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Protokół Nr XXXVIII/18 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 21 czerwca 2018 r. w godzinach 9°° - 1215   

 

 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina – Przewodniczący 

Rady Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Sekretarz, 

Skarbnik, Radcę Prawnego i kierowników jednostek finansowych. Stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 14 radnych, czyli 93,33 % ustawowego składu Rady Gminy, obrady są 

prawomocne.  

 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kamiennik, 

2) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kamiennik, 

3) w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych 

nauczycieli, 

4) w sprawie zmiany uchwały, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kamiennik, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) w sprawie zmiany budżetu gminy, 

8) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik, 

9) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok,  

10) w sprawie absolutorium dla wójta gminy. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu, czy do tak 

proponowanego porządku obrad są uwagi? – nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest za 

przyjęciem tak proponowanego porządku obrad? 14 „za”. 
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ad. 1. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak:   

1) do końca czerwca powinniśmy zakończyć świetlicę w Zurzycach, jest to inwestycja  

z udziałem środków europejskich, 

2) zakończyliśmy remont drogi Wiejskiej jest ona odebrana, 

3) drogi w Szklarach do końca miesiąca będą zakończone są dofinansowane z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych, 

4) realizujemy wodociąg Kłodobok-Cieszanowice, w przyszłym tygodniu podam wodę  

z Cieszanowic do Kłodoboku, wszystkie badania wyszły pozytywnie, 

5) złożyliśmy wniosek na ulicę Ogrodową w Kamienniku nie wiem, czy przejdzie, jeżeli tak to 

może w tym roku zrealizujemy tą drogę, 

6) przymierzam się do realizacji dachu budynku remizy i dachu na budynku socjalnym  

w Lipnikach, 

7) był nakaz od sanepidu, aby do końca czerwca odnowić pomieszczenia w przedszkolu  

w Kamienniku, 

8) poprawiamy chodnik w Karłowicach Wielkich. 

 

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 42/2018 z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej, na którym rozpatrywano skargę na Wójta Gminy Kamiennik w przedmiocie 

ograniczania dostępu do dokumentacji. 

 

ad. 4. 1) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, poprosił o przedstawienie opinii 

Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – Komisja zwróciła 

uwagę na brak zapisów dotyczących urządzeń pomiarowych zamontowanych u odbiorców 

indywidualnych oraz ich legalizacji, zapis w § 13 pkt. 4 zmienić z 12 godzin na 6 godzin. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Pana Bednarczuka o wyjaśnienie. 

Jan Bednarczuk Dyrektor ZGKiM – regulamin opracowany jest na podstawie ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, byliśmy trzy razy na szkoleniu, otrzymaliśmy tam gotowe 

regulaminy, a te 6 godzin to jest nieprawdopodobne od zgłoszenia do naprawy, nie jest tych 

awarii dużo, robimy wszystko, aby to utrudnienie było minimalne i aby usuwać awarię od razu.  

Anna Łukasiewicz – czyli taki zapis sześciogodzinny nie byłby problemem, chodzi tu  

o osoby starsze i małe dzieci, gdzie taki długi okres bez wody to jest utrudnienie życia dla nich. 

Jan Bednarczuk Dyrektor ZGKiM – awarie usuwane są od razu. 

Anna Łukasiewicz – wodę dostarczacie dopiero po 12 godzinach i co te osoby mają zrobić, 

chodzi o to, aby ta woda dostarczana była szybciej.  
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Jan Bednarczuk Dyrektor ZGKiM – rozporządzenie mówi, że do 12 czerwca my regulamin 

przekazujemy Radzie Gminy, a dopiero potem Rada Gminy sporządza lub zatwierdza. Jeżeli 

tak będzie zapisane to tak będzie. 

Przewodniczący Rady Gminy – jest to uchwała o przekazaniu regulaminu do Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, a dopiero później Rada Gminy będzie pracowała nad 

regulaminem. 

Krzysztof Tkacz – nie znalazłem w tym regulaminie zapisu o osobach, które nie płacą, czy nie 

powinno być takiego zapisu? 

Wójt Gminy – my wiemy kto nie płaci, jest to kwota około 50.000 zł, robimy wszystko, żeby 

płacili, skutkuje to tylko wtedy, kiedy podjeżdża koparka, wtedy zapłacą te 500 zł. Nawet jeśli 

odetniemy wodę to i tak musimy tę wodę dostarczyć w inny sposób. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby przekazać projekt 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Kamiennik 13 „za”, 1 „przeciw” (Uchwała Nr XXXVIII/210/18)   

 

ad. 4. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, poprosił o przedstawienie opinii 

Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały?  

