Protokół Nr XXV/12
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 28 grudnia 2012 r. w godzinach od 900 – 1330

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina - Przewodniczący Rady
Gminy.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, Kierowników
jednostek organizacyjnych gminy i Radcę Prawnego.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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 poprzednich sesjach.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2018 ,
2) w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
4. Informacja o działalności Rady Gminy za 2012 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 3 jako ppkt 1 projektu
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok z uwagi na to, że
wpłynęły drobne kwoty dotacji.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzonej przez Wójta
zmiany do porządku obrad? - 13 „za” – jednogłośnie.
Na sesję przyszedł radny Eugeniusz Marynowicz.
Przedstawił porządek obrad po wprowadzonej zmianie:
1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
3. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok,
2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 20132018,
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3) w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

4. Informacja o działalności Rady Gminy za 2012 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? – 14 „za”jednogłośnie.

ad.1 Wójt Gminy – skupił się na informacji jakie inwestycje zostały zrealizowane w 2012 r.,
a mianowicie:
1) w miesiącu maju została zakończona budowa kanalizacji w Goworowicach,
2) położono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Tarnawie,
3) wykonany został remont świetlicy w Cieszanowicach,
4) wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy,
5) przeprowadzono remont boiska sportowego w Kamienniku,
6) wykonano remont placu przed kościołem w Lipnikach i remont chodnika w
Chocieborzu,
7) wybudowany został przystanek PKS w Szklarach,
8) zakupiono samochód strażacki do OSP w Kamienniku oraz sprzęt hydrauliczny do
OSP w Szklarach
9) rozpoczęliśmy remont świetlicy w Goworowicach,

w tym

roku został

przeprowadzony remont dachu,
10) wymieniliśmy okna w budynkach socjalnych,
11) zakupiono piec co do świetlicy w Karłowicach Wielkich,
12) Pozyskaliśmy środki na roboty publiczne w wysokości około 140.000,-zł.

ad. 2 Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na
poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych).

ad.3.1) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie było.
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 14 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr
XXV/120/12)

ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
Następnie przedstawił uchwałę nr 576/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu

nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej

prognozie finansowej ( uchwała w załączeniu do protokołu)
Prosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wg następującej kolejności:
1) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – rozstrzygnięcie na sesji w
trakcie głosowania,
2) Komisja Rewizyjna – 4 radnych pozytywnie. Bogumił Wąs zaznaczył, że z planu
inwestycyjnego na lata 2013-2018 została wykreślona Stacja Uzdatniania Wody, a to jest
najważniejsza inwestycja dla naszej Gminy. Planuje się za tyle pieniędzy remont GOK , a
wykreśla taką ważną inwestycję dla mieszkańców.Następna sprawa to gmina nie jest
właścicielem studni zaopatrującą mieszkańców gminy w wodę.
Wójt Gminy - jest to na pewno bardzo ważna inwestycja dla której kosztorys wynosi
około 2 mln zł, nie przeszedł nasz wniosek składany do Urzędu Marszałkowskiego
składany w ramach PROW i jesteśmy na liście rezerwowej, nie stać nas na realizację tej
inwestycji z własnych środków. Natomiast jak w drugim terminie zostanie uwzględniony
nasz wniosek i otrzymamy dofinansowanie to wprowadzimy inwestycję do budżetu
gminy. Odnośnie studni to mamy podpisane porozumienie z p. Z. Ficoń i nie ma tu
żadnego zagrożenia. Jest to nie do końca nasza wina bo mieliśmy podpisane porozumienie
z ANR w sprawie udostępnienia i służebności studni i będziemy się do ANR domagać
zwrotu poniesionych kosztów na dzierżawę studni do osoby fizycznej, Radca Prawny nad
tym pracuje.
3) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - ma w tej sprawie zdania
podzielone,
4) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie.
Eugeniusz Marynowicz – słabo jest oświetlona droga od krzyżówki drogi przy ul.
Słonecznej do bloków RSP, a mieszka tam dużo ludzi.
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Wójt Gminy – mieszkańcy bloków RSP wystąpili o zamontowanie jednej lampy i to zostało
wykonane.
Kazimierz Przedwojewski – czy Wójt wiedział, że to jest nie nasza studnia?
Wójt Gminy – pracownik zapewniał mnie, że to jest nasza studnia, ale później okazało się co
innego, sprawa została przeoczona przy sprzedaży nieruchomości przez ANR

Spółki

„AGROHOP” w Chocieborzu.
Cała sprawa polega na tym, że trzeba zrobić dwusystemowe zasilanie i wytrącić węglan
wapnia, chodzi o to, żeby był zapas wody na 2 dni, powinny być dwa dodatkowe zbiorniki.
Eugeniusz Marynowicz – dobrze, że w wieloletniej prognozie finansowej został ujęty
remont GOK, bo my mniejsze obiekty remontujemy, a to jest duży obiekt gminny w
miejscowości Kamiennik, gdzie jest nasza Gmina.
Wójt Gminy – kilka lat temu nadzór budowlany wydał zakaz organizacji zabaw, bo grodzi to
niebezpieczeństwem dla uczestników.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? – 13 „za”, 1 „wstrzymujący się” (uchwała Nr
XXV/121/12)

ad.3.3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na
2013 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił uchwałę nr 575/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały w sprawie
uchwały budżetowej na 2013 rok w następującej kolejności:
1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – zwróciła uwagę na zbyt
duże wydatki w dziale oświata i administracja publiczna.
2) Komisja Rewizyjna – członkowie Komisji są za przyjęciem uchwały, natomiast
przewodniczący Komisji zwrócił

uwagę, że jako jedyna została wykreślona

inwestycja pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu” oraz
stwierdził, że nie zostały zabezpieczone środki na zakup dodatkowego filtru
neutralizującego azotany do ujęcia wody w miejscowości Chociebórz (decyzja nr
39/2011 z dnia 08.12.2011 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nysie) co w konsekwencji grozi to zamknięciem ujęcia wody.
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Wójt Gminy – na moją wiedzę, żeby wytrącić azotany i azotyny to koszt około 80 tys. zł,
mamy pozwolenie do 2014 roku i musimy co chwila badać wodę. Obecnie azotany i azotyny
nie przekraczają dopuszczalnej normy. Natomiast jeżeli będą się zwiększać azotany i azotyny
to podłączymy wodę od Goworowic. W Chocieborzu jest bardzo małe zużycie wody – 1720m3 na dobę.
Stanisław Kuś - na terenie Lipnik jest 11 wiatraków, gmina czerpie z tego tytułu dochody, a
w budżecie gminy na 2013 rok nie ma zaplanowanej ani jednej inwestycji.
3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
Zdzisław Ficoń – w wieloletniej prognozie finansowej planowany jest wzrost dochodów o
4%, natomiast wzrost wydatków od 9-12%
Skarbnik Gminy – tylko podatek od środków transportowych wzrósł o 4%, a w pozostałych
podatkach wychodzi to różnie.
Wójt Gminy – wprowadzono opracowanie prognozy finansowej, ale nie wiadomo jakie będą
wydatki na następne lata, nie wiadomo jakie będą podwyżki płac dla nauczycieli i to się
wszystko zmieni.
Przewodniczący Rady Gminy – to jest po to aby samorządy nadmiernie się nie zadłużały, aby
zadłużenie nie przekroczyło 15 %
Zdzisław Ficoń – czy w następnych latach będzie wzrost dochodów o 4%, czy będzie
dowolność.
Wójt Gminy – planujemy, że będzie ściągalność 100% , ale nigdy tak nie jest.
Eugeniusz Marynowicz – planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą około,
13mln złotych w tym 5.200,-tys.zł do dochody z podatków i różnych opłat tzw. dochody
własne, natomiast wydatki na administrację publiczną i dofinansowanie oświaty wynoszą
około 3.200,-zł. Wobec powyższego ze środków własnych niewiele zostaje na inwestycje.
Uważam, że z dochodów jakie dają wiatraki powinniśmy realizować jedną inwestycję na
gminie i tam gdzie są wiatraki tam w pierwszej kolejności powinny być realizowane
inwestycje.
Bogumił Wąs – jak będzie wyglądać działalność gabinetu rehabilitacyjnego w 2013 r.
Kierownik Stacji Opieki „Caritas” – nie mamy podpisanego kontraktu z NFZ, ponieważ
pracownik nie ma wyższego wykształcenia z tytułem mgr .
Wójt Gminy – dołożymy z budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
uchwały budżetowej na 2013 rok? – 12 „za”, 2 „wstrzymujących się” ( uchwała Nr
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XXV/122/12).

ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informację o pracy Rady Gminy Kamiennik
za 2012 rok. Zwrócił szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
1) odbyło się 11 sesji,
2) podjęto 52 uchwały w tym:
a)

budżetowe – 22 z tego 3 kredytowe, 18 zmiany w budżecie i wieloletniej

prognozie finansowej, 1 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu,
b)

podatkowe – 4,

c)

ustalenie taryfy za wodę ścieki -1

d)

regulaminy – 7

e)

organizacyjne – 5 w tym dot. wyborów,

f)

oświatowe – 4,

g)

zmiana planu przestrzennego zagospodarowania gminy – 4,

h)

pomoc społeczna – 3,

i)

zbycie nieruchomości – 1

j)

odnowa wsi -1

3) zgłoszono 76 wniosków i interpelacji w tym:
a) drogi – 31 dot. naprawa, ustawienie znaków, budowa i remont chodników,
ograniczenia prędkości, czyszczenie rowów i poboczy,
b) remonty – 12 – studzienki, przepusty, dachu, schodów,
c) oświetlenie – 8 – przeniesienie i założenie lamp, taryfa nocna, ochrona linii
energetycznej,
d) ochrona środowiska – 10 – opróżnianie pojemników, porządkowanie terenu,
opakowania po nawozach,
e) fundusz sołecki – 4 – projekt uchwały, tablice informacyjne,
f) transport publiczny – 4 – kursy autobusów,
g) organizacyjne – 5 – organizacja pracy Rady Gminy, dowożenie uczniów do
stołówki, wniosek do ZOZ,
h) finansowe – 2 – wykorzystanie środków z programu przeciwdziałania
alkoholizmowi, zwolnienie od podatku.
4) realizacja wniosków – 60 zrealizowanych, 16 nie zrealizowano.
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ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy – protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu w
sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, kto z Państwa
Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? - 14 „za” – jednogłośnie
(protokół Nr XXIV/12).
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1330 zamknął
obrady Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Janina Lubieniecka

7

