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Protokół Nr XXIV/12 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 13 grudnia   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) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, 

2) w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kamiennik, 

3) w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za pojemnik. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Kazimierz Przedwojewski  - wnioskuję,  aby uchwały w  sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik oaz w sprawie wyboru metody ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

za pojemnik zostały przyjęte bezwzględną większością głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy - według mnie nie jest możliwe zastosowanie takiej zasady 

głosowania bo ustawa o samorządzie terytorialnym określa w których uchwałach  należy 

zastosować regułę bezwzględnie większości głosów, ale wniosek od strony prawnej 

rozstrzygnie Radca Prawny, który będzie później obecny na sesji. 
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Wobec powyższego kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku 

obrad? – 15 „za” – jednogłośnie 

 

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

wykonanie takich zadań jak: 

1) remont stadionu  w Kamienniku, 

2) wykonywany jest dach na świetlicy w Goworowicach, 

3) został naprawiony dach na budynku  kuźni w ZGKiM w Kamienniku, 

4) zakończona budowa chodnika w Chocieborzu i placu  koło kościoła w Lipnikach, 

5) zatrudniono 20 osób  w ramach robót publicznych. 

 

ad. 2 Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych) 

 

ad. 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił protokoły z przeprowadzonych 

kontroli Nr 20k/12 i Nr 21k/12 (protokoły w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej). 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionych protokołów 

Kazimierz Przedwojewski – czy wpłata przez byłego pracownika nie powinna być zwrócona 

na konto Urzędu Gminy, a nie na konto Klubu Sportowego. 

Zdzisław Ficoń – skąd te pieniądze były, czy to niebyły pieniądze budżetu gminy? 

Kazimierz Przedwojewski – czy wniosek o dofinansowanie jest zasadny, z zapytaniem czy 

koszty telefonu nie są za drogie, faktury  są wypisywane nierzetelnie itd. 

Sekretarz Gminy – Klub Sportowy w Kamienniku  z dotacji rozliczył  się , a to są wpłaty 

własne.. 

Stanisław Kuś – co z tym Klubem, dostali pieniądze z Turonu. 

Wójt Gminy z Turonu otrzymaliśmy dotację w kwocie 30 tys. zł  i przeznaczone zostały na 

zakup sprzętu sportowego we wszystkich klubach. i zakup kosiarki traktorowej do Klubu w 

Kamienniku. Kamiennik na 2012 rok otrzymał dotację w wysokości 30 tys. zł i to są duże 

pieniądze. 

Tadeusz Kaczmarski – Klub Sportowy jako organizacja pożytku publicznego zobowiązany 

jest do składania rocznych sprawozdań. 

Skarbnik Gminy – Klub Sportowy z tego co mi wiadomo nie jest już organizacją pożytku 

publicznego. 
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Sekretarz Gminy – zapytała, czy w świetle tego protokołu można dawać pieniądze na 

działalność Klubu. 

Eugeniusz Marynowicz – nie podoba mi się takie postawienie sprawy, bo nieprawidłowości 

są ale Sport musi działać. 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że pieniądze muszą być  wydawane przez  zarząd, 

a nie jednoosobowo i wszystko będzie w porządku. 

 

ad. 4  Przewodniczący Rady Gminy – przy przyjmowaniu porządku obrad został zgłoszony 

wniosek, żeby uchwały w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kamiennik oraz w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za pojemnik zostały przyjęte 

bezwzględną większością głosów. Proszę o wypowiedź w tej sprawie Radcę Prawnego. 

Radca Prawny – Rada Gminy nie może wprowadzać modyfikacji w głosowaniu, musi 

glosować zgodnie z ustawą. 

 

ad. 4. 1) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w  zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej  na 2012 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są zapytania lub uwagi do przedstawionego projektu? 

Nie było. 

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

Nr XXIV/117/12). 

 

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamiennik.. 

Regulamin został dostarczony do radnych na 7 dni przed sesją, wczoraj odbyło się szkolenie  

i wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, otwieram dyskusję na temat Regulaminu. 

Tadeusz Kaczmarski – zacytował  ust. 1 i 2 w § 4 ze stwierdzeniem, że nie rozumie o co 

chodzi w ust. 1 

W toku dyskusji Radni wykreśli   z ust.1 wyrazy „ opadłych liści” 

Wójt Gminy – Regulamin nie jest taki zły i należy go przyjąć, a stawki dokładnie przetargu,    

zawarciu umowy na składowanie i opłacie marszałkowskiej. 

Zdzisław Ficoń – dajmy sobie czas do marca 2013 r. 

Przewodniczący Rady Gminy – musimy przyjąć Regulamin i stawki do końca roku, bo 

inaczej zrobi to za nas Wojewoda. 
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Sekretarz Gminy – co się nie podoba w Regulaminie, co należy zmienić. Ten Regulamin jest 

ogólny, zgodny z ustawą. 

