Protokół Nr I/18
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 19 listopada 2018 r. w godzinach od 900 – 1023

Obrady pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kamiennik do czasu wyboru
przewodniczącego Rady Gminy prowadził p. Jan Miske najstarszy wiekiem radny.
Przywitał przybyłych na sesję nowo wybranych radnych i Wójta, przywitał Sekretarz Gminy,
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej panią Marzennę Szczotka, Skarbnik Gminy
i Radcę Prawnego.
Przedstawił Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kamiennik z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego
ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.
ad. 2. Prowadzący obrady Jan Miske – poprosił p. Marzennę Szczotka

Przewodniczącą

Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy
Kamiennik.
ad. 3. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego radni złożyli ślubowanie.
Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywoływani kolejno radni powstali
i wypowiadali słowo „Ślubuję”. Rota ślubowania stanowi załącznik do protokołu.
ad. 4 Prowadzący obrady Jan Miske – stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, czyli 100%
ustawowego składu Rady Gminy Kamiennik, obrady są prawomocne.
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ad. 5. Prowadzący obrady Jan Miske poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej
Zgłoszono następujących kandydatów:
1. Berini Grażyna

- wyrażam zgodę

2. Bardak Gabriela

- wyrażam zgodę

3. Pietroczuk Małgorzata

- wyrażam zgodę

Jan Miske – Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Komisja Skrutacyjna pracowała
w w/w składzie? – 15 „za”.
ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.
Prowadzący obrady poinformował, że na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów (co w przypadku naszej rady liczącej 15 radnych wynosi 8 głosów).
Proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik
Zgłoszono następujących kandydatów:
1. Henryk Kliś

- wyrażam zgodę

2. Beata Stefanowicz-Ciecieląg

-wyrażam zgodę

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatów.
Prowadzący Jan Miske zamknął listę kandydatów i poprosił Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie
pracy i przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.
Poinformował, że każdy radny ma tylko jeden głos, opowiadając się za danym kandydatem
stawiamy znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego radny głosuje.
Jeżeli radny nie ma zdania lub nie odpowiada mu żaden kandydat zaznacza kratkę „wstrzymuję
się”.
Ogłoszono przerwę 10 minutową.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła wybory na
Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Małgorzata Pietroczuk przedstawiła protokół
Komisji z przeprowadzonego głosowania i tak:
- za wyborem p. Henryka Kliś na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 8 radnych.
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- za wyborem p. Beaty Stefanowicz-Ciecieląg na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało
7 radnych.
Na podstawie wyników glosowania Pan Henryk Kliś wybrany został Przewodniczącym Rady
Gminy Kamiennik.
Jan Miske odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Kamiennik (uchwała Nr I/1/18)
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
Przewodnictwo obrad objął wybrany Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik p. Henryk Kliś.
Ogłoszono przerwę 5 minutową.
ad. