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Protokół Nr XXVIII/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 26 marca  2013 r.   w godzinach od 900 – 1300 

 

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 14 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 poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonych 

kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Kamiennik, których właścicielem jest Gmina Kamiennik oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, 

2) w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Kamiennik, 

3) w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w  2013 r. 

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

KAMIENNIK, 

5) w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

6) w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę, 

7) w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 
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9) zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy  są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskuję o wycofanie z porządku obrad w pkt  4. Podjęcie uchwał  ppkt 1 i 2  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wycofaniem z porządku obrad  

z pkt 4. ppkt 1 i 2? – 14 „za” – jednogłośnie 

Przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonych 

kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik 

w  2013 r. 

2)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy KAMIENNIK, 

3) w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

4) w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę 

Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę 

usługę, 

5) w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, 

7) zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach? – 13 „za”, 1 „ wstrzymuj ący  się” – porządek został przyjęty 



 3 

 

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

wykonanie takich inwestycji jak: 

1) remont świetlicy wiejskiej w Goworowicach, 

2) remont świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich, 

3) wykonanie stropu podwieszanego  na świetlicy w Kłodoboku 

4) wykonywany będzie remont dachu na świetlicy w Karłowicach Małych, 

5) wnioskujemy do LGD o zakup instrumentów dla orkiestry dętej przy OSP w 

Kamienniku, 

6) zatrudniamy w ramach robót publicznych średnio 6 osób miesięcznie. 

 

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 ( protokoły kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 

 

ad.4.1)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kamiennik w  2013 r. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały wg 

następującej kolejności: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXVIII/139/13)  

 

ad. 4.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KAMIENNIK, 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
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Jan Miske – co z cmentarzami przy ustaleniu 4litry od grobu to wyjdzie bardzo duża 

odpłatność 

Wójt Gminy – ksiądz złoży deklarację i obliczymy jakie będą potrzebne pojemniki 

Zdzisław Ficoń – zakładamy, że jest 300 miejsc grzebalnych to jest  300 x 4 = 1200m3 

czyli pojemnik o pojemności   2,5m3  to jest 521,18zł miesięcznie  

Stanisław Kuś – tradycja  wielkiego sprzątania cmentarzy to miesiąc październik, w 

pozostałych miesiącach roku jest o połowę mniej śmieci. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie uchwały: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie w tym 

cmentarze zmniejszenie do 4l od grobu  

Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Kazimierz Przedwojewski – chodzi mi o to, że przy ilości 1200l nie  trzeba zamawiać 

pojemnika na 2,5m3 tylko 1200l i 240l i opłata będzie niższa. 

Wójt Gminy – śmieci muszą kalkulacyjnie wyjść na zero nie możemy mieć jako Gmina 

zysku. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXVIII/140/13)  

 

ad. 4.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie uchwały: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXVIII/141/13). 
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ad.4.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen 

za tę usługę. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie uchwały: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie. 

Czy  są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Zdzisław Ficoń – będziemy dopłacać do odbioru gruzu skoro odbiór 1t na wysypisku 

kosztuje 180zł/t i jeżeli weźmiemy wszystko razem to indywidualni będą dopłacać do tego co 

wywiezie 100 ton gruzu. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 

„za”, 1 wstrzymuj ący się (uchwała Nr XXVIII/142/13). 

 

ad.4.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie uchwały: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie. 

Czy  są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXVIII/143/13). 

 

ad.4.6)    Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2013 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie uchwały: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – nie akceptuje zmian 
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2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – 4 „za”, 1 osoba na sesji w głosowaniu 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – opowie się na sesji w 

głosowaniu. 

Czy są uwagi do   

Bogumił Wąs – nie ma aktualnych wskaźników badania wody, ale azotany biorą się ze 

stosowania dużej ilości mączki kostnej i dużej ilości nawozów mineralnych, glosować będę 

„za”, żeby mieszkańcy mi nie powiedzieli, że przeze mnie zostali bez wody i byłem 

przeciwny inwestycji. 

Wójt Gminy –stwierdził, że woda w Chocieborzu nie nadaje się do picia, warunkowo 

dopuszczono użytkowanie studni do 2014 r., ale nie mogą jej pić kobiety ciężarne i dzieci do 

lat.3, nie ma możliwości wydzielenia strefy bezpośredniej i pośredniej ze względu na 

ukształtowanie terenu i położenie studni w ternie. 

W Chocieborzu dopuszczalne normy przekroczone są o 15 mg NO3/l, a zużycie wynosi około 

5m3 na dobę, poza tym nie ma takiej opcji, żeby nie można było podłączyć wodociągu dla 

Chocieborza do Goworowic. 

Wracając jeszcze do strefy ochronnej to na strefę musi zgodzić się właściciel gruntów, a 

właścicielowi gruntów za szkody, zakazy i nakazy płaci odszkodowanie właściciel studni 

czyli Gmina. 

„ Znam się na tym przepracowałem w branży 30 lat, a mając wyniki analizy wody podjąłem 

decyzję dla miejscowości Chociebórz, doprowadzenie wody z Goworowic”. 

