Protokół Nr XX/12
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 30 sierpnia 2012 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 Dyrektora Z G K i M Kamiennik
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. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia projektu pt.” Nasza radosna szkoła”
2) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
3) W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kamiennik
4. Pytania i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
- nie zgłoszono uwag
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad ? – 14 „za” – jednogłośnie
ad. 1 Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami :
- na końcowym etapie jest remont świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach
- w tym tygodniu rozstrzygnie się przetarg na remont placu przy kościele w Lipnikach
- wymieniono żarówki w lampach ulicznych w Kłodoboku
- zlecono dokumentację na dach świetlicy w Chocieborzu
- wykonano drobne remonty szkół
ad. 2 Wójt Gminy udzielił informacji w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na
poprzedniej sesji .(rejestr wniosków i interpelacji radnych).
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ad. 3.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały pt. „Nasza radosna
szkoła”
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 - pozytywnie
4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie ma uwag.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” – jednogłośnie (uchwała Nr XX/96/12)

Ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
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 – pozytywnie
4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie ma uwag
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14
„za” jednogłośnie (uchwała Nr XX/97/12))
ad. 3.3)

Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt

uchwały w sprawie

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie Gminy Kamiennik
1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie,
2) Komisja Rewizyjna – pozostawiliśmy do rozstrzygnięcia na sesji
3) Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – zostawiliśmy do
rozstrzygnięcia na sesji
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Pan Kazimierz Przedwojewski – nie byłem na komisji nie znam dyskusji ale wg mnie woda
jest za droga. W ubiegłym roku ścieki były podwyższone o 60%. Jestem za tym aby
podwyższać stopniowo a nie tak raptownie, wg jest to podwyżka 30%. Jestem za tym aby
obniżyć.
Wójt Gminy – podwyżka jest 11% a nie 14% nie możemy porównywać do innych gmin.
Ulepszenie oczyszczalni wiąże się z kosztami.
Pan Zdzisław Ficoń – jak kształtują się ceny wody w sąsiednich gminach ?
Pan Eugeniusz Murynowicz - na komisjach mówi się o 11% podwyżce a wychodzi teraz
13%, dlaczego wprowadza się w błąd radnych
Pan Kazimierz Przedwojewski – na przyszłość trzeba liczyć brutto do brutta a nie brutto do
netta.
Przewodniczący Rady Gminy - kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 9
„za” , 0 „przeciw” , 5 wstrzymało się” ( uchwała Nr XX/98/12)
Uchwała została przyjęta 9 głosami.
ad. 4. Pytania i interpelacje
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie wniosków i interpelacji:
Kuś Stanisław – na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
przybyli Prezes Sportu Jan Skiba oraz lekarz Janusz Jaskot aby przyznać im dodatkowe
pieniądze na rozgrywki ponieważ klub z Kamiennika awansował do ligi okręgowej a z tym
wiążą się dodatkowe opłaty
Przewodniczący Rady Gminy –Komisja niech wystąpi z wnioskiem do Wójta Gminy ze
wskazaniem żądań
Marynowicz Eugeniusz proszę o sprecyzowanie o co chodzi dokładnie ponieważ w
Kamienniku są dwie drużyny, które wymagają dodatkowego utrzymania
Sekretarz Gminy – był ogłoszony przetarg na dofinansowanie sportu. Organizacja sportu
przygotowuje dokumentację wydatków i koszty utrzymania sportu na gminie. Gmina nie daje
pieniędzy na utrzymanie sportu lecz dofinansowuje sport.
Murynowicz Eugeniusz – jak był robiony koszt wydatków nie wiedzieliśmy, że będą 2
drużyny w Kamienniku
Kaczmarski Tadeusz – w miesiącu lipiec kontrolowaliśmy sport i na fakturach były rzeczy
które bezpośrednio nie dotyczyły sportu.
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Urszula Urbańczyk – czy są pracownicy interwencyjni ponieważ prosiłabym o wykoszenie
placu koło świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych oraz wykoszenie poboczy i rowów
przydrożnych szczególnie na zakrętach ponieważ jest mała widoczność szczególnie na
zakręcie do Ogonowa
Katarzyna Bednarczuk – odblokować drogę nr 407 łączącą drogi nr 359 i 362 która jest
zajęta przez Pana Krasickiego.
Marek Rutkowski – wyczyścić rów przydrożny do Siemionki
Kazimierz Przedwojewski – proszę w następnych dwóch miesiącach powrócić do regulaminu
diet.
Bogumił Wąs – proszę zwrócić uwagę na zatrudnienie ginekologa i stomatologa w naszym
Ośrodku Zdrowia, ponieważ w miesiącu wrzesień składa się wnioski do NFZ celem
zatrudnienia.
ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z
poprzedniej sesji– 14 „za” – jednogłośnie

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie
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zamknął

obrady Rady Gminy Kamiennik
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała
M. Wisła
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