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Protokół Nr XVIII/12 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 21 czerwca  2012 r. w godzinach od 900 – 1300 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych,  sołtysów, Wójta Gminy, Sekretarz Gminy ,  Skarbnik 

Gminy oraz kierowników gminnych jednostek  organizacyjnych. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33% 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 protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2012-2013, 

2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki, 

3) w sprawie udzielania wójtowi absolutorium. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?  

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad  sesji w pkt 4. „ 4. Podjęcie 

uchwał:” następujących projektów uchwał: jako pkt 2 „ 2) w sprawie wyrażenia woli 

realizacji kompleksowego zadania, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia dróg na 

terenie Gminy Kamiennik”, 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem do porządku obrad proponowanych zmian przez 

Wójta Gminy? – 14 „za” – jednogłośnie 

Przedstawię porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami. 
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2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2012-2013, 

2) w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego zadania, przebudowy i 

rozbudowy systemu oświetlenia dróg na terenie Gminy Kamiennik”, 

3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki: 

a) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu „ Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych we wsi Goworowice”, 

b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki  „ Remont stadionu 

gminnego w  Kamienniku” 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki  „ Remont budynku 

świetlicy  oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej  w Goworowicach” 

4) w sprawie udzielania wójtowi absolutorium. 

5. Pytania i interpelacje radnych.. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach? – 

14 „za” – jednogłośnie 

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

uwagę na: 

1) ogłoszony został  przetarg na drogę Goworowice – Tarnawa, 

2) przebudowa sieci wodociągowej w Chocieborzu, 

3) pomalowane zostały wszystkie  przystanki PKS, 

4) zamontowane zostały znaki ostrzegawcze przy drodze na wiatraki, 

5) zakończono budowę kanalizacji sanitarnej, 

6) zwolniono Gminę w 50% za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod stadion w 

Karłowicach Wielkich i drogę w Białowieży. 

ad. 2  Wójt Gminy udzielił informacji w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji .(rejestr wniosków i interpelacji radnych).  

Kazimierz Przedwojewski  - konieczne ograniczenie prędkości do 30km/h na  osiedlu POM 

w Karłowicach Wielkich.  
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Anna Bryk  – usunąć gruz z działki W. Bendzery w Karłowicach Wielkich, zlikwidować 

nasyp na drodze koło wodociągu w Kłodoboku, 

Marek Rutkowski   - nie zostały zamontowane tablice informacyjne w Kłodoboku 

Dyrektor – Jan Bednarczuk – w tym tygodniu tablice zostaną zamontowane. 

Tadeusz Kaczmarski -  nie są na bieżąco opróżniane pojemniki na szkło i plastiki przez 6 

miesięcy pojemniki na szkło nie były opróżniane. 

Wójt Gminy – sytuacja się zmieni, gdy Gmina będzie podpisywać umowę na wywóz 

odpadów. 

Katarzyna Bednarczuk – chodzi mi o wycięcie gałęzi przy drodze polnej koło byłej 

piaskowni odchodzącej od  drogi  Kłodobok – Karłowice Wielkie. 

 

 ad. 3  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Bogumił Wąs przedstawił protokoły Nr 

14k/2012 i Nr 15k/2012  z przeprowadzonych kontroli  (protokoły w teczce z posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej) 

 

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na rok 2012. 

Proszę o opinię Komisje Rady Gminy Kamiennik w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – z uwagami o przeznaczeniu 

środków z programu na sport szkolny. 

Stanisław Kuś – po rozmowie z p. Dyrektor na posiedzeniu Komisji okazuje się, że 

nauczyciel sam musiał zapłacić za transport dzieci na zawody sportowe, to jest 

niewyobrażalne. 

Dyrektor Renata Papuga – stwierdziła, że nie składano zapotrzebowania na sport szkolny, ze 

względu na oszczędności w budżecie gminy. 

Zdzisław Ficoń -  moje prywatne zdanie jest takie, że wyjazdy na zawody sportowe 

mobilizują młodzież do współzawodnictwa, aktywizują młodzież do działania i zmniejszają 

możliwość wystąpienia patologii  (pijaństwo, narkomania). 

