie jakieś działania po Bożym 

Ciele. 

Wójt – coś będziemy robić, ale niewiele, bo się okazuje, że ten rów nie należy do gminy jest to 

rów prywatny. 

 

ad. 3. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłaszane na poprzedniej sesji interpelacje  

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji radnych) 

Wniosek pana Krzysztofa Tkacza - wniosek do Rad Sołeckich Zurzyc i Karłowic Małych  

o przeznaczenie części pieniędzy z Funduszu Sołeckiego tych miejscowości na wytyczenie 

granic drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kłodobok – Zurzyce. 

Krzysztof Tkacz – ja przepraszam, ja będę składał wnioski pisemnie, bo nie chodziło mi  

o wytyczenie granic tylko o remont tej drogi w roku 2018 w odniesieniu do budżetu tych trzech 

sołectw, o wykorzystanie środków, ja bardzo przepraszam nie wiem kto przepisuje te wnioski 

ja będę je składał pisemnie literalnie proszę o odpowiedź w taki sposób w jaki złożyłem 

wniosek, bo ten wniosek to jest w ogóle inny, ja nie wnosiłem o wytyczenie granic to było  

w związku z tym, że granice są nie wytyczone więc jest potrzeba remontu. Ja złożę ten wniosek 

pisemnie. 

Wójt – nie ma w planie budżetu w tym roku tej drogi, ta droga czy jest potrzebna? Nie do 

końca. Według map ta droga jest bardzo szeroka, ona jest węższa w tej chwili, ale swoją rolę 

spełnia, jest wiele dróg w Karłowicach, Szklarach, Lipnikach w gorszym stanie, gdzie ludzie 

chodzą po błocie. 

Krzysztof Tkacz – panie Wójcie idea była taka, żeby te trzy sołectwa również partycypowały 

w koszcie remontu, bo wiem, że droga ta wypadła z planu i taka była idea złożenia wniosku. 
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Rady sołecki były poinformowane z Zurzyc i Karłowic Małych, bo tam rolnicy maja pola, bo 

to jest droga polna, dojazdowa do pól, tam nikt nie chodzi. 

Przewodniczący Rady Gminy – to co jest zapisane w książce wniosków jest przepisane  

z protokołu i z nagrania. Bardzo proszę pobrać wzór wniosku, wypisać go o co chodzi i złożyć. 

Proszę następny wniosek. 

 

Ad. 4. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 

(protokół 31k/17 w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Bogumił Wąs odczytał protokół nr 31k/2017 oraz 

odpowiedź na wniosek zawarty w protokole. 

Zdzisław Ficoń – kwoty podane są kwotami netto czy brutto? 

Bogumił Wąs – pani Sekretarz jakie kwoty? 

Sekretarz – w Urzędzie brutto. 

Zdzisław Ficoń – a gdzie indziej? 

Dyrektor GOK – brutto. 

Kierownik GOPS – brutto zasadnicza plus dodatki, pracownicy socjalni mają 250 zł dodatku  

a my funkcyjny. 

Zdzisław Ficoń – wszędzie są to kwoty brutto, czy nie zastanowiło Komisji Rewizyjnej 

powiedzmy zbyt niskie uposażenie pracowników merytorycznych gminy w stosunku do innych 

instytucji? 

Bogumił Wąs – nie tylko w stosunku do innych instytucji, ale również w stosunku do innych 

pracowników w danej instytucji są różnice bardzo wysokie, nie wiem czym to jest 

spowodowane, ale są różnice wysokie, dostaliśmy takie informacje, że za poszczególne 

wynagrodzenia w poszczególnych instytucjach odpowiadają kierownicy. 

Zdzisław Ficoń – ale może należało wskazać drogę, bo nie oszukujmy się merytoryczny 

pracownik w Urzędzie Gminy jest obłożony pracą dość solidnie i on tutaj przegrywa  

w wysokości pensji z mniej obłożonym pracownikiem. 

Krzysztof Tkacz – myślę, że to pytanie jest do kierownika Urzędu. 

