Protokół Nr XXXIX/18
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Kamienniku
w dniu 23 sierpnia 2018 r. w godzinach
9:00- 11:45
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina – Przewodniczący
Rady Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesje radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik
i Radcę Prawnego. W sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 93,33% ustawowego składu Rady
Gminy, obrady są prawomocne.
Przedstawił następujący porządek obrad:
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik,
2) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Kamiennik,
3) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na
terenie Gminy Kamiennik,
4) w sprawie zmiany uchwały,
5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiące własność Gminy Kamiennik,
6) w sprawie zmiany budżetu gminy,
7) w sprawie rozpatrzenia skargi.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
7. Wolne wnioski i informacje.
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Rady Gminy – czy do tak proponowanego porządku obrad są uwagi?
Wójt Gminy: Proponuje rozszerzyć punkt 4 o podpunkt 8) w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości i podpunkt 9) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy – Proszę o zagłosowanie, kto z Państwa Radnych
jest za włączeniem tych punktów do porządku sesji?
14 „za”, 0 „sprzeciw”, 0 „wstrzymało się”
Porządek dzisiejszej sesji jest następujący:
1.
2.
3.
4.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
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1) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik,
2) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik,
3) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych
na terenie Gminy Kamiennik,
4) w sprawie zmiany uchwały,
5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kamiennik,
6) w sprawie zmiany budżetu gminy,
7) w sprawie rozpatrzenia skargi,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
7. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem
tak proponowanego porządku obrad? 14 „za”, 0 „sprzeciw”, 0 „wstrzymało się”
ad.1
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym zwracając
uwagę na takie zadania jak:
zakończyliśmy remont drogi w Szklarach, umowa została aneksowana do końca września;
zakończono remont drogi Wiejskiej w Kamienniku;
świetlica w Zurzycach jest już na ukończeniu;
w dalszym ciągu jest realizowana inwestycja wodociąg Cieszanowice – Kłodobok;
przygotowywana jest dokumentacja na wodociąg Goworowice – Białowieża – Siemionka,
myślę, że do końca roku ta dokumentacja będzie zrealizowana;
6) z pracownikami z robót publicznych odremontowaliśmy kilka sali lekcyjnych
w Kamienniku, jak również Przedszkole. Podobna sytuacja jest w Karłowicach Wielkich
też zostało odremontowane Przedszkole, sale lekcyjne z podłogami. Wokół szkoły
w Lipnikach została zrobiona część opaski, wyremontowaliśmy tam też niektóre
pomieszczenia gospodarcze, naprawiliśmy drogę i parking;
7) na remizie strażackiej w Lipnikach został zrobiony nowy dach;
8) odnowiony został rów w Kłodoboku, oczyściliśmy wszystkie chodniki w Gminie
Kamiennik;
9) na cmentarzu w Lipnikach naprawiliśmy ogrodzenie;
10) na świetlicy w Karłowicach Małych został częściowo zerwany i na nowo położony tynk,
jak również pomalowany został cały plac zabaw;
11) w tej chwili realizujemy altankę w Kamienniku i zaczęliśmy w Wilemowicach;
12) została też zrobiona siłowania w Cieszanowicach;
13) od dzisiaj rozpoczynam zebrania wiejskie – chodzi o podział funduszu sołeckiego
na rok 2019.
1)
2)
3)
4)
5)

Chciałbym również serdecznie zaprosić na dożynki Gminne, które odbędą się w Kamienniku
w dniu 1 września 2018 roku.
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Przerwa 10 minut
ad. 2.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zgłoszone na poprzedniej
sesji (rejestr wniosków i interpelacji)
ad. 3.
Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną (protokoły
w teczce z posiedzeń komisji Rewizyjnej)
Pani Małgorzata Pietroczuk przedstawiła protokół nr 41K/2018 z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej, na którym przeprowadzona została kontrola w zakresie działalności finansowej
ZGKiM za okres II półrocze 2017 oraz I półrocze 2018 roku.
ad. 4.
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy- oczytał treść projektu uchwały.
