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Protokół Nr XXVII/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 21 lutego  2013 r.   w godzinach od 900 – 1100 

 

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 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 poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 

Opolu, 

2) w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy 

Kamiennik w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia 

międzygminnego, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont 

chodników, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

5) w sprawie uchylenia uchwały, 

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Kamiennik. 

4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 
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Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w pkt 3, ppkt 

7, 8: 

„ 3.7)  w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o 

podjęcie  nadzwyczajnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie terminu wdrażania nowych 

obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach wobec zagrożeń dla finansów gmin w Polsce.”, 

„ 3.8)  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej”. 

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach Komisji  Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy - kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad proponowanych zmian? – 15 „za” - jednogłośnie  

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 

Opolu, 

2) w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy 

Kamiennik w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia 

międzygminnego, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont 

chodników, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

5) w sprawie uchylenia uchwały, 

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Kamiennik, 

7) w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego o podjęcie  nadzwyczajnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie 

terminu wdrażania nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wobec 

zagrożeń dla finansów gmin w Polsce. 

8) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
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4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. 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 o pracy pomiędzy sesjami, zwracając uwagę na 

takie sprawy jak: 

- remont świetlicy wiejskiej w Goworowicach, 

- złożyliśmy 3 wnioski do Starostwa Powiatowego z Odnowy Wsi tj. odnowa pomnika św. 

Jana Nepomucena w Cieszanowicach i Karłowicach Wielkich, oraz doposażenie Placu 

Dworcowego 

- zatrudniamy pracowników w ramach robót publicznych 6 osób na miesiąc, a od kwietnia 10 

osób.  Pracowników do zatrudnienia typuje PUP w Nysie. 

- Gminna Spółka Wodna otrzyma dotację w wysokości 30 tys. zł miesięcznie. 

 

ad. 2  Wójt Gminy przedstawił informację na temat realizacji zgłoszonych wniosków na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych) 

 

ad.3.1) Przewodniczący Rady Gminy – apel Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego w 

sprawie Statutu Związku ( w załączeniu do protokołu) 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 

Śląska Opolskiego w Opolu, 

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

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

XXVII/131/13) 

 

ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt  uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie utrzymania 

składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie 

stosownego porozumienia międzygminnego. 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 
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4. Komisja Budżetu i Finansów    - pozytywnie 

 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

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

( uchwała Nr XXVII/132/13) 
 
ad.3.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie utrzymania 

składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie 

stosownego porozumienia międzygminnego. 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 

4. Komisja Budżetu i Finansów - 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 XXVII/132/13) 

 

ad.3.3) Przewodniczący  Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodników 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 

4. Komisja Budżetu i Finansów - 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 XXVII/133/13) 

 

ad.3.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 
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1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 

4. Komisja Budżetu i Finansów - 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 XXVII/134/13) 

 

ad.3.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały. 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 

4. Komisja Budżetu i Finansów - 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 XXVII/135/13) 

 

ad.3.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik. 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 

4. Komisja Budżetu i Finansów - pozytywnie 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Eugeniusz Marynowicz  - wyodrębnić z programu  środki na sport szkolny i kluby sportowe. 

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

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXVII/136/13). 

 

ad.3.7) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o podjęcie  nadzwyczajnej 
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inicjatywy legislacyjnej w sprawie terminu wdrażania nowych obowiązków wynikających z 

nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wobec zagrożeń dla finansów gmin w Polsce. 

Poprosił  Komisje o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, kultury i Sportu  - pozytywnie 

3. Komisja Rewizyjna  - pozytywnie 

4. Komisja Budżetu i Finansów - 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 XXVII/137/13). 

 

ad.3.8) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Wójt Gminy – wyjaśnił cel powołania tego typu Komisji. 

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 XXVII/138/13) 

 

ad. 4. Pytania i interpelacje radnych 

Przewodniczący Rady Gminy –  zapoznał radnych z Uchwałą nr 46/2013 z dnia 6 lutego 2013 

r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu.  

– poinformował, że Radni Rady Gminy Kamiennik otrzymali sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2012 r.  

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego radnym sprawozdania. 

Nie zgłoszono uwag. 

Urszula Urbańczyk – naprawić drogę kolo świetlicy wiejskiej. 

 

ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji 

wyłożony był do wglądu w Sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani 

zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? -15 „za” – jednogłośnie 

( protokół Nr XXVI/13) 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy godz.. 1100 zamknął 

obrady  Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina  Lubieniecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


