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Protokół Nr XXIII/12 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 22 listopada  2012 r.  w godzinach od 900 – 1230 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych,  sołtysów, Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy i Radcę 

Prawnego. 

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 poprzednich  sesjach. 

3. Przedstawienie  protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Kamiennik. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2013 rok, 

3) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, 

4) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

5) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2013 

rok”. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy Kamiennik – wnioskuję o wprowadzenie do  porządku obrad w  pkt 4 ppkt 3,  

projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do 

obliczenia  podatku rolnego w roku 2013, natomiast ppkt 3 otrzymuje nr ppkt 4 i kolejno 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tej zmiany do 

porządku obrad? –    15 „za” - jednogłośnie . 
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Przedstawię porządek obrad po wprowadzonych zmianach 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich  sesjach. 

3. Przedstawienie  protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Kamiennik. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2013 rok, 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2013 rok, 

3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do 

obliczenia  podatku rolnego w roku 2013 

4) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, 

5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych, 

6) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego na 2013 rok”. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

15 „za” – jednogłośnie  

 

ad. 1 Wójt Gminy – przedstawił informację z pracy pomiędzy sesjami zwracając szczególną 

uwagę na takie zagadnienia  jak: 

1) zakończenie  remontu placu przed kościołem w Lipnikach, 

2) budowa chodnika w Chcieborzu, 

3) trwają roboty budowlane przy boisku sportowym w Kamienniku, 

4) odbył się przetarg na remont świetlicy wiejskich w Goworowicach, 

5) wyremontowane zostały schody przy przedszkolu w Kamienniku, 

6) zatrudniamy w ramach prac publicznych  14 ludzi 
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ad. 2  Sekretarz Gminy – przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji 

(rejestr skarg i wniosków) 

 

ad. 3 Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej przedstawił protokoły z przeprowadzonej kontroli 

Nr 17k/12, Nr 18k/12, 19k/12 (protokoły w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej). 

 

ad. 4. 1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na 

temat projektu  

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych  –  0,73zł od 1m² powierzchni użytkowej – wszystkie Komisje Rady 

Gminy proponują stawkę 0,70zł od 1m² powierzchni użytkowej za wyjątkiem 

Komisji Działalności Gospodarczej Rolnictwa  i Ekologii, gdzie Radni 

wypowiedzą się na sesji w trakcie głosowania, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej        

– 22,82 zł od 1m² powierzchni użytkowej, – wszystkie Komisje Rady Gminy 

proponują stawkę 20,00zł od 1m² powierzchni użytkowej za wyjątkiem Komisji 

Działalności Gospodarczej Rolnictwa  i Ekologii gdzie Radni wypowiedzą się na 

sesji w trakcie glosowania, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej – 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów proponują stawkę ustawową 

Komisja   Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie zajęła stanowiska, 

a Radni z Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  opowiedzą się 

w głosowaniu na sesji, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów          

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 

4,63 zł od 1m² powierzchni użytkowej –  wszystkie Komisje Rady Gminy 

proponują stawkę 4,50zł od 1m² powierzchni użytkowej za wyjątkiem Komisji 

Działalności Gospodarczej Rolnictwa  i Ekologii, gdzie Radni wypowiedzą się na 

sesji w trakcie glosowania, 
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1m2  

powierzchni użytkowej – Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisja Budżetu i Finansów proponują stawkę 6,00 zł od 1m2  

powierzchni użytkowej, Komisja Rewizyjna proponuje stawkę 5,00 zł od 1m2  

powierzchni użytkowej, a Radni z Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i 

Ekologii  opowiedzą się w głosowaniu na sesji, 

  2) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1m² powierzchni 

– wszystkie Komisje Rady Gminy proponują stawkę 0,80zł od 1m² powierzchni 

użytkowej za wyjątkiem Komisji Działalności Gospodarczej Rolnictwa  i Ekologii, 

gdzie Radni wypowiedzą się na sesji w trakcie głosowania 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 

4,40 zł od 1ha powierzchni –  wszystkie Komisje Rady Gminy proponują stawkę 

4,40zł od 1m² powierzchni użytkowej za wyjątkiem Komisji Działalności 

Gospodarczej Rolnictwa  i Ekologii, gdzie Radni wypowiedzą się na sesji w 

trakcie głosowania, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł. od 1m² 

powierzchni –  wszystkie Komisje Rady Gminy proponują stawkę 0,40zł od 1m² 

powierzchni użytkowej za wyjątkiem Komisji Działalności Gospodarczej 

Rolnictwa  i Ekologii, gdzie Radni wypowiedzą się na sesji w trakcie głosowania. 

 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy   

o podatkach i opłatach lokalnych –  Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów 

proponują stawkę ustawową Komisja   Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie 

zajęła stanowiska, a Radni z Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  

opowiedzą się w głosowaniu na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy tą stawkę podatku w której są różne 

propozycje. 

- Kto z Państwa Radych jest za tym, aby stawka podatku od nieruchomości na 2013 rok  od 

budynków lub ich części „ pozostałych”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynosiła  6,00 zł od 

1m2  powierzchni użytkowej ? – 4 „za” 
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- Kto z Państwa Radnych jest za tym aby stawka podatku od nieruchomości na 2013 rok  od 

budynków lub ich części „pozostałych”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynosiła  5,00 zł od 

1m2  powierzchni użytkowej ? – 11 „za” 

Przyjęto  stawkę 5,00 zł od 1m2  powierzchni użytkowej od budynków lub ich części  

„ pozostałych”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały po wprowadzonych 

zmianach. 

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

Nr XXIII/111/12).  

 

ad. 4. 2) Przewodniczący  Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Poprosił Komisje Rady 

Gminy o przedstawienie opinii  dot. projektu tej uchwały: 

1) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było. 