Anna Łukasiewicz: tutaj najbardziej chodzi o tę szkołę w Kamienniku, czy te 30 m nie jest
za blisko, jeżeli chodzi od tych przeszkód stałych? Bo tu z jednej strony mamy Wimar
i z drugiej też jest chyba prywatny sklep z alkoholem?
Remigiusz Morawski: tam jest więcej niż 30 m
Anna Łukasiewicz: moja propozycja by była co najmniej 50 m, jeżeli chodzi o te miejsca
kultu religijnego
Przewodniczący Rady Gminy – tylko trzeba wziąć pod uwagę obecny stan, jeżeli chodzi
o te 50 m co przenieść czy miejsce kultu czy ten obiekt?
Anna Łukasiewicz: tu chodzi o szkołę i kościół. to może inaczej, ja wycofuję swój wniosek,
a zagłosuję tak jak uważam.
Przewodniczący Rady Gminy- Przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa Radnych
jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? 13 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”
(Uchwała Nr XXXIX/218/18).
2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy- odczytał treść projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych
jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? 13 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymało się”
(Uchwała Nr XXXIX/219/18).
3) Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych na terenie Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy- odczytał treść projektu uchwały.

3

Radca Prawny: Panie przewodniczący ja bym jednak proponował rozdzielić świetlice
i place przy świetlicach. Place przy remizach do osobnego punktu jednak, bo to się jakoś
zlewa, to są inne obiekty – taka moja propozycja
Anna Łukasiewicz: czyli taki punkt 6 Pan proponuje? Po „i”?
Radca Prawny: tak, po świetlicach, place przy remizach
Przewodniczący Rady Gminy- to punkt 5 brzmi następująco: „w świetlicach wiejskich
i na placach przy świetlicach na terenie Gminy Kamiennik” i punkt 6: „w remizach
strażackich i na placach przy remizach strażackich”. Kto z Państwa Radnych
jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”
(Uchwała Nr XXXIX/220/18).
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy- odczytał treść projektu uchwały.
Ta uchwała została wydana w 2009 roku. Natomiast ja chciałbym tutaj dodać do tej
uchwały małą zmianę, mianowicie: „dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów…”
możemy dopisać Zespołu Szkół, chociaż tam w §5 jest dyrektor lub wicedyrektor.
Damian Wylężek: Panie Przewodniczący, bo punkt 5, tak założyliśmy, 6 i 7, bo właściwie
chyba ten punkt 6 byłby martwy w tym momencie, bo nie będzie już od września
do 8 oddziałów, bo mamy 2 szkoły 8-klasowe z oddziałem przedszkolnym więc wychodzi,
że tylko punkt 7 jest zasadny, a 6 pozostaje martwy, więc propozycja by była taka, żeby
go wykreślić całkowicie.
Teresa Zibura: Panie Przewodniczący, bo to był mój wniosek, żeby to przełożyć
do września, dlaczego rozpatrujemy to w sierpniu, jeśli nie mamy ani arkuszy
organizacyjnych, komisja miała je sprawdzić.
Przewodniczący Rady Gminy: no my już przekładaliśmy ten wniosek.
Teresa Zibura: No przekładaliśmy, ale moim wnioskiem było, żeby na wrzesień
i to zostało zaakceptowane
Wójt Gminy: Pani Radna ja też myślałem, żeby to dać na wrzesień nawet tak sugerowałem
na Komisji Wspólnej ostatnio, ale później przemyślałem sprawę, że jednak po prostu mleko
się rozlało i uchwała została przygotowana, angaże zostały przygotowane, rok szkolny
się rozpoczyna. To wejdzie od nowego roku szkolonego teraz, no i trudno potem by to było
wszystko wycofywać. Jeżeli większość rady uzna, że nie no to uchwała padnie, trudno
ale wtedy są konsekwencje tego typu, że rok szkolny rozpoczyna się 1 września a angaże,
aneksy praktycznie są już przygotowane i jest prośba, żeby to jednak klepnąć i mieć spokój,
bo dyskutować możemy dużo i powiedzmy na ten temat czy nie na temat, moja propozycja
jest taka, żeby to szło jednak.