Dyrektor Renata Papuga -  p. Damian Wylężyk  zapłacił z własnej kieszeni 440,-zł za 

transport młodzieży na zawody sportowe. 
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XVIII/86/12) 

 

Ad.4.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

woli realizacji kompleksowego zadania, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia dróg 

na terenie Gminy Kamiennik 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – z uwagami dot. aneksu do 

umowy i w takich sołectwach jak Białowieża, Cieszanowice, Karłowice Małe i 

Zurzyce zamontowano w transformatorach liczniki taryfy nocnej. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Zdzisław Ficoń – jest to uchwała dalece niekorzystna dla Gminy, pokrywamy z budżetu 

gminy koszt inwestycji innej firmie przez 5 lat, nie mówiąc o tym, że nie ma terminu 

zakończenia inwestycji, jest to bezsensowne i zakosztowane dla budżetu gminy. Należy się 

zastanowić, czy nie byłoby korzystniej samemu zrealizować tą inwestycję. 

Wójt Gminy – jesteśmy jedną z ostatnich gmin, która przystępuje do tego zadania i 

musielibyśmy podpisać umowę na wykonawstwo, wziąć kredyt, a potem przekazać na  

majątek  firmie „TAURON” 

Zdzisław Ficoń – dlaczego gmina Kamiennik ma finansować działalność TAURONU? 

Wójt Gminy – dlatego, że po 5 latach będą oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. 

Przewodniczący Rady Gminy – uchwała nie jest wolna od ryzyka w obydwie strony, 

ponieważ  koszt inwestycji to kredyt z naszej strony, stała opłata za prąd. 

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

„za”, 1”przeciw” (uchwała Nr XVIII/87/12)) 

ad. 4.3a)  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi 

Goworowice”. 

Komisje Rady Gminy – pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusji nie było 

Przewodniczący Rady Gminy -  kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14  

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XVIII/88/12) 



 5 

 

ad.4.3b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu i pożyczki  „ Remont stadionu gminnego w  Kamienniku” 

Komisje Rady Gminy – pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusji nie było 

Przewodniczący Rady Gminy -  kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14  

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XVIII/89/12) 

 

ad.4.3c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu i pożyczki  „ Remont budynku świetlicy  oraz zagospodarowanie 

terenu przy świetlicy wiejskiej  w Goworowicach” 

Komisje Rady Gminy – pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Dyskusji nie było 

Przewodniczący Rady Gminy -  kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14  

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XVIII/90/12) 

 

ad.4.4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 

2011 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na sesji w dniu 24 maja 2012 r. radni 

omawiali i dokładnie zapoznali się z:  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Kamiennik za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Kamiennik za 2011 rok, 

informacją o stanie mienia Gminy Kamiennik oraz uchwałą  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu Nr 147/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2011 r. Uchwała Nr XVI/83/12 w 

tej sprawie podjęta została na tej sesji.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z następującymi materiałami:  

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2011 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 2011 rok stanowiącej załącznik do 

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

- uchwałą Nr 308/2012  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 czerwca 2012 r. 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik o udzielenie 
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absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok., ( uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu)  

Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy są uwagi do przedstawionego materiału? 

Zdzisław Ficoń  - stwierdził, że musi być wszystko idealnie , jeżeli ostatnie zmiany do 

budżetu gminy wprowadza się w dniu 30 grudnia 2011 r. Zaplanowano w budżecie gminy 

dochody z tytułu podatku  w wysokości 600.000,- zł, nie wpłynęła ani jedna złotówka, a 

sprawozdaniu nie ma o tym ani jednego słowa. Poza tym co z przegłosowanym wnioskiem, a 

nie realizowanym. 

Skarbnik Gminy – wszyscy wiedzą, że budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwala się 

na podstawie prognoz, a w ciągu roku otrzymujemy wiele decyzji o zwiększeniu lub 

zmniejszeniu przyznanych nam środków, min. decyzja  Ministerstwa Finansów o 

zmniejszeniu subwencji oświatowej, lub przyznaniu środków, które nie były zaplanowane w 

budżecie. 