Tadeusz Kaczmarski – chodzi mi  o § 20 co z  popiołem wywóz w okresie zimowym od 

marca do października, a co przez pozostałe miesiące roku. 

Ustalono wykreślić wyrazy „ w okresie zimowym. ( od 1 października do 31 marca)” 

Zdzisław Ficoń – prosiłbym o jasne wyartykułowanie co mówi ustawa o odpadach bo np. 

możemy to zrobić w całkiem inny sposób, może być 8 pojemników 

Monika Kuziemska –   nasza Gmina jest w I wariancie – 3 pojemniki  

Zdzisław  Ficoń – jak mieszkańcy zapoznają się z Regulaminem 

Monika Kuziemska – na kampanię informacyjną jest zaplanowane 18.000,-zł 

Tadeusz Kaczmarski – nie ma informacji o świetlicach wiejskich 

Monika Kuziemska – świetlicę wiejską należy traktować jak sklep. 

Ustalono, że w załączniku do uchwały w pkt 10 tiret 4  po wyrazie „biblioteki”  dopisać 

wyraz  „świetlice”. 

Bogumił Wąs w § 18 w ust. 3 po wyrazie zniszczenia dopisać wyrazy „ przez właściciela 

nieruchomości” 

Tadeusz Kaczmarski – kto przygotowywał projekt uchwały. 

Monika Kuziemska – na zlecenie Gminy firma, która wczoraj przeprowadziła szkolenie . 

Zdzisław Ficoń – Firma dostała zlecenie i powinna przygotować Regulamin na potrzeby 

naszej Gminy indywidualnie, a nie przygotować gotowca z innych gmin np. kina, teatry, 

szpitale 

Ustalono – wykreślić szpital, kino, opera, teatr. 

Wójt Gminy – ta Firma  dla 16 gmin opracowywała całą gospodarkę odpadami min. Nysy, 

Prudnika, Grodkowa . 

Stanisław Pieniakowski – ile kosztował Regulamin – 5-6 tys. zł 

Wójt Gminy – to nie jest tylko Regulamin, ale opracowanie całościowe (2 czy 3 książki). 

Musi być punkt zbiorczy odpadów ( PSZOK), gdzie będą składowane odpady nietypowe takie 

jak gruz, radia, telewizory, będą to duże koszty budowy tego punktu na gminie. 

Zdzisław Ficoń  - ten Regulamin jest nierzetelny  

Wójt Gminy – ten Regulamin daje nam możliwość dopasowania się i nie jest taki zły i tu nie 

ma żadnego zagrożenia. 

Kazimierz Przedowjewski  - w załączniku do uchwały wykreślić pkt 3, 9, 10 
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Tadeusz Kaczmarski – Regulamin powinien być czytelny i przejrzysty i jasny , każdy  może 

sobie wyliczyć opłaty. Ten Regulamin jest  szablonowy i nie ma nic wspólnego z naszą 

Gminą. 

Wójt Gminy – to są zapisy ogólne. 

Anna Bryk  – nieruchomości zamieszkałe, a niezamieszkałe ( pustostany)  też nie są  w 

Regulaminie uregulowane, zwierzęta- wyznaczone obowiązki jak z terenów miejskich, czemu 

ma to służyć. 

Zdzisław Ficoń – cały Regulamin dotyczy odpadów stałych, nic się nie mówi o ściekach i 

podłączeniach do rowu.   

Wójt Gminy – obowiązkiem Gminy jest skanalizować Gminę, mamy skanalizowane 2 

miejscowości,  

Zdzisław Ficoń - uciążliwość tych  odpadów jest bardzo duża 

Wójt Gminy – stwierdził, że nie jest sztuka karać ludzi jak nie ma warunków. 

Zdzisław Ficoń – jest napisane, że wywozić szamba może tylko zakład do tego uprawniony, 

a Wy chcecie uchwalać Regulamin. 

Przewodniczący Rady Gminy -  czy  są  jeszcze uwagi  do przedstawionego Regulaminu?  

Nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Kamiennik.? – 9 „za”, 4 „przeciw”,  2  

„ wstrzymuj ących się” (uchwała Nr XXIV/118/12) . 

 

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

metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty za pojemnik. 

Czy są  uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Tadeusz Kaczmarski – chodzi mi o § 4 pkt 2 odnośnie wzorów deklaracji, kiedy będą. 

Monika Kuziemska – wzory deklaracji zostaną uchwalone w odrębnej uchwale. 

Eugeniusz Marynowicz – przytoczył wypowiedź ze szkolenia, że „opłata powinna być 

równa  dla wszystkich i liczona od gospodarstwa”, uważam, że opłata  powinna być 

minimalna. 

Zdzisław Ficoń – co na temat opłat mówi ustawa? 

Radca Prawny – są różne metody naliczenia opłat co określa art. 6j. ust.1 pkt 1- 3 

„ 1 . W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6 c ust.1 opłatya za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 
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1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej widy z danej nieruchomości, albo 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej  na podstawie art. 6k.ust.1.”. 