Teresa Zibura: Tylko Panie Wójcie, bo jak teraz zatwierdzimy to nic nie będziemy mogli
już zmienić. Wiadomo, że gmina jest mała jak będziemy taką gminą rozdawniczą gdzie
już mamy problemy finansowe przez wiatraki i bez zastanowienia i bez niczego jak do tej
pory się wszystko robiło, to nie może tak być. Prosiłam, złożyłam wniosek, co robiła
Komisja w sprawie szkolnictwa? Dlaczego nie zostały przejrzane wnioski, arkusze?
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Anna Łukasiewicz: ja jeszcze tak argumentując wszystko, bo dziwię się Panie Wójcie,
że są przygotowane angaże, gdzie jeszcze nie ma uchwały Rady Gminy. Najpierw
jest uchwała, a potem angaże. No szkoda, że nie ma Pani Sekretarz, która prowadzi nasze
szkoły, bo ja bym miała kilka pytań takich ważnych. Też pozwoliłam sobie sprawdzić inne
uchwały, nawet tutaj naszej gminie Skoroszyce i naprawdę u nas te dodatki są bardzo
wysokie. Są określone ściśle wskazane itd. To co koleżanka powiedziała i ja się całkowicie
z tym zgadzam i myślę, że angaży się nie przygotowuje jak nie ma uchwały, bo to jest
wbrew prawu. Angaże się przygotowuje wtedy, kiedy jest uchwała rady gminy czy prawo
miejscowe zatwierdzone. Przepraszam za wyrażenie, ale nie powinno nas to w ogóle
interesować, że ktoś sobie już ustalił a rada ma tylko to przyklepać. Dlatego bym jeszcze
raz prosiła Panie Wójcie, jak rozmawialiśmy na komisji – odłożyć to do września.
Chciałabym też zapytać np. mam pytania do dyrektorów, bo są to dodatki też dla
dyrektorów, nie mówię o nauczycielach, bo to dyrektorzy nimi rządzą i to nie nasza
działka, ale ja to bym chciała zapytać, dlaczego o 10% wzrasta ten dodatek motywacyjny,
tym bardziej, że zobaczyłam na wykaz kuratora oświaty, gdzie szkoła nasza
w Kamienniku, nasza gmina w ogóle ma bardzo mierne wyniki w nauce. I chciałabym
te sprawy usłyszeć też od Pani Sekretarz, która prowadzi szkoły, która proponuje nam
różne podwyższenia ja rozumiem, ja bym nawet dała i 40% dla każdego nauczyciela jakby
te wyniki w nauce jakieś były a wszyscy wiemy jakie są, jesteśmy najgorszą gminą prawie,
można nawet powiedzieć w województwie, jedną z najgorszych. Najsłabszych,
przepraszam źle się wyraziłam. Najsłabszych, jeżeli chodzi pod względem wyników
nauczania. Dlatego bardzo bym prosiła uwzględnić też wniosek koleżanki i to co nam Pan
Wójt tutaj na komisji powiedział, żeby mimo wszystko rozmawiać o tej uchwale
w obecności osób, których to dotyczy i które ten projekt przygotowały.
Wójt Gminy: Pani Radna Łukasiewicz, wie Pani doskonale ja to już tłumaczyłem
na komisji wspólnej, jakbyśmy przekraczali powiedzmy wysokość tych wynagrodzeń
dla nauczycieli powyżej tego progu, głównej awansów, stopnia zawodowego nauczycieli
to bym się tutaj może i sprzeczał, też bym tego bronił, ale moim celem jest to, żeby to było
bardziej mobilne, to znaczy żebyśmy mogli przez tą regulację, zwiększenie tego dodatku
motywacyjnego do 25% co miesiąc bardziej reagować, mieć możliwość reagowania
na wysokość wynagrodzenia, żeby nie przekroczyć tego minimum, które musimy płacić,
bo jeżeli, my tutaj doprowadzimy do sytuacji, że my przekraczamy to musimy to im
wypłacić i powiedzmy jest to zgodne z prawem. Ale jeżeli nauczyciel nie osiągnął swoich
wysokości wynagrodzeń, poszczególnych stopni awansu zawodowego swojego
tam kontraktowy, mianowany, stażysta i dyplomowany, to my musimy im to płacić za nic.