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

Nr XXIII/112/12) 

ad. 4. 3)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia  podatku rolnego w roku 2013 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii  dot. projektu tej uchwały: 

Ustawowa cena żyta  do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku podana w Komunikacie 

przez Prezesa GUS wynosi 75,86zł za 1q żyta. 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii 

zaproponowały obniżenie stawki do kwoty 68,00zł za 1q żyta 

Komisja Rewizyjna i Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaproponowały obniżenie stawki do 

kwoty 65,00zł za 1 q żyta. 

Czy są jeszcze uwagi do tej uchwały 
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Eugeniusz Marynowicz – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej Rolnictwa i 

Ekologii  zwrócił uwagę, na trudną sytuację materialną rolników w związku z wystąpieniem 

na naszej Gminie klęski wymarznięcia i przeorania wielu plantacji zbóż i rzepaku i 

zaproponował obniżenie stawki do 60,00zł za 1q żyta. 

Kazimierz Przedwojewski – stwierdził, uważam, że Radni muszą widzieć interes Gminy i 

przyjęcie stawki 68,00zł za 1q żyta to jest 20% podwyżka. 

Wójt Gminy – na Komisjach temat był dyskutowany, projekt budżetu opracowany jest na 

maksymalnych stawkach i każde obniżenie stawki spowoduje to, że muszą być skreślone 

inwestycje. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka żyta do 

podatku rolnego wynosiła – 68,00zł za 1q  żyta? – 7 „za”   

– kto z Państwa Radnych jest za  tym,   aby stawka żyta do podatku rolnego wynosiła – 

65,00zł za 1q  żyta? – 8 „za”   

Została przyjęta stawka 65,00zł/q żyta. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia  podatku rolnego w roku 2013. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 „za”, 2 „wstrzymuj ących się”  

(uchwała Nr XXIII/113/12) 

 

ad. 4.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości. 

Poprosił Komisje Rady Gminy  o przestawienie opinii na temat projektu uchwały  wg 

następującej kolejności: 

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

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – 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 XXIII/114/12) 

 

ad. 4.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
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Poprosił Komisje Rady Gminy  o przestawienie opinii na temat projektu uchwały  wg 

następującej kolejności: 

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

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – 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 ( uchwała Nr XXIII/115/12) 

 

ad. 4.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ 

Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego na 2013 rok”. 

Poprosił Komisje Rady Gminy  o przestawienie opinii na temat projektu uchwały  wg 

następującej kolejności: 

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

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Bogumił Wąs – wnioskuję o zwiększone środki na działalność gabinetu rehabilitacyjnego w 

2013 r. 

Wójt Gminy – zobaczymy czy nas będzie na to stać, żeby zwiększać środki. 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXIII/116/12) 

 

ad. 5 Pytania i interpelacje radnych 

Eugeniusz Marynowicz -  konieczne jest wsparcie finansowe dla Klubu Sportowego w 

Kamienniku  jako przykład podaję notatkę z gazety  Gmina Prudnik przeznaczyła 8 tys. zł na 

sport z Funduszu Alkoholowego. Osobiście jako Prezes źle bym się czuł jak proszę  o pomoc 

finansową i nasyła mi się kontrolę, a pieniędzy nie ma.. 

Kazimierz Przedowojewski  - kontrola to nie znaczy, że ma się ktoś źle czuć, bo kontrola ma 

być czy wszystko jest w porządku, poczekajmy jakie będą wyniki. 
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Wójt Gminy – u nas w budżecie gminy nie ma pieniędzy na dofinansowanie Klubu 

Sportowego. Klub Sportowy dostaje pieniądze od Rady Gminy na podstawie uchwały o 

sporcie. 

Sekretarz Gminy -  z alkoholówki  można dostać pieniądze na konkretny projekt i z tego 

trzeba się rozliczyć. My działamy w granicach prawa. Nie można żądać pieniędzy bo im 

brakuje i potrzebują pieniędzy. 

Urszula Urbańczyk – do kogo zgłaszać odśnieżanie i piaskowanie dróg  w okresie zimowym. 

Wójt Gminy – do pracownika od drogownictwa  p. St. Dowhopoluka. 

Katarzyna Bednarczuk – naprawić studzienkę koło  posesji p. Derkacz . 

Marek Rutkowski – postawić w Białowieży pojemniki na szkło 

Stanisław Kuś  - skończyć wjazd do kościoła , ponieważ obecnie nie można dojechać do 

kościoła wózkiem oraz  oznakować parking ( 2 znaki „ Parking”,  „Zakaz parkowania 

powyżej 2,5t) 

Wójt Gminy – to są roboty dodatkowe, nie było ich w projekcie. 

Bogumił Wąs – zastanowić się czy podnosić podatki dojdzie jeszcze podatek śmieciowy, a 

sytuacja finansowa mieszkańców gminy jest bardzo ciężka. 

Przewodniczący Rady Gminy – mówiąc o podatkach musimy brać pod uwagę budżet gminy i 

sytuację finansową mieszkańców 

Stanisław Kuś – przenieś lampę ze słupa nr 61 na słup nr 2. 

Zdzisław Ficoń – ponawiam wniosek o zamontowanie progów zwalniających na drodze 

Cieszanowice – Szklary. 

Wójt Gminy – jest już zgoda, ale nie mamy środków na zamontowanie. 

 

ad. 6  Protokół z poprzedniej  sesji wyłożony był do wglądu w sekretariacie Rady Gminy, nie 

zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest przyjęciem protokołu z 

poprzedniej sesji ? – 15 „za” – jednogłośnie ( protokół Nr XXII/12) 

 

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

obrady Rady Gminy  Kamiennik,. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J.Lubieniecka 

 

 