Bogumił Wąs – dodam, że jakiekolwiek nawet poruszenie sprawy wynagrodzeń i różnicy 

wynagrodzeń, powoduje niepokój, więc zadawanie kolejnych pytań powoduje większy 

niepokój oczywiście nie Komisji Rewizyjnej, jest takie odczucie, że są to duże różnice  

w niektórych przypadkach nawet bardzo duże. My nawet stwierdziliśmy po otrzymaniu 

informacji od pani Dyrektor z GOK-u gdzie podane są maksymalne kwoty, że pobiera się 

maksymalne stawki. Pani Dyrektor jest tu pani uzasadnienie i proszę nie ingerować w te sprawę, 
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po kilku moich telefonach uzyskałem takie informacje. Ja wiem, że pani tłumaczyła, że my tyle 

nie zarabiamy, ale to należało w jakiś sposób tak jak w przypadku Urzędu Gminy zaznaczyć, 

że jest to od do. Tutaj podaje pani maksymalne stawki i należy przyjąć, że maksymalne stawki 

są. 

Wójt – Komisja nie ma racji, z całym szacunkiem do Radnych, ale radny to nie jest kadrowy, 

są to wynagrodzenia podane w przedziale od do, my nie możemy dokładnie podawać kto, ile 

zarabia. 

Zdzisław Ficoń – skoro Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą, przeanalizowała, to 

należałoby to ujednolicić, żeby mniej więcej jakoś ta sprawiedliwość zaskutkowała i to 

powinno się znaleźć w protokole jako wniosek, że należałoby przeorganizować cały system 

wynagrodzeń. Nie może być takich naleciałości, że pracownik, który siedzi w papierach od rana 

do nocy zarabia jakieś 1800 zł a ktoś inny sobie bimba i zarabia 3 tys. zł. 

Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że wysokość wynagrodzenia uzależniona jest też od 

regulaminu danego stanowiska, jakie są czynności tam do wykonania i według tego jest 

wynagrodzenie.  

Krzysztof Tkacz – do Radcy Prawnego – zasady kontroli określa Statut co Komisja Rewizyjna 

powinna kontrolować, czy my możemy wskazywać we wnioskach pokontrolnych jak 

kierownik urzędu ma prowadzić politykę personalną, kadrową. 

Radca Prawny – możecie, ale w formie sugestii zaleceń nie będą one jednak wiążące. 

 

ad. 5. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

Przewodniczący Rady Gminy – wniosek Komisji Rolnej o podstawę prawną funkcjonowania 

GOK-u oraz Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie sposobu i struktury organizacji wynagrodzeń 

w GOK-u – odpowiedź na ten wniosek Komisja Rewizyjna otrzymała. Komisja Rolna również 

przed sesją dzisiaj otrzymała odpowiedź, która wpłynęła wczoraj do biura rady myślę, że na 

najbliższych posiedzeniach zajmiemy się nimi. 

 

ad. 6. 1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem, 

3) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 
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4) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 14 „za” jednogłośnie (XXIX/154/17) 

 

ad. 6. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – komisja wyraża 

zgodę na zbycie nieruchomości w miejscowości Lipniki zgodnie z opinią mieszkańców Lipnik 

a jednocześnie komisja proponuje przeznaczyć w/w działkę na utworzenie parkingu przy 

świetlicy wiejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

3) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji po wysłuchaniu opinii sołtysa  

i radnych miejscowości Lipniki, 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – członkowie komisji mają w tej 

sprawie różne zdanie i opowiedzą się w głosowaniu na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy – przy ustalaniu porządku dzisiejszej sesji dyskutowaliśmy już 

na temat tejże uchwały, był głos sołtysa był głos radnych. 

Teresa Zibura – panie Wójcie czy Gmina poniesie bardzo duże koszty, jeżeli poczeka te dwa 

miesiące ze sprzedażą? Bo pan wspominał, że poszły pieniądze na projekty, ja mam taką 

prośbę, żeby nie skłócić mieszkańców z panem z nami po prostu odrzucić to i niech mieszkańcy 

wyrażą swoją opinię, bo po prostu nam to przemknęło, dla świętego spokoju chcielibyśmy 

zwołać zebranie z mieszkańcami i niech oni wyrażą swoją opinię bardzo o to proszę radnych  

i pana Wójta. 

Wójt – ja już powiedziałem Gmina poniosła dość duże koszty, oszacowanie nieruchomości, 

mapki itd., jeżeli następuje sprzedaż my te koszty doliczamy dla kupującego zawsze tak było  

i jest. Nie ma co odsuwać tej sprawy, wszystko poszło za daleko, wiadomo przyjdzie na 

zebranie pięć osób i będzie decydowało za całą miejscowość. Ja jestem przeciwny i proszę, aby 

według sumienia głosować. 

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję bardzo, przystępujemy do głosowania – Kto  

z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 8 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymał się” 

(XXIX/155/17) 
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ad. 6. 3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy  

w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – komisja proponuje 

przeznaczyć fundusz z likwidacji środka transportowego (gimbus) na zakup BUS-a  

z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych na cele gminne, 

3) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem. 

Anna Łukasiewicz – uzupełnię ten wniosek, sugerowaliśmy się podczas prac komisji tym, że 

transport taki na terenie naszej gminy jest potrzebny do działalności szkół, LZS-ów, orkiestry. 

Obecnie jeżdżący BUS już też ma troszkę lat i dlatego taka propozycja i prośba jest do pana 

Wójta, aby te środki zagospodarować w tym celu, ponieważ niedługo i ten jeżdżący teraz BUS 

będzie do kasacji i prosilibyśmy, żeby te środki przeznaczyć na zakup BUS-a z przeznaczeniem 

na usługi transportowe dla naszej gminy.  

Wójt – ale to nie jest sam zakup BUS-a, za te 17 tys. to można kupić rower, na dobre auto, 

takie, żeby jeździło trzeba wydać ok 50 tys. zł, następnie utrzymanie go, trzeba kierowcę który 

będzie kosztował następne 40 tys. nie mówię o paliwie. Dobrze, że kupiliśmy kiedyś samochód 

strażacki, którym ja jeżdżę i jeśli zepsuje nam się BUS to będziemy mieli czym dowozić dzieci. 

Nie widzę w tej chwili potrzeby takiego zakupu, bo to wiąże się też z kosztami utrzymania. 

Teresa Zibura – a ile wydajemy pieniędzy na wynajęcie dowozu na LZS, orkiestrę i inne tego 

typu? 

Wójt – wydajemy grosze, bo jak mówię w tej chwili „opędzamy to” tym samochodem 

pożarniczym, jest kapelmistrz a zarazem Przewodniczący Rady to może powiedzieć, czasem 

Skiba gdzieś jedzie. Ja się też boję dawać byle komu auto, to jest sprawa odpowiedzialności, 

jeżeli ja jadę biorę to na siebie – na dzień dzisiejszy takiej potrzeby nie ma. 

Teresa Zibura – chodziło nam o to, aby te pieniądze nie zostały „przejedzone”, jeżeli mamy 

te 17 600 i jeszcze by Gmina dołożyła np. 4 tys., bo za 22 tys. można naprawdę kupić dobrego 

BUS-a, w Lipnikach szkoła zakupiła BUS-a za 18-20 tys. i dowodzi on dzieci do szkoły i robi 

kilometry, można by przekazać to panu z komunalki i niech wozi. Nie musimy za każdą rzecz 

w Gminie co się palcem ruszy brać pieniędzy, bo ani pan robiąc inne rzeczy poza pracą czy my 

radni nie bierzemy za to pieniędzy. 
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Wójt – jestem przeciwny i nie zmienię zdania. 

Przewodniczący Rady Gminy – orkiestra, jeżeli wykorzystuje BUS to do przewozu sprzętu, 

płaci za paliwo a odpowiedzialność to już spoczywa na mnie. 