Fakt, że tutaj Pani Radna ma racje, bo ja też byłem zbulwersowany tym, że te wyniki
nie są takie jakie powinny być, bo to parę lat temu było to troszeczkę lepsze, teraz jest to
złe. No jest jak jest i rozmawiamy o tym z dyrektorami, nauczycielami i mi tłumaczą,
ja też to rozumiem, bo to pokolenie wiekowe od 1. do tej 8. klasy jest takie no powiedzmy
specyficzne. Dlaczego specyficzne? Bo jest bardzo dużo dzieci z orzeczeniami lekarskimi.
10-cioro dzieci dowozimy do szkół poza terenem gminy, tych jeszcze słabszych.
Sprawdzaliście w Karłowicach, w Kamienniku tego nie było, nie wiem skąd się to bierze.
Ja i nauczyciele też to tłumaczą, że te dzieci i te rodziny wielodzietne – i to tam jest to
źródło tych dzieci, jest to przykre, ale taka jest prawda. Trzeba też wziąć pod uwagę,
tu chodzi o to żebyśmy mieli też możliwość obserwacji i analizowania tego, tej wysokości
wynagrodzeń i celem jest tylko to, żeby nie przekraczać tego co im się należy. Niech oni
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mają zapłacone za to, że oni pracują, a nie że jak była sytuacja, że oni mieli zapłacone
„za nic”, bo nie pracowali a dostali kasę.
Przewodniczący Rady Gminy: Czy ta uchwała musi być przegłosowana w dniu
dzisiejszym?
Wójt Gminy: No nic się wielkiego nie stanie, no ale mamy koniec kadencji, ja też jestem
za tym, żeby to szło, ale niech to idzie pod głosowanie.
Krzysztof Tkacz: ja kiedyś proponowałem odnoście tych wyników nauczania wprowadzić
wzorem powiatu nyskiego stypendia takie naukowe, no i wtedy to motywuje dzieciaki
do nauki. Autentycznie, bo ja to powiedzmy znam z autopsji, bo to jeśli chodzi o organy,
które prowadzą starostwo w Nysie prowadzi taką uchwałę, która dotyczy stypendium
naukowego w zależności od wyników ucznia. to motywuje uczniów do takiej lepszej pracy,
moglibyśmy tutaj, ja mówiłem o tym rok temu, także taka uchwałę wprowadzić, która by
dzieci motywowała. Ale w związku z tym ja mam taka propozycję Panie Przewodniczący,
bo tak jak tu kolega Damian wcześniej wspomniał o tym martwym punkcie 6 czy 7, mam
taką propozycję, aby w punkcie 6 dopisać „dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 8
oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 800 zł” natomiast wykreślić
punkt 7 całkowicie, bo one są takie jakby nielogiczne przez to, bo nie będzie takich
oddziałów i wtedy to brzmienie jest w wysokości 800 zł. Zróbmy tę kwotę 800, a nie 1000.
Wójt Gminy: Panie Radny Tkacz ja mam taka prośbę do Pana, bo to nie można
porównywać szkolnictwa, które prowadzi powiat, starostwo ze szkolnictwem, które
prowadzi gmina. Starostwo jest w sytuacji komfortowej, bo ono działa sobie na terenie
kilku miast, gmin itd. i ono prowadzi szkolnictwo tylko i wyłącznie ponadgimnazjalne,
które nie jest obowiązkowe. To znaczy ktoś obleje 1. klasę, 2. klasę czy tam ma bardzo
słabe wyniki w nauce my go nie możemy usunąć ze szkoły wyrzucić, bo się nie nadaje do
szkoły, my musimy go w tym naszym układzie szkolnictwa, które prowadzimy
doprowadzić do ukończenia szkoły podstawowej czy kiedyś gimnazjum. I to jest
zasadnicza różnica, bo załóżmy uczeń, urwis np. w szkole średniej, technikum, liceum się
źle uczy, źle zachowuje to go wykreślają ze szkoły, a u nas te dzieci musimy, nasz
obowiązek konstytucyjny jest taki, żeby to dziecko skończyło podstawówkę i gimnazjum.
