
Protokół Nr XXI/12 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 28 września 2012 r. r. w godzinach od 900 – 1230 

 

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 15 radnych czyli 100% 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 podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice, numery 

oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 

2) w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustalenia 

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

3) w sprawie zatwierdzenia projektu Pt. Indywidualizacja zajęć w Gminie 

Kamiennik, 

4) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2012 roku, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

6) zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Nyskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok. 

4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad? 

Nie było 



Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? – 15 „za”  

– jednogłośnie 

 

ad. 1 Wójt Gminy przedstawił informację z pracy pomiędzy sesjami zwracając uwagę na 
wykonanie takich zadań jak: 

1) remont świetlicy wiejskiej w Cieszanowicach, 
2) zakończenie odbywania zebrań wiejskich, 
3) przeprowadzenie zbiórki odpadów elektronicznych, 
4) odbywają się zebrania strażackie, 
 

ad. 2 Wójt Gminy przedstawił informację na temat realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

 

ad. 3.1) Przewodniczący Rady Gminy  - przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału 

Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych 

w każdym okręgu. 

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 lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za pod jęciem tej uchwały? – 15 „za” – jednogłośnie ( uchwała 

Nr XXI/99/12). 

 

ad. 3.2) Przewodniczący Rady Gminy  - przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału 

Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, 

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 lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały?  



Eugeniusz Marynowicz – czy projekt tej uchwały nie powinien być poddany konsultacjom 

społecznym? 

Sekretarz Gminy – nie ma takiego ustawowego wymogu. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXI/100/12). 

 

ad. 3.3)  Przewodniczący Rady Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia projektu pt. Indywidualizacja zajęć w Gminie 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 lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Kazimierz Przedwojewski – co sądzi o tym p. Dyrektor? 

Dyrektor – Renata Papuga – szkoła otrzyma dodatkowe pomoce dydaktyczne, a uczniowie 

certyfikaty z języka angielskiego i języka niemieckiego.  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? –  15 

„za”  – jednogłośnie   (uchwała Nr XXI/101/12) 

 

ad. 3.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku. 

Następnie przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze  2012 r.  

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 – rozstrzygnięcie w 

głosowaniu na sesji 

4. Komisja Rewizyjna – z uwagami  



Komisja zwróciła uwagę na wykonanie 

a)  planu dochodów w następujących działach:  

- dział 750 administracja publiczna realizacja 31%, 

- dział 801 § 0830 oświata i wychowanie realizacja 0,00% 

- dział 600 transport i łączność realizacja 0,00% 

- dział 700§ 0770 wykonanie 4% 

b) wykonanie planu wydatków: 

- dział  600 § 60014 drogi publiczne powiatowe realizacja 0,00% 

-  dział 851 §  85153 zwalczanie narkomani realizacja 0,00% 

                   § 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja 34% 

Skarbnik Gminy -  udzieliła odpowiedzi na zgłoszone uwagi przez Komisję Rewizyjną 

zapewniając,  że realizacja  planowanych dochodów i wydatków w wymienionych działach 

znacznie się poprawi w drugim półroczu 2012 roku.            

Czy są uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? – nie było  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały – 15 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXI/102/12) 

 

ad. 3.5) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia 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  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Czy są uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Zdzisław Ficoń – czy we wszystkich wsiach dokonano zmiany, bo zmieniła się jakość 

oświetlenia na gorsze, miało być oświetlenie ledowe, a założono lampy rtęciowe o mniejszej 

mocy. 

Wójt Gminy – jest takie złudzenie, że światło jest mało intensywne, ale trzeba było w ramach 

oszczędności coś robić  

Zdzisław Ficoń – problem polega na tym, że przez 5,5 roku będziemy płacić za oświetlenie, 

które było o większej mocy. 

Wójt Gminy – było 250W teraz będzie 75W,  a oszczędności będą po kilku latach. 