14 „za” jednogłośnie (Uchwała Nr XXXVIII/211/18) 

 

ad. 4. 3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla 

niektórych nauczycieli. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, poprosił o przedstawienie opinii 

Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – Komisja jest 

przeciwko zapisowi w § 1 dotyczącego zniżki godzin dla wicedyrektorów, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

Krzysztof Tkacz – w ubiegłym roku był taki wniosek, aby wykreślić ten zapis dotyczący 

wicedyrektorów i odbił się on echem.  

Maria Glinka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku – uważam, że wicedyrektor 

powinien mieć zniżkę godzin w takiej formie jaka jest w tej uchwale. 
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Sekretarz Gminy – stanowisko wicedyrektora tworzy się powyżej 12 oddziałów, jeżeli jest ich 

mniej tworzy się go za zgodą organu prowadzącego – czyli obniżka jest obligatoryjna,  

a Rada Gminy ustala „ile” a nie „czy”. 

Krzysztof Tkacz – ustalając takie prawo jest otwarta droga do stworzenia takiego stanowiska 

w Karłowicach. 

Sekretarz Gminy – ten okres zmian w oświacie jest trudny i dyrektorzy potrzebują wsparcia. 

Krzysztof Tkacz – czy taka obniżka nie spowoduje dodatkowych obowiązków dla innych 

nauczycieli. 

Anna Łukasiewicz – chodzi o to, że ubywa liczby oddziałów, ubywa uczniów, a tu zwiększa 

się nakłady. 

Bogumił Wąs – odniosę się do punktu drugiego tej uchwały, który wyjaśnia, że nie potrzeba 

żadnego wicedyrektora. 

Wójt Gminy – pani już jest radną z pewnym doświadczeniem i pani nie wie, że wynagrodzenie 

nauczyciela zależy od ustawy, która nas obliguje do tego, my się obracamy  

w tej kwocie i staramy się jej nie przekraczać, oddziałów przybywa a nie ubywa. 

Anna Łukasiewicz – wiem, ale mi chodzi o dyrektorów w i wicedyrektorów, mówię  

o dodatku funkcyjnym.   

Przewodniczący Rady Gminy – chciałbym dodać, że może wyobrażenie o pracy dyrektora 

szkoły jest trochę inny niż wtedy, kiedy myśmy chodzili do szkoły, w tej chwili jest tych 

obowiązków trochę więcej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? 8 „za”,  

5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (Uchwała Nr XXXVIII/212/18) 

Przerwa do 1005 

 

ad. 4. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, poinformował, że tłumaczył 

różnice na poszczególnych Komisjach oraz że projekty uchwał są uzgodnione z ZNP  

w Nysie. Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – Komisja proponuje 

w § 1pkt. 5 i § 4 ust. 2 – 15 % osobistej stawki, w pkt 6 § 5 ust 1 dyrektor do 8 oddziałów – 

proponuje 500 zł, pkt 7 § 5 ust 2 dyrektorowi powyżej 8 oddziałów – 700 zł, pkt 8 § 5 ust.  

3 wicedyrektorowi – 0 zł Komisja uważa, iż wicedyrektorzy powinni pełnić funkcje społeczną 

w związku z małą ilością uczniów a dyrektor ma możliwość wynagrodzenia w razie własnego 

zastępstwa. Propozycja Komisji jest, aby uchwała została podjęta w miesiącu wrześniu po 

zapoznaniu się z arkuszami organizacyjnymi przez Radę Gminy.  

Sekretarz Gminy – ta zmiana wzięła się z tego, że są w szkołach nauczyciele, którzy robią 

więcej niż inni i uważam, że dyrektor powinien mieć taka możliwość, aby wynagrodzić tych 

nauczycieli. Dodatek jest wypłacany na miesiąc, w ramach posiadanego budżetu dyrektor ma 

możliwość dysponowania tymi pieniędzmi.  

Przewodniczący Rady Gminy – co spowoduje przełożenie głosowania tej uchwały Pani 

Sekretarz? 

Sekretarz Gminy – nic. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Kto jest za tym, aby tę uchwałę przełożyć – 6 „za”,  

4 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” przekładamy. 

 

ad. 4. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.   

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, poprosił o przedstawienie opinii 

Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały do 

realizacji? 14 „za” jednogłośnie (Uchwała Nr XXXVIII/213/18) 

 

ad. 4. 6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Pani Skarbnik przedstawiła treść projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy – poproszę o przedstawieni opinii Komisje Rady Gminy  

w następującej olejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 członków Komisji „za”,  

1 „wstrzymał się”, 1 „opowie się na sesji”, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

Krzysztof Tkacz – Pan Wójt mówił o tej świetlicy w Zurzycach w kwocie 189 tys. zł a tu jest 

więcej. Jest to duża rozbieżność. 

Wójt Gminy – tak podałem, bo miałem tak zakodowane, a to było wcześniej, przed zmianą, 

dokładamy do tej inwestycji 50.000 zł. 

Bogumił Wąs – jaki będzie zwrot tej sumy? 

Wójt Gminy – ponad 90.000 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały?  

9 „za”, 5 „wstrzymujących się” (Uchwała Nr XXXVIII/214/18) 

 

ad. 4. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Skarbnik Gminy przedstawiła treść projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy – poproszę o przedstawieni opinii Komisje Rady Gminy  

w następującej olejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 członków Komisji „za”,  

1 „wstrzymał się”, 1 „opowie się na sesji”, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
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Anna Łukasiewicz – dział 700 kwota 90.000 zł chodzi o Lipniki, co tam będzie remontowane? 

Wójt Gminy – chodzi o budynek socjalny, gdzie od wielu lat ludzie zgłaszają nam, że cieknie 

dach, będziemy go remontować, dokładamy tez do dachu na remizie oraz do dróg w 

Kamienniku. Muszę też zrobić drogi w Kłodoboku, bo działki nie maja tam dojazdu a na 

mapkach droga jest. Jest problem, bo nie ma firm budowlanych, w tamtym roku metr asfaltu 

chodził po 35 zł, a teraz po 130 zł. 

Bogumił Wąs – mam dwie sprawy, 1. W tym budynku w Lipnikach jest część prywatna,  

2. Co z drogą w Chocieborzu? 

Wójt Gminy – nie będę tej drogi robił jest to droga betonowa nie jest ona w takim złym stanie. 

Bogumił Wąs – cały fundusz sołecki przekazaliśmy na tę drogę, czyli pan nie będzie jej robił? 

Wójt Gminy – nie, brak środków. 

Bogumił Wąs – na ostatniej sesji powiedział pan, że będzie pan to robił. 

Wójt Gminy – ale teraz mówię, że nie będę robił z powodu braku współpracy radnego  

z Wójtem. 

Teresa Zibura – szanowni państwo, jeżeli w Chocieborzu jest droga betonowa to  

w Kamienniku na Ogrodowej też. 

Wójt Gminy – w Kamienniku są płyty żelbetowe betonowe, z których wystają pręty metalowe 

i stwarza to niebezpieczeństwo. Jeżeli nie dostaniemy dofinansowania to nie będę tej drogi 

robił. 

Teresa Zibura – czy we wniosku pan też uwzględnił lokalne drogi w Lipnikach? 

Wójt Gminy – program zakłada, że gmina może robić tylko jedna drogę. 

Teresa Zibura – ja rozumiem to, ale ja się pytam, czy uwzględnił pan drogi w Lipnikach? 

Wójt Gminy – w mojej kadencji robiłem drogi w Lipnikach, ale są też inne miejscowości. 

Krzysztof Tkacz – chciałbym zamknąć tę dyskusję, brak współpracy Wójta i radnego, proszę 

nie używać tego argumentu. 

Małgorzata Pietroczuk – takie przekomarzanie do niczego nie prowadzi może by się panowie 

w końcu pogodzili. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały?  

10 „za”, 4 „wstrzymujące się” (Uchwała Nr XXXVIII/215/18). 

Przerwa do 1110 

 

ad. 4. 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wojewody Opolskiego w sprawie konieczności 

przeanalizowania uchwały o wynagrodzeniu Wójta, następnie odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik. Poprosił o przedstawienie 

opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 członków Komisji „za”,  

2 „przeciw”, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
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Krzysztof Tkacz – uchwała ma charakter porządkowy, czyli my musimy ją podjąć, czy my de 

facto nie wykonując tego polecenia, czy my nie łamiemy prawa, nijak tu nie ma tej obniżki 

20%. 

Sekretarz Gminy – potocznie przyjęło się, że jest to 20%, takie informacje poszły w mediach. 

Jeżeli Wójt nie ma wynagrodzenia maksymalnego proszę się nie kierować informacją, że to ma 

być 20%, proszę się sugerować tabelką. 

Przewodniczący Rady Gminy – w Rozporządzeniu nie ma mowy o 20%, a Wojewoda 

stwierdza, że mamy podjąć uchwałę w granicach prawa. 

Anna Łukasiewicz – zawsze proszę, aby na projekcie było imię i nazwisko osoby 

sporządzającej uchwałę. 

Sekretarz Gminy – uchwała została przygotowana w Urzędzie Gminy. 

Anna Łukasiewicz – ale konkretnie proszę przez kogo? 

Sekretarz Gminy – przez kadry. 

Tadeusz Kaczmarski – proponuje, aby w uzasadnieniu po przecinku wykreślić „o 20%”. 

Przewodniczący Rady Gminy – uzasadnienie nie jest tym co głosujemy. 