Musimy trzymać tych najgorszych, dlatego też mamy takie wyniki.
Krzysztof Tkacz: Panie Wójcie ja rozumiem, ja się z Panem zgadzam, tylko że mówię,
jeżeli motywujemy tutaj uchwałą nauczycieli, to jest kwestia taka do motywowania,
to może odwróćmy proces i motywujmy uczniów. Może to coś da i te wyniki rzeczywiście
będą lepsze. Żebyśmy gdzieś tam w tej klasyfikacji szkół na Opolszczyźnie nie byli
na szarym końcu tylko te dzieci nasze miały wyniki, jakieś osiągniecia. Może to jest
metoda, ja nie twierdzę, że to tak trzeba robić. Ale to jakieś rozwiązanie w mojej ocenie.
Tadeusz Kaczmarski: Ja uważam, że powinien ten punkt zostać „dyrektorom do 8
oddziałów”, bo może się taki rocznik niżu trafić, nie możemy tego przewidzieć
na przyszłość lepiej zostawić, bo potem co?
Wójt Gminy: Panie Radny Tkacz moje ostatnie zdanie i więcej się już nie odzywam,
dlaczego też został podniesiony ten dodatek do 25% też dlatego, że są nauczyciele lepsi
i gorsi, którzy mają wyniki lepsze i gorsze i my wtedy mamy możliwość dania, bo wtedy
to przysługuje, temu nauczycielowi, który ma najlepsze wyniki dania tych 25% a temu
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słabiutkiemu, który ma słabiutkie wyniki dać 5%, a ten drugi ma 25% i to go mobilizuje
dalej. No jak uchwała nie przejdzie to ja tu nie będę miał wielkich pretensji.
Anna Łukasiewicz: o dodatku motywacyjnym nie będę mówić, bo jeżeli nauczyciel
dobrze pracuje to należy mu się dodatek motywacyjny, ale chodzi o to dyrektorowanie,
ja sobie sprawdziłam różne ustawy np. z miasta Opola, gdzie dyrektor, który ma nawet
17 oddziałów ma w widełkach od 400 do 1000 zł, a u nas od razu z góry się przyznaje,
że ma mieć tyle i tyle, chciałabym podyskutować z Panią Sekretarz, która jest
prawdopodobnie projektodawcą tej uchwały. A z drugiej strony w takim razie Panie
Przewodniczący, już zapisać taki wniosek i tu proszę radnych o zastanowienie się, żeby
w przyszłym budżecie na następny rok, to co to kolega Krzysztof powiedział przedtem,
zabezpieczyć jakąś kwotę ja nie mówię, że to ma być nie wiadomo jaka kwota, powiedzmy
10-15 tysięcy na szkoły nasze publiczne, na stypendia naukowe a są to tzw. stypendia
za dobre wyniki w nauce. To by była motywacja dla tych uczniów, nawet tych lepszych
żeby być jeszcze lepszym i to wpłynie na średnią wyników w województwie naszej szkoły,
a drugie to jest też takie, że te mamy może się zastanowią czy te dzieci wysyłać też do tych
poradni i dawać im te ulgi, bo ja się zgadzam całkowicie, bo to rodzice powodują,
że te dzieci są takie i zaniżają nam te wyniki w nauce, dlatego mało jest takich dyskusji
tutaj o tej naszej oświacie jak przekazujemy tutaj prawie, jak nie ponad, pół budżetu
naszego, dlatego warto dyskutować i pomagać tym szkołom jak tu poprawiać wyniki tych
uczniów. I tu by była też propozycja do Przewodniczącego Komisji Oświaty, żeby
na posiedzeniu zastanowić się nad zaplanowaniem tego w tym budżecie chodzi
o te stypendia. Jakby rodzicom też dać furtkę, żeby to nie było dzieci dołowanie tylko
też motywowanie. Tu musi być współpraca trójstronna my jako Rada – rodzice –
nauczyciele.