Zdzisław Ficoń – przy podejmowaniu uchwały mówiono nam, że będą żarówki ledowe, 

oprawy ledowe mają większą trwałość, nie zużywają się tak jak świetlówki, przy których  

awaryjność jest większa i jakość oświetlenia jest gorsza, a wysokie rachunki będziemy płacić 

do 2018 roku  

Urszula Urbańczyk – prosiłam tego Pana co wymieniał żarówki, żeby koło mostu  założyli 

żarówkę o większej mocy, ale powiedział, że to się nie da, ponieważ   stopi się oprawa. 

Wójt Gminy – koszt wymiany  oświetlenia wynosiłby 400 tys. zł a nas na to nie stać i 

zdecydowaliśmy się na układ żeby nie płacić odsetek od zaciągniętego kredytu, a  tak to za 

parę lat będziemy mieć oszczędności, większość gmin tak robi, my jesteśmy jedną z 

ostatnich, która zmienia oświetlenie uliczne. 

Kazimierz  Przedwojewski – czy w umowie jest zapisane jakie ma być oświetlenie, że  

ledowe. 

Wójt Gminy – przekonano mnie, że sodowe będzie lepsze. 

Sekretarz Gminy – poinformowała, że w gazecie „ Wspólnota” jest artykuł na temat 

oświetlenia ledowego , które u nas wchodzi na rynek jest najbardziej optymalne, ale jest to 

 bardzo drogie oświetlenie, jeżeli będzie taka potrzeba to możemy skserować radnym ten 

artykuł. 

Eugeniusz Marynowicz – problem już jest, bo tam gdzie jest dużo lamp to jest jasno, ale 

ulica Chopina jest ciemna, jak  na ulicy  prowadzącej  do mnie założą jedną taką lampę to 

dalej będzie ciemno. 

Wójt Gminy  - to są żarówki  energooszczędne i żywotność tych  żarówek jest większa. 

Zdzisław Ficoń – czy  są przepisy określające jakość oświetlenia ulicznego ilość lux na m2 

sprawdzić.  

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? – 15 „za” – 

jednogłośnie (uchwała Nr XXI/103/12)  

 

ad. 3.6) Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, 

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 lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały?  - nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie ( uchwała Nr 

XXI/104/12). Salę obrad opuściła radna Anna Bryk.  

 

ad.3.7)  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: 

5. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

6. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

7. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

8. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Czy są uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały?  - nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za” jednogłośnie ( uchwała Nr 

XXI/105/12). 

 

ad. 4 Pytania i interpelacje radnych. 

Kazimierz Przedwojewski – czy w umowie dot. oświetlenia ulicznego jest zapis, zę przez 

okres obowiązywania umowy nie będzie zmiany w wysokości opłaty za energię elektryczną. 

Zdzisław Ficoń – zamontować progi zwalniające na drodze  Cieszanowice – Szklary. 

Urszula Urbańczyk – postawić znak ograniczenia prędkości przed mostem przy znaku 

odnośnie tonażu. 

Małgorzata Pietroczuk – wyrównać gruz wysypany koło boiska sportowego w Karłowicach 

Wielkich, rosnące tam ]chwasty zanieczyszczają okoliczne pola i rolnicy się skarżą 

Bogumił Wąs -  wystąpić  do ZDP w Nysie o  umieszczenie nazwy miejscowości 

„Chociebórz” od strony Lipnik, ponieważ od 3m-cy nie ma tablicy. 

Urszula Urbańczyk – zamontować słup wraz z lampą oświetlenia ulicznego przy wjeździe 

do Karłowic Małych. 

Stanisław Kuś – naprawić załamany przepust na drodze za p. Kuśmierkiem, usunąć gałęzie z 

drutów przy słupie nr 3 i 251. 

 

 



ad. 5.  Przyjęcie protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy – protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu  w 

sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń ani uwag, kto z Państwa 

Radnych jest za przyjęciem tego protokołu? –   14 „za”  jednogłośnie (protokół Nr XX/12) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 zamknął 

obrady Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina Lubieniecka 

 

 

 

 


