Protokół Nr XIX/12
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 26 lipca 2012 r. r. w godzinach od 900 – 1030

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 protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
4. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok,
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3) w sprawie rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2011 r.,
4) w sprawie zmiany uchwały
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Nie było
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 14 „za” jednogłośnie.
ad 1. Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami zwracając szczególną
uwagę na wykonanie takich zadań jak:
1) został przeprowadzony przetarg na realizację remontu drogi Goworowice –Tarnawa,
termin zakończenia inwestycji do dnia 15.09.2012 r.,
2) ogłoszony został nabór ofert przetargowych na remont świetlicy wiejskiej w
Cieszanowicach,
3) Realizowany jest remont Urzędu Gminy w Kamienniku,
4) W ramach robót publicznych zatrudniamy tylko 2 osoby,
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5) Przeprowadzona została kontrola Funduszu Soleckiego? – przypomnienie dla
sołtysów, że zebrania wiejskie należy obyć do dnia 25 września 2012 r. w sprawie
podziału środków Funduszu Sołeckiego.
Na sesję przybył radny Eugeniusz Marynowicz

ad. 2 Wójt Gminy przedstawił informację na temat realizacji zgłoszonych wniosków na
poprzedniej sesji (rejestr wniosków i interpelacji radnych)
Tadeusz Kaczmarski – chodziło mi o zgłoszenie do ZDP w Nysie, naprawy drogi od boiska
do serpentyny w Goworowicach - tam nie ma nawierzchni tylko same dziury
Małgorzata Pietroczuk – zgłaszałam naprawę chodnika koło p. Mizia około 200mb.

ad. 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Nr 16k/12 z przeprowadzonej
kontroli ( Protokół w teczce z posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz na bip urzędu gminy)

ad.4.1) Skarbnik gminy - przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na 2012 rok,
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na
temat projektu w następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
3. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały – 15
„za”- jednogłośnie ( uchwala Nr XIX/92/12)

ad.4.2) Skarbnik gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na
temat projektu w następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
3. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
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4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały – 15
„za”- jednogłośnie ( uchwala Nr XIX/93/12)

ad.4.3) Skarbnik gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozliczenia dotacji
przedmiotowej za 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na
temat projektu w następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
3. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały – 15
„za”- jednogłośnie ( uchwala Nr XIX/94/12)

ad.4.4) Przewodniczący Rady Gminy - przedstawiła projekt w sprawie zmiany uchwały dot.
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kamiennik
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na
temat projektu w następującej kolejności:
1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie
2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
3. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Eugeniusz Marynowicz – dla tych o najniższych dochodach to należy się zastanowić czy nie
podnieść progu do 200%
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały – 15
„za”- jednogłośnie ( uchwala Nr XIX/95/12)
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ad.5 Pytania i interpelacje radnych
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił wniosek mieszkańców Zurzyce o budowę
chodnika od przystanku PKS do drogi gminnej 9 wniosek wg kompetencji przekazany do
Wójta Gminy)
Bogumił Wąs – wystąpić do Starostwa Powiatowego w Nysie o ograniczenie prędkości przez
wieś Chociebórz do 30km/h.
Eugeniusz Marynowicz – mi chodzi o zorganizowanie dożynek gminnych bo nasza gmina
jest typowo rolnicza
Wójt Gminy – nie mamy w budżecie gminy zaplanowanych środków, ale to nie problem,
,ponieważ można wprowadzić zmiany tylko niech się zgłosi sołectwo z chęcią organizacji bo
ja mogę pomóc, ale sam nie będę wszystkiego organizował.
Eugeniusz Marynowicz – to zróbmy dożynki w Goworowicach.
Tadeusz Kaczmarski – teraz to już jest za późno, ja zgłaszałem, żeby termin i które sołectwo
organizuje dożynki gminne był już ustalony w miesiącu maju, a najlepiej to rok wcześniej.
Stanisław Kuś – postawić znak ograniczenia prędkości na drodze gminnej od p. Mudrak do p.
Glinka.

ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy – protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu w
sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków, kto z Państwa
Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji – 15 „za” – jednogłośnie ( protokół
Nr XVIII/12)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1030
zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy Kamiennik.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
J.Lubieniecka
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