Zdzisław Ficoń – moje zdanie jest takie, że jednak pieniądze uzyskane z likwidacji środka 

trwałego powinny być przeznaczone na środek trwały, dlatego że te pieniądze nie były ujęte  

w budżecie to taki bonus, który przychodzi do nas w wysokości około 17 tys., środek 

transportowy jest tutaj niezbędny z kilku względów: ogromne pieniądze LZS płaci za dowóz 

sportowców, ogromne pieniądze idą na dowóz dzieci z terenu gminy do innej placówki, taki 

środek by się spłacił w ciągu bardzo krótkiego czasu. Nie posiłkowałbym się jakimiś starymi 

gratami tylko kupilibyśmy nowego BUS-a, to nie są duże pieniądze na pierwszą wpłatę mamy, 

a on by się spłacił ze swojej własnej działalności. To takie racjonalne podejście do sprawy 

transportu na terenie naszej gminy. Ten niebieski, który tutaj jeździ kończy już swój żywot  

i staniemy przed problemem za chwilę, że z budżetu będzie trzeba znaleźć jakieś pieniążki, 

żeby zamiennie coś kupić, w tej chwili mamy z likwidacji jednego środka, przeznaczmy to na 

drugi. 

Wójt – dziwię się, że to mówi pan radny Ficoń, który wie, ile kosztuje utrzymanie samochodu, 

kierowca, paliwo, ubezpieczenie. Nie ma teraz takiej potrzeby, ale za rok, dwa może będzie 

jakiś program, który pozwoli nam na zakup samochodu z dofinansowaniem. Nowy BUS 

kosztuje dzisiaj 100-120 tys. zł. Wcale tych pieniędzy nie marnujemy tylko przeznaczamy na 

inwestycje: drogi, remonty, dlatego tego się „nie przejada”. 

Małgorzata Ksiądzyna – chciałabym państwu przypomnieć, że jeszcze jest zespół Kalina, 

który również boryka się z problemem dowozu, wszędzie, gdzie jedziemy, jedziemy własnym 

transportem i jest to kłopot, jesteśmy zespołem, który reprezentuje Gminę i proszę nas brać 

również pod uwagę. 

Przewodniczący Rady Gminy – przystępujemy do głosowania – proszę jeszcze pani 

Łukasiewicz 

Anna Łukasiewicz – z Komisją Rolną zgłaszamy to jako wniosek formalny i prosilibyśmy 

Panie Przewodniczący o przegłosowanie tego wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę sformułować wniosek. 

Anna Łukasiewicz – żeby środki z likwidacji środka transportowego (gimbusu) przeznaczyć 

na zakup BUS-a z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych na cele gminne. 

Przewodniczący Rady Gminy – przystępujemy do głosowania wniosku: Kto z Państwa 

Radnych jest za tym, aby środki uzyskane ze sprzedaży gimbus-a przeznaczyć na zakup  

BUS-a? 6 „za”, 6 „przeciw” – ani wniosek nie został przyjęty, ani nie został odrzucony 
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Przystępujemy zatem do głosowania uchwały – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

uchwały do realizacji? 8 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymały się” (XXIX/156/17) 

 

ad. 6. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.  

 Przewodniczący Rady Gminy – przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok. Państwo radni otrzymaliście 31 marca sprawozdanie  

z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowe sporządzone przez panią Skarbnik 

i przekazane do biura rady 28 marca przez Wójta. Był czas na to aby te sprawozdania 

przeanalizować, natomiast dołączę jeszcze do sprawozdań uchwałę Nr 147/2017 z dnia 4 maja 

2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2016 r. – następnie odczytał treść 

uchwały. Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rewizyjna – komisja przygotowała wniosek do RIO, 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 członków jest za przyjęciem, 

2 opowie się w głosowaniu na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy – informuję, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o udzielenie absolutorium Wójtowi, ale to za 

chwilę. Przystąpmy do głosowania – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdań  

z wykonania budżetu za 2016 rok? 9 „za”, 5 „wstrzymało się” (XXIX/157/17) 

 

ad. 6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 

2016 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kamiennik za 2016 rok, następnie poinformował Radnych, że przy omawianiu 

pkt 6. 4) porządku obrad: „4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 

rok”, Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2016 

rok, sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy 

Kamiennik. W w/w punkcie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał również Radnych  

z uchwałą Nr 147/2017 z dnia 4 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
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Kamiennik za 2016 r. (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik 

do protokołu).  

Uchwała Nr XXIX/157/17 Rady Gminy Kamiennik w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 

2016 rok, podjęta została 9 głosami „za” przy 5 „wstrzymujących się”. 

Następnie Radni zostali zapoznani z kolejnymi materiałami: 

 - wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu 

(wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu), 

- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik w sprawie sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2016 rok stanowiącą załącznik do 

wniosku Komisji Rewizyjnej (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu), 

- uchwałą Nr 275/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Kamiennik z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r. (uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy – wysłuchaliśmy wszystkich możliwych opinii na temat 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok, poproszę jeszcze o przedstawienie opinii 

Komisje Rady Gminy Kamiennik w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za udzieleniem absolutorium, 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rewizyjna – komisja przygotowała wniosek do RIO, 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 członków jest za udzieleniem 

absolutorium, 2 opowie się w głosowaniu na sesji. 

Protokoły w teczkach z posiedzeń Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, czyli za 

udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok? – 14 „za” 

– uchwała została przyjęta jednogłośnie (XXIX/158/17) 

Wójt – Wysoka Rado chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przegłosowanie tej 

uchwały. 

 

ad. 7. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, 

przypominam o protokole. 
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Tadeusz Kaczmarski – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej nt. analizy planu organizacyjnego szkół samorządowych (protokół  

w teczce z posiedzeń Komisji). 

Urszula Urbańczyk – ściągnąć piach i kamienie naniesione po ulewie z drogi od zakrętu koło 

pani Hamuleckiej do świetlicy. 

Agnieszka Tęcza – czy jest już termin planowanych prac pod budowę świetlicy wiejskiej 

w Zurzycach? 

Wójt – składamy wniosek w poniedziałek i czekamy na ocenę, jeżeli pozytywnie przejdziemy 

kwalifikację tego wniosku to ogłosimy przetarg, jak coś będzie to najwcześniej w październiku, 

ale kiedy rozpoczniemy to ja nie powiem, będę coś wiedział, jak dostaniemy pieniążki z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Małgorzat Ksiądzyna – bardzo poproszę o: 

1) wykoszenie trawy koło świetlicy wiejskiej, proszę o kosiarza a ja paliwo mam, 

2) poprawić drogę powiatową w miejscach, gdzie rozchodzi się chodnik i obsuwa do rowu, 

3) złożyć wniosek do powiatu o poprawienie pobocza wzdłuż wsi w kierunku na Cieszanowice, 

chodzi o pas, gdzie kończy się asfalt a jeszcze jest miejsce do krawężnika – brak jest tam asfaltu,  

4) wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych, 

5) jeżeli jest taka szansa to ująć remont byłego budynku OSP – obecnie Klub Młodzieżowy we 

wniosku składanym do Księstwa Gór i Jezior, 

6) proszę o informację na jakim etapie jest remont wodociągu w Kłodoboku, 

7) proszę przy przymierzaniu się do dożynek – chodzi o gratyfikację za wieńce dożynkowe, 

uważam, że nagroda za wykonany wieniec w postaci 100 zł to jest po prostu śmieszne – proszę 

wziąć to pod uwagę, aby nagroda za wykonanie wieńca dożynkowego była adekwatna do 

poniesionych kosztów. 

Krzysztof Tkacz – czy protokół Komisji Oświaty Panie Przewodniczący on się ukaże  

w Internecie czy można go otrzymać? 

Przewodniczący Rady Gminy – protokół jest dostępny w biurze rady i po sesji można go 

otrzymać.  

Teresa Zibura – zbliża się czas dożynek, na ostatniej sesji mówiłam o dożynkach to był nawet 

wniosek Komisji Rolnictwa chciałabym, aby na dzisiejszej sesji zostało podjęte kto w tym roku 

organizuje Dożynki Gminne. Tu nie chodzi o to, że ktoś tam chce się bawić, to chodzi  

o wypromowanie naszej gminy i to jest święto rolników, a z tego co wiemy Gmina Kamiennik 

jest rolnicza i moją taką propozycją jest i myślę, że Radni mnie poprą, mamy nową panią sołtys 

z Kamiennika, to może nowa pani sołtys zorganizuje nam Gminne Dożynki i to będzie raz, że 



13 
 

w Gminie, a dwa, że się wypromuje. Proszę o podjęcie decyzji na tej sesji, chyba, że któraś 

wioska jest chętna i sama się zgłosi.   