Krzysztof Tkacz – składam wniosek formalny, aby do uchwały wprowadzić uposażenie 

zasadnicze z 5.000 zł obniżyć do 4.000 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto jest za tym, aby obniżyć o 20%? 5 „za”, 9 „przeciw” – 

zasadnicze nie zostało obniżone. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9 „za”, 5 „przeciw” 

(Uchwała Nr XXXVIII/2016/18) 

 

ad. 4. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań za 2017 r., poinformował Radnych, że 26 marca 2018 r. do biura rady wpłynęło 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r., a następnie przesłane zostało Radnym, 

sprawozdanie finansowe zostało przekazane do biura rady 30 kwietnia 2018 r. i również 

bezpośrednio po tym przesłane zostało do Radnych, więc był czas na to, aby zapoznać się ze 

sprawozdaniem i wnieść ewentualne uwagi. Następnie odczytał uchwałę nr 140/2018 z dnia  

9 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy 

Kamiennik w następującej kolejności: 

1)Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 członków za przyjęciem 

projektu uchwały, 2 członków opowie się w głosowaniu na sesji, 

2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – Komisja po 

wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień opowie się w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Komisję Rolną o wyjaśnienie o co chodzi. 

Teresa Zibura – teraz już wysłuchaliśmy to co Pan przeczytał. 

Anna Łukasiewicz – chodziło o opinię.  

Bogumił Wąs – Panie Przewodniczący, Pan nowy przewodniczący kłamie, nie czyta tego co 

jest w protokole. 
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Jan Miske – jak kłamie. 

Bogumił Wąs – proszę odczytać to co jest w protokole. 

Małgorzata Pietroczuk – w sprawie absolutorium dla wójta gminy Komisja podtrzymała swoje 

stanowisko wyrażone w protokole. 

Przewodniczący Rady gminy – a jeżeli chodzi o zatwierdzenie sprawozdań? 

Małgorzata Pietroczuk - Komisja podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w protokole z dnia 

22.05.2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuje bardzo, przystępujemy do głosowania: Kto  

z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego? 9 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” (uchwała Nr XXXVIII/217/18) 

 

ad. 4. 10) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla wójta 

gminy, następnie zapoznał Radnych z kolejnymi materiałami: 

- protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 maja 2018 

r. z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz wykonania 

planów finansowych zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Kamienniku oraz samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek 

Kultury  

w Kamienniku, 

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamienniku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu (wniosek 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu), 

- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamienniku w sprawie sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2017 rok (opinia 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu), 

- uchwałą Nr 274/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 

2017 r. (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawiłam wszystkie materiały, które dotyczą uchwały 

absolutoryjnej, dodam jeszcze i tu proszę o uwagę, ponieważ przystąpimy do głosowania, 

mianowicie uchwała Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta gminy w § 1 „nie udziela 

się wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok”.  

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby nie udzielić wójtowi absolutorium? 4 „za”,  

9 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – uchwała nie została podjęta. 

 

ad. 5. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – przechodzimy do kolejnego punktu: Pytania i interpelacje 

radnych. 

Małgorzata Pietroczuk – ale powinniśmy jeszcze przegłosować o udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy – nie. Po przeprowadzeniu konsultacji z przewodniczącym 

składu orzekającego, została poddana pod głosowanie tylko ta uchwała, którą zaproponowała 

Komisja Rewizyjna. 

Anna Łukasiewicz – odnośnie absolutorium, kiedy wpłynęła ta opinia? 
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Sekretarz Gminy – o 1455 jest godzina na faksie. 

Anna Łukasiewicz – z kim były konsultacje? 

Przewodniczący Rady Gminy – przewodniczącym składu orzekającego był pan Czarnocki  

w składzie byli Magdalena Przybylska i Arkadiusz Talik. Ja rozmawiałam  

z przewodniczącym, którą uchwałę mam przedstawić na sesji. 

Bogumił Wąs – przedstawił ilość posiedzeń Komisji Rewizyjnej – gdzie tu jest ponad  

50 spotkań Panie Wójcie? 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o ilość posiedzeń nie odniosę sie teraz do tego, ale z tego co 

pamiętam na pewno było ich 48, chciałem podziękować za podjęcie takiej uchwały 

absolutoryjnej. 

Teresa Zibura – mam prośbę, na początku była czytana skarga oraz przeczytane zostały imiona 

i nazwiska oraz adresy proszę tego nie robić, bo mamy ochronę danych osobowych. 

 

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? 11 „za”,  

1 „wstrzymujący się”, 2 radnych opuściło salę obrad. 

 

ad.7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – zapraszam 24 czerwca na Świętojańską Noc z muzyką  

i piosenką. 

Teresa Zibura – zapraszam na festyn do Lipnik. 

 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1215 zamknął 

obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Anna Czaja     