Przewodniczący Rady Gminy:
do przyszłorocznego budżetu.

Proponuję

potraktować

to

jako

wniosek

Anna Łukasiewicz: nie tylko niech nauczyciele też coś z tym robią i niech też znajdą
pieniądze w swoim budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy: Dobrze to jest wniosek do przyszłorocznego budżetu
natomiast nic nie zmienia w tej uchwale.
Wójt Gminy: Ja bym proponował, bo mi też się nie podoba, że jest ta sztywna kwota.
Wprowadzić zmianę przed kwotami DO.
Krzysztof Tkacz: DO i to chciałem zaproponować, żeby było do tej kwoty.
Przewodniczący Rady Gminy: Proszę o zabranie głosu Radnego Wyleżyka.
Damian Wylężek: ja chciałem jeszcze Panie Przewodniczący to już chyba
na podsumowanie się odezwać, bo jestem nauczycielem i tu padło stwierdzenie i ze strony
Pana Wójta i ze strony Pani Radnej, że nie podoba się trochę ta jakość nauczania, te wyniki
które podawane są gdzieś tam w gazecie czy na stronie ministerstwa, gdziekolwiek.
Problem jest proszę państwa jeszcze tego typu, że nasze klasy są niedoszacowane,
tzn. nie ma klas 32-osobowych tak jak to np. w nyskich szkołach i teraz zwróćcie uwagę,
jeżeli klasa ma 11-13 osób i w takiej klasie jest jedna osoba, która oddaje czystą kartkę
bo nic nie napisała, to przy 16 osobach ta jedna robi takie zaniżenie, to jest statystyka, ale
tak to wygląda. Teraz przy 16 osobach jedna kartka jest czysta a przy 32 w Nysie to u nas
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ta średnia jest o połowę mniejsza, bo ta jedna osoba diametralnie zaniża ten wynik
i ten obraz jest całkowicie inny więc mała społeczność, te małe niedoszacowane klasy,
no to ta jedna osoba nam dołuje, dołuje totalnie.
Teresa Zibura: Panie Radny, no właśnie, jeżeli przytoczył Pan to, że w Nysie jest 30 osób
w klasie a w Kamienniku jest 16 no to znaczy, że mają indywidualne nauczanie, więc taki
nauczyciel, który tutaj dostanie podwyżkę powinien tak się starać, żeby ten uczeń nie oddał
pustej kartki. Tak jest też w Lipnikach w szkole, tak jest też w Karłowicach – nauczyciele
mają indywidualne nauczanie z uczniami.
Przewodniczący Rady Gminy: Teraz tak mianowicie w punkcie 7 była propozycja, żeby
usnąć §5 ust. 2, natomiast były propozycje, żeby dodatek funkcyjny nie był w stałej formie
a np. zapisać 400 a 800 zł.
Wójt Gminy: nie, do żeby zapisać, do 800 zł.
Krzysztof Tkacz: To wtedy można dać np. 100 zł.
Przewodniczący Rady Gminy: Czy są jeszcze inne propozycje? Nie widzę.
Radca Prawny: Panie Przewodniczący, bo jest jeszcze punkt 8.
Przewodniczący Rady Gminy: a tak, wicedyrektor do 500 zł. Przeczytam jeszcze tutaj
co zaszło i czy coś jeszcze. Mianowicie punkt 6 § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
”dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
do 800 zł”; punkt 7 § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „dyrektorowi szkoły liczącej powyżej
8 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 1000 zł”; punkt 8 § 5 ust.
3 otrzymuje brzmienie: „wicedyrektorowi szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości do 500 zł”. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w takiej
postaci jaką przedstawiłem? 9 „za”, 0 „sprzeciw”, 5 „wstrzymało się”
(Uchwała Nr XXXIX/221/18)
Przewodniczący Rady Gminy- ogłaszam przerwę.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik
Przewodniczący Rady Gminy- odczytał treść projektu uchwały.