Wszystkie te zmiany  wprowadza się do budżetu  uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami 

Wójta Gminy,  

Dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 300.000,-zł zostały zaplanowane w 

uchwale budżetowej, jak się okazało, że nie wpłyną to dochody  zostały zmniejszone uchwałą 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 

Zdzisław Ficoń -  jeżeli zmiany wprowadza się uchwałą na dzień 30 12.2011 r. to wiadomo, 

że wszystko musi grać.  

Skarbnik Gminy – zasada jest taka, że budżet musi być zrównoważony:  plan dochodów musi 

odpowiadać planowi wydatków i dlatego się dostosowuje wydatki do dochodów. 

Zdzisław Ficoń – zapytał co z przegłosowanym wnioskiem, a nie realizowanym? 

Wójt Gminy – zmniejszenie dochodów z subwencji oświatowej z 2.500.000zł do 2.400.000zł. 

Składamy wnioski do Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, podpisanie umowy i 

rozstrzygnięcie jest w październiku i niektórych inwestycji nie można już wykonać do końca 

roku. Nie mamy zwrotu za inwestycję wykonaną 2 lata temu. Dużo rzeczy jest od nas 

niezależnych. 

Bogumił Wąs – stwierdził, że jeżeli zrealizowane byłby wszystkie  wnioski ” koncert 

życzeń”  to deficyt wynosiłby nie 20% tylko 50%.  

Zdzisław Ficoń – stwierdził, że „koncert życzeń” ustala Wójt  i Skarbnik. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2011 rok z 

tytułu wykonania budżetu? – 13 „za” , 1 „ wstrzymuj ący się” 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2011 rok. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały w następującej 

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2. Komisja Rewizyjna – jak we wniosku 

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

Protokoły w teczce z posiedzeń Komisji. 

 

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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2011 rok.? –  13 „za” , 1 nie brał 

udziału w głosowaniu (uchwała Nr XVIII/91/12 ) 

 

ad. 5 Pytania i interpelacje radnych 

Małgorzata Pietroczuk – naprawić drogę do firmy „ Agroefekt”  w Karłowicach Wielkich –  

nawieź kamienia. 

Urszula Urbańczyk – zgłosić naprawę mostu na drodze powiatowej w Karłowicach Małych. 

Tadeusz Kaczmarski – zaplanować  w budżecie gminy na 2013 rok, środki na budowę 

chodnika w Goworowicach, 

– zgłosić do ZDP w Nysie naprawę drogi na serpentynie pomiędzy Goworowicami a 

Białowieżą, trochę zrobione, a resztę pozostawione, 

Anna Bryk  - oznakować drogę koło świetlicy, bo przejeżdżają przez plac zabaw, a nie drogą 

Katarzyna Bednarczuk – zabezpieczyć plac zabaw koło świetlicy wiejskiej. 

Wiktor T ęcza – wykonać od przystanku PKS  chodnik w Zurzycach. 

Stanisław Kuś -  wykonać poręcze na mostku koło p. Mudrak i Bajołek – wniosek zgłaszany 

kilkakrotnie, 

Małgorzata Pietroczuk – naprawić schody w Ośrodku Zdrowia w Kamienniku. 

Grzegorz Ksiądzyna – na szatni w Karłowicach Wielkich przecieka dach. 

Bogumił Wąs – pogłębić położenie rury wodociągowej w Chocieborzu, ponieważ w zimie 

zamarza. 

 

ad. 6  Przewodniczący Rady Gminy – protokoły z poprzedniej sesji Nr XVI/12 i Nr XVII/12 

wyłożone były do wglądu w sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani 
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zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji – 14 

„za”  – jednogłośnie ( protokół Nr XVI/12 i Nr XVII/12). 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1300 zamknął 

obrady Rady Gminy Kamiennik 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

Protokołowała 

J.Lubieniecka  

 

 

 

 

 

 