Przewodniczący Rady Gminy – na początku sesji prosiłem, aby sołtysi zastanowili się nad 

organizacją dożynek i na koniec sesji uzgodnimy, w którym sołectwie będą dożynki. Czy nowa 

pani sołtys nie ma nic przeciwko? 

Renata Gruszka – nie mam nic przeciwko, ale może ktoś akurat chce organizować.  

Stanisław Kuś – panie Wójcie pan Gorczyca zaoferował się te kręgi założyć, mówiłem o tym 

na poprzedniej sesji, poważna sprawa jest z tym wąwozem ta skarpa bardzo się obsunęła, panie 

Wójcie jak się wjeżdża do Lipnik od strony Białowieży tam ma być postawiona lampa uliczna, 

bo są kradzieże, miała być tam ścięta lipa, pan Jarek powiedział, że przesunie lampę, jest to 

ciekawa sprawa, że ta lipa nie może być ścięta. Mieszkańcy mają swoje sprzęty to możemy ją 

sami ściąć. 

Wójt – panie sołtys z Lipnik ja nie mam wpływu na drzewa, które rosną na drodze powiatowej, 

ja nie mogę wycinać drzewa rosnącego nie na mojej własności, będziemy to monitorować, żeby 

to zrobili. 

Bogumił Wąs – ja nie mam wniosku tylko bym prosił panią Sekretarz czy też panią z biura 

rady, aby wnioski złożone na poprzedniej sesji zostały sformułowane tak jak należy, bo później 

problem będzie miała Komisja rozpatrując je w przyszłym roku jak je przyjąć. Pani odczytała 

te wnioski, niektóre nie mają tam w ogóle miejsca bytu, bo są inaczej sformułowane niż miały 

być prosiłbym, aby to poprawić. 

Przewodniczący Rady Gminy – bardzo proszę o formułowanie wniosków w taki sposób, abym 

nie miał kłopotu z ich zakwalifikowaniem. 

 

ad. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? – 

nie było – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokoły z poprzedniej sesji? 10 „za”,  

1 „przeciw”, 3 „wstrzymało się”. 

 

ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał treść pisma pracowników Zespołu Szkół  

w Karłowicach Wielkich skierowanego do Wójta i Rady Gminy w Kamienniku. Zwrócił się  

z prośbą do Komisji Rady Gminy, aby te na najbliższych posiedzeniach zajęły się tą sprawą. 

Tadeusz Kaczmarski – wczoraj na Komisji Edukacji otrzymaliśmy kwoty, ile zarabiają ci 

pracownicy, najniższa kwota to 1780 zł, najwyższa: 1991 zł 
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Krzysztof Tkacz – czy te osoby są zatrudnione na cały etat?  

Przewodniczący Rady Gminy – tak. 

Krzysztof Tkacz – to dlaczego nie zarabiają najniższej krajowej? 

Teresa Zibura – jak nie zarabiają to jest netto, to jest niestety więcej niż najniższa krajowa. 

Krzysztof Tkacz – Panie Przewodniczący mam taką uwagę do tego pisma, pan to przekazał do 

Rady, ale Rada nie jest stroną, co Rada może w tej sprawie? 

Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał pismo przewodnie, w którym poproszono o zajęcie 

stanowiska w tej sprawie Radę Gminy. Poprosił o zajęcie stanowiska Radnych, informując, że 

stanowisko to nie będzie wiążące, gdyż o wynagrodzeniu decyduje kierownik. 

Anna Łukasiewicz – skoro mamy dyskutować o tym na posiedzeniach to proszę przygotować 

nam zestawienie zarobków wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym charakterze 

na terenie naszej gminy. Bo nie wiemy, jak wyglądają te zarobki w innych placówkach, a nie 

chcielibyśmy kogoś skrzywdzić. 

Przewodniczący Rady Gminy – postaram się przygotować takie zestawienie. 

Teresa Zibura – mieliśmy na koniec sesji ustalić kto organizuje dożynki. 

Przewodniczący Rady Gminy – pani Renata Gruszka wyraziła zgodę i nie miała 

kontrkandydatów. 

Teresa Zibura – czyli wyraża pani zgodę? 

Renata Gruszka – tak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1110 zamknął 

obrady XXIX sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Anna Czaja      

 

  