Chciałem dorzucić tutaj właściwie, że ta uchwała dotyczy tylko zmiany części adresowej,
mianowicie w §1 teraz jest TAURON Ekoenergia Sp z o.o. a było TARON Dystrybucja
Spółka Akcyjna. W związku z tym, że się zmienił się adresat musimy zmienić uchwałę.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji?
14 „za”, 0 „sprzeciw”, 0 „wstrzymało się” Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
(Uchwała Nr XXXIX/222/18)
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Krzysztof Tkacz: Ja mam tylko takie pytanie dotyczące ewidencji zabytków, to będzie
robiła firma z zewnątrz czy my sami?
Skarbnik Gminy: firma z zewnątrz
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Krzysztof Tkacz: to musi być jakiś licencjonowany ktoś tak?
Skarbnik Gminy: gmina ma obowiązek prowadzenia takiej ewidencji w związku z tym
zleciliśmy jej wykonanie.
Krzysztof Tkacz: a czy będzie można w tym momencie dopisać nowe rzeczy do tego?
Skarbnik Gminy: tak, jak najbardziej
Krzysztof Tkacz: bo ja przypominam o tym pomniku w Kłodoboku, bo on nie jest nigdzie
wpisany
Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały
do realizacji? 14 „za”, 0 „sprzeciw”, 0 „wstrzymało się” (Uchwała Nr XXXIX/223/18)
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
Przewodniczący Rady Gminy- odczytał treść. Skarga uznana za niezasadną.
Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem
tej uchwały do realizacji?
14 „za”, 0 „sprzeciw”, 0 „wstrzymało się” (Uchwała Nr XXXIX/224/18)
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy- odczytał treść projektu uchwały.
Anna Łukasiewicz: ja jeszcze tylko chciałam się dowiedzieć jakie powierzchnie są tych
działek? Bo numery mamy.
Wójt Gminy: Tam jest ok 1 ha.
Anna Łukasiewicz: ale po rozdzieleniu, to co nam Pan tłumaczył na komisji to już wiemy
jakie są powierzchnie tych działek poszczególnych?
Wójt Gminy: ja już to tłumaczyłem, ale powiem tak bo ja nie mam przed sobą mapy
to ciężko będzie troszkę.
Anna Łukasiewicz: ale inaczej, czy wytyczone są te powierzchnie?
Wójt Gminy: Jest około 1 ha, jeżeli chodzi o podział to tam było tak, że Pan Ł. użytkował
część działki i myśmy o tym nie wiedzieli.
Anna Łukasiewicz: ale to nie o to chodzi, czy już Pan zna powierzchnie po podzieleniu?
Wójt Gminy: Tak, tak myśmy dokonali podziału. To co użytkuje Pan Ł., to co użytkuje
Pan R. Teraz chodzi o to, że musimy zrobić tę wycenę, to się niepotrzebnie sprawa ciągnie
Pan Ł. tę działkę używał o powierzchni 3 a.
Anna Łukasiewicz: Ale proszę już tak nie mówić, legalnie użytkował, powiedzmy, że nie
słyszymy tego. Tylko chodzi mi o to czy przy numerach tych działek nie powinna znaleźć
się powierzchnia?
Wójt Gminy: to są mapy do tego.
Radca Prawny: to jest tak określone, że tylko mapy.
Anna Łukasiewicz: Dziękuje, tyle chciałam wiedzieć.
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Przewodniczący Rady Gminy- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały
do realizacji?
14 „za”, 0 „sprzeciw”, 0 „wstrzymało się” (Uchwała Nr XXXIX/225/18)
9) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r.
poz. 994).
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z
dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 994).
Krzysztof Tkacz – Pan Wójt wspominał o piśmie do Ministra, czy jakaś odpowiedź była
już?
