Protokół Nr XV/12
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 29 marca 2012r. w godzinach od 900 – 1230

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady
Gminy.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Sekretarza Gminy, Wójta Gminy, Skarbnik
Gminy, Radcę Prawnego i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy,
obrady są prawomocne.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:
1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami..
2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu Pod nazwą „ Szansa Na Powrót” –
Program dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie Kamiennik;
(opinie Komisji Rady Gminy),
2) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki;
(opinie Komisji Rady Gminy),
3) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik;
(opinie Komisji Rady Gminy),
4) w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości:
( opinie Komisji Rady Gminy)
4. Pytania i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Czy są uwagi do pompowanego porządku sesji?
Wójt Gminy wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt. 3 ppkt 5 projektu
uchwały „w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.”

Przewodniczący Rady Gminy? – Kto z Państwa Radnych jest za tym aby do porządku obrad
przyjąć w pkt. 3 ppkt 5 projektu uchwały „w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.” ? –
14 za” – jednogłośnie
– k to z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po
wprowadzonych zmianach? – 14 „za” – jednogłośnie
Ad. 1. Wójt Gminy przedstawił informację o pracy między sesjami zwracając uwagę na
wykonanie i plan zadań inwestycyjnych:
1) remont drogi przez Tarnawę,
2) remont dachu na świetlicy wiejskiej w Goworowicach,
3) remont boiska w Kamienniku,
4) Zatrudnienie w ramach robót publicznych – 3 osoby,
5) Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Kamienniku.
Ad. 2. Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na
poprzedniej sesji. Odnośnie wniosku o dowożenie i odwożenie dzieci do stołówki szkolnej
stwierdził „ po feriach wiosennych będziemy dowozić” .
Ad 3. 1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji Projektu Pod nazwą „ Szansa Na Powrót” – Program dla osób nieaktywnych
zawodowo w gminie Kamiennik.
Komisje Rady Gminy – zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? -14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XV/72/12)
Ad. 3.2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Komisje Rady Gminy – zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? -14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XV/73/12)
Ad.3.3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie gminy Kamiennik.
Komisje Rady Gminy – zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Bogumił Wąs – proszę coś zrobić z wałęsającymi się psami po Kamiennik, wystąpić do
właścicieli, żeby psy były pozamykane na posesjach.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? -14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XV/74/12)
Ad.4.4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu odnowy miejscowości.
Komisje Rady Gminy – zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? -14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XV/75/12)

Ad.3.5) ) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2012 r.
Komisje Rady Gminy – zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? -14
„za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XV/75/12)
Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z następującymi pismami:
1) Pismo w sprawie programu „ Kapitał Ludzki”,
2) Sprawozdanie Komisariatu Policji w Otmuchowie o pracy za 2011 rok ,
3) Pismo radnego Kiconia na temat wniosku o dowożenie dzieci do stołówki plus
odpowiedź Przewodniczący Rady Gminy.
Zdzisław Ficoń – odnośnie pkt 3 to nie ruszałbym tej sprawy jakby padło jedno słowo
„ przepraszam” .
Pracownik od godz. 900 do 1200 nie wykonuje żadnej pracy i jest to dalece zastanawiające .
Za postój prawdopodobnie ma nie płacone.
Statut Gminy w § 64 mówi ,że Komisja Rewizyjna ma takie uprawnienie, że jeżeli mogą
wystąpić jakieś nieprawidłowości to może przeprowadzić kontrolę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – tak, ale proszę wystąpić z takim wnioskiem i niech
Rada Gminy go przegłosuje.
Zdzisław Ficoń – ja z takim wnioskiem z pewnych względów nie wystąpię.
Urszula Urbańczyk – zgłaszam następujące wnioski z Karłowic Małych:
1) dach na świetlicy wiejskiej nadaje się do remontu,
2) odpadł sufit na świetlicy wiejskiej,
3) przywieź tłuczenia na drogę dojazdową do posesji p. Kozłowskiej i poprawić drogę
gminną od p. Listowskiego do p. Świgosta.
Marek Rutkowski - pojemniki na szkło nie są opróżniane na bieżąco.
Bogumił Wąs – proszę Radcę Prawnego o wyjaśnienie odnośnie Komisji Rewizyjnej, czy ma
prawo zapoznać się z nazwiskami osób zatrudnianych przez Wójta na umowę zlecenie
Radca Prawny – nie ma przepisów, które by wyłączały Komisję Rewizyjną od ochrony
danych osobowych.
Bogumił Wąs – nie zgadzam się z tym, bo Komisja ma wgląd do nazwisk, tylko nie może je
upubliczniać w protokole, proszę zadzwonić do RIO w Opolu i się dowiedzieć.
Ad.5 . Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w sekretariacie Rady Gminy, nie
wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z
poprzedniej sesji – 14 „za” jednogłośnie ) Protokół Nr XIV/12).
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230
zamknął obrady XV sesji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
J.Lubieniecka