Wójt Gminy – te stawki zabezpieczają samofinansowanie się gospodarki odpadami na 

Gminie. Po przeprowadzonym przetargu stawki na pewno zmienimy. Odpady będziemy 

składować na wysypisku w Domaszowicach, potrzeba uwzględniania stawki odbioru 

odpadów na wysypisko oraz transport, gdzie my mamy dalej niż Nysa. Opłaty za odbiór mają 

być jednakowe dla wszystkich gmin, takie jest stanowisko gminy Nysa. Firma wyliczyła nam 

na pierwszy rok stawkę 15,40zł. Zaproponowana stawka może ulec z obniżeniu, a może tez 

po przetargu okazać się niewystarczająca. Szacuje się, że 70% mieszkańców będzie płacić za 

odpady. 

Sekretarz Gminy – jest z Polsce problem śmieci, połowa śmieci może lądować w rowach i 

lesie, dlatego wyliczenia Firmy są wyższe niż dane statystyczne  GUS odnośnie ilości śmieci  

Zdzisław Ficoń – proszę mi wyjaśnić zapisy § 2 i § 3 uchwały w stosunku do § 1,  gdzie   np.  

3 osobowa rodzina  przy zbiórce w sposób nieselektywny zapłaci 62,40 zł miesięcznie za  

pojemnik 60l ustalony w § 8 Regulaminu, a wg § 2  za pojemnik 60l zapłaci 12,54zł  jeżeli w 

części będą zamieszkiwać mieszkańcy, a w części nie będą. Jest to nierówność podmiotów 

wobec prawa. 

Jan Miske – wnioskuję o przyjęcie stawek w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby  za 

odpady zbierane  i odbierane w sposób selektywny i 15 zł od osoby za odpady zbierane i 

odbierane  w sposób nieselektywny. 

Kazimierz Przedowjewski – nie można założyć, że płaci 70% tylko 100%, a reszta to gmina 

lub GOPS. Obecnie  4 osoby płacą 78 zł za kwartał, a po nowemu będzie to 300,12zł. Po 

obliczeniach wyszło mi 10 zł od osoby  miesięcznie od osoby  za odpady zbierane  i 

odbierane w sposób selektywny i 16 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane  w sposób 

nieselektywny. 

Bogumił Wąs – 5zł od osoby za niesegregowane odpady, dlaczego Pan przerwał szkolącemu 

jeżeli mówił o kwocie 10 zł 

Przewodniczący Rady Gminy – skąd się wzięły te stawki. 

Wójt Gminy – to są ceny, żeby zbilansować gospodarkę odpadami. 

Zdzisław Ficoń – proszę wytłumaczyć mi te dwie kwestie. 
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Monika Kuziemska – powstał błąd pisarski  i w § 2 oraz § 3   zostają wykreślone wyrazy „ 

oraz nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”. 

Tadeusz Kaczmarski – jak teraz będzie wyglądała uchwała. 

Przewodniczący Rady Gminy – najpierw przegłosujemy propozycje stawek, a póżniej 

przedstawię projekt uchwały 

Kto z Państwa Radnych jest za tym aby stawka  wynosiła  14 zł miesięcznie od osoby  za 

odpady zbierane  i odbierane w sposób selektywny i 20,80 zł od osoby za odpady zbierane i 

odbierane  w sposób nieselektywny? – 0 „za”, 13 „przeciw”, 2 „wstrzymuj ących się”  – 

propozycja Wójta nie została przyjęta  

Kazimierz Przedwojewski – wycofuję swój wniosek w sprawie stawek. 

Kto z Państwa Radnych jest za tym aby stawka  wynosiła  8 zł miesięcznie od osoby  za 

odpady zbierane  i odbierane w sposób selektywny i 15 zł od osoby za odpady zbierane i 

odbierane  w sposób nieselektywny? – 8 „za”, 7 „wstrzymuj ących się”  – wniosek został 

przyjęty. 

Zdzisław Ficoń – twierdzę dalej, że jest nierówne traktowanie podmiotów wobec prawa. 

Tadeusz Kaczmarski – Firma  nie ma obowiązku składać deklaracji do Gminy, to jest w 

ustawie zapisane, może zawierać umowę  z Firmą zajmującą się odpadami.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały   w sprawie wyboru metody 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty za pojemnik. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 „za”, 4 „przeciw”, 1 

„wstrzymuj ący się” ( uchwała Nr XXIV/119/12)  

 

ad. 5 Pytania i interpelacje radnych 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zgłaszanie pytań i interpelacji. 

Urszula Urbańczyk – zamontować szybę na przystanku PKS w Karłowicach Małych 

ponieważ  została wybita. 

 

ad. 6  Przewodniczący Rady Gminy – protokół z ostatniej sesji został wyłożony w 

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

Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? – 15 „za” – jednogłośnie (protokół 

Nr XXIII/12). 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 zamknął 

obrady Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J. Lubieniecka 

 

 

 

 

  