Wójt Gminy – Myśmy wystąpili z wnioskiem 08.08.2018 r. do Pana Prezesa Mateusza
Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów i Pani Teresy Czerwińskiej Minister Finansów
o przekazanie rekompensaty wyrównującej utracone dochody. Parę dni temu dostałem
pismo, ja Wam to pismo czytałem na komisji wspólnej, że komuś to przekazano. Dzisiejsza
uchwała jest potrzebna do tego, jeżeli byłby niekorzystny finał z Panem Premierem i Panią
Minister Finansów, wtedy zwracamy się do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał
nam też nie pomoże zwracamy się do Strasburga. Ale, żeby się zwrócić do Trybunału
muszę mieć uchwałę Rady Gminy, która mnie upoważnia do tego działania. My idziemy
dwutorowo, bo jesteśmy w takim związku nieformalnym i idziemy jako związek 36 gmin.
Działamy też niezależnie jako Gmina Kamiennik. Myśmy uruchomili kilka posłów
naszych z Opolszczyzny, którzy tę sprawę pilotują, m.in. Janusz Sanocki – poseł Ziemi
Nyskiej i Tomasz Kostuś – poseł z Opola, który notabene też tę sprawę naszych wiatraków
zna od początku do końca, bo on był wtedy wicemarszałkiem Województwa Opolskiego i
wspólnie za tym chodziliśmy. Jeżeli nie dostaniemy pozytywnej odpowiedzi od Pana
Premiera i nie wygramy w Trybunale to idziemy do Strasburga. Jak usłyszeliście w
uzasadnieniu ustawę, która została uchwalona przez Sejm dn. 07.06.2018 r. Prezydent
podpisał dn. 29.06.2018r. ale z mocą obowiązującą z dn. 01.01.2018r. I my na tej podstawie
tracimy 2 100 000 zł w tym roku 2018.
Krzysztof Tkacz – Czy złożenie wniosku do Trybunały Konstytucyjnego wiąże
się z jakimiś kosztami?
Pan Wójt – Na razie o kosztach nie mówimy- jak to będzie. Z nikim o kosztach nie
rozmawiam. Zobaczymy. Trzeba zrobić wszystko, żeby nam albo to zrekompensowali,
albo przywrócili ten podatek, bo jak mówię w tym roku budżetowym mamy dziurę
budżetową 2 100 000 zł, ze względu na wejście w życie tej ustawy. Według mnie
nielegalnej, bo prawo nie powinno działać wstecz.
Anna Łukaszewicz – Ale działa, w wielu przypadkach działa panie Wójcie.
Wójt Gminy – Nie wiem. Ja nie słyszałem, że działa. Prawo rzymskie mówiło
już w którymś wieku, że prawo nie może działać wstecz.
Anna Łukaszewicz –Ale działa, bo zasiedzenie jest nawet do 30 lat.
Wójt Gminy –Zasiedzenie to jest temat inny.
Anna Łukaszewicz –Ale to jest prawo wstecz.
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Przewodniczący Rady Gminy – Dziękuję bardzo. Nie ma pytań już? Przystąpimy
do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji proszę o przegłosowanie przez
podniesienie ręki, 11 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujący się” (Uchwała Nr
XXXIX/226/18)

ad. 5.
Pytania i interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady Gminy- do Rady Gminy wpłynęła taka prośba, proszę o wysłuchanie
– Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść prośby od rehabilitantki.
ad. 6.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy – czy do protokołu z poprzedniej sesji są uwagi? Nie widzę Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?
10 „za”, 0 „sprzeciw”, 4 „wstrzymało się”
ad. 7.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy- zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamienniku,
dnia 1 września
Przewodniczący Rady Gminy- do dnia 16 września proszę złożyć oświadczenia majątkowe.
Anna Łukasiewicz: Będzie wniosek dotyczący, bo mamy zabezpieczone środki w budżecie,
miały być wykonane pewne zadania i ponawiam wniosek o podłączenie wody do świetlicy
i zakup toi-toi. I następny to jest zwracam się z prośbą od wiosny o załatanie dziur w drodze
gminnej i jeszcze chciałam prosić – wniosek na zaplanowanie remontu od drogi powiatowej
do stacji PKP.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 11:45 zamknął
obrady XXXIX sesji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Łukomska
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