Inwestycja pod nazwą Stacja Uzdatniania Wody realizowana będzie w prawdopodobnie 

następnym roku, jesteśmy na liście rezerwowej w Urzędzie Marszałkowskim. Woda z ujęcia 

w Cieszanowicach nie jest zła  bo polska wynosi 400mg/l a norma unijna wynosi 500mg/l u 

nas waha się 370-380mg/l nadmanganianu wapnia.  

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody to min. zamontowanie dodatkowego zbiornika 

zapasowego, gdzie zmieni się technologia zasilania, nie będzie rabunkowego pobierania 

wody, będą silniki 2-3KW, a obecnie 15KW. Chociebórz nie będzie miał problemów z 

zasilaniem przy dostarczaniu wody. 

Andrzej Ciesielski – kolejno zamykamy następne źródło wody, a  tylko trzeba przypilnować. 

Wójt Gminy – cały świat idzie w tym kierunku, aby zminimalizować koszty, w Nysie było 30 

ujęć wody, obecnie jest jedno ujęcie. 

Przewodniczący Rady Gminy -  woda w Chocieborzu  może być używana dla celów 

rolniczych 
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Eugeniusz Marynowicz – Zakład Rolny w Chocieborzu wykonuje opryski czy nawożenie 

mineralne czy deszcz czy pogoda, nie wiadomo co będzie z Cieszanowicami, jedna studnia 

nie jest nasza, azotany nie biorą się z nikąd. 

Zdzisław Ficoń – zostałem wywołany do odpowiedzi, kupiłem zabudowania po byłym PGR 

w całości taki był warunek przy sprzedaży i Gmina mogła sobie kupić całość ze studnią,  

jeżeli jest strefa ochronna to ja nie mogę tam nawet wejść, mnie na tym nie zależy za 

dzierżawę otrzymuję 1000zł brutto, netto około 800zł. Skoro jest takie podejście radnych to 

zacznijcie od Stacji Uzdatniania Wody. „Rolnicy czemu nie odstąpiliście pola pod wiatraki  

tylko dzierżawicie za odpłatnością”. 

Stanisław Kuś – czy nie lepiej byłoby wybudować jedną studnię w Chocieborzu. 

Wójt Gminy – lepiej zmodernizować Stację Uzdatniania Wody  i korzystać z tego ujęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12 

„za”  1 „przeciw”, 1 wstrzymuj ący się” – jednogłośnie (uchwała Nr XXVIII/144/13). 

 

ad. 4.7) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej   uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w 

sprawie uchwały: 

1) Komisje Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

4) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

Czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Kto  z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 „za”, 1 „wstrzymuj ący się”  

( uchwała Nr XXVIII/145/13) 

 

ad. 5) Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawił 

następujące wnioski 

1) pozytywnie opiniuje pismo Sołtysa Wsi Chociebórz w sprawie przejęcia budynków 

gospodarczych oraz  strychu i piwnicy w świetlicy wiejskiej, a samo pismo przekazać 

do realizacji Wójtowi  Gminy, 

2) przeprowadzić remont Ośrodka Zdrowia w Kamienniku. 

Bogumił Wąs – przedstawił odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy o zachowaniu się 

Wójta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Stwierdził, że odpowiedź jest 
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niezadowalająca  i żąda wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, jeszcze by przebolał 

gdyby to dotyczyło jego samego, ale czepianie się rodziny ( żony, córki), co ma do tego jego 

rodzina. 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że zrobił to co mógł, więcej nie ma 

możliwości prawnych. 

Radca Prawny – Rada Gminy w stosunku do Wójta  nie ma możliwości wyciągnięcia 

konsekwencji służbowych, ponieważ nie jest jego pracodawcą.  

Eugeniusz Marynowicz – zwrócił uwagę, że takie incydenty mogą występować z powodu 

rozdrażnienia  spowodowanego brakiem  witaminy D w naszych organizmach na wskutek 

braku słońca. 

Wójt Gminy – stwierdził, że miał się nie odzywać, ale jest osobą impulsywną i jeżeli uraził to 

przeprasza. 

Zdzisław Ficoń – źle się dzieje, że uwagi merytoryczne odbierają Państwo jako do siebie, 

dlaczego na każdym posiedzeniu jest Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, jak w Statucie 

Gminy pisze, że posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący. 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że posiedzenia Komisji Rady Gminy zwołuje  

z uwagi na usprawnienie, żeby nie pisać do Przewodniczącego wniosku o zwołanie Komisji 

przed sesją to zwołuję sam wszystkie Komisje, a w posiedzeniach uczestniczę jako radny,  

ponieważ chcę być zorientowany w pracach Rady Gminy. 

 

ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji 

wyłożony był  do wglądu w sekretariacie biura Rady Gminy, nie złożono żadnych uwag ani 

zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? – 13 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się” (Protokół Nr XXVII/13) 

Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1300 

zamknął obrady Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J. Lubieniecka 

 
 
 
 
 
 
 
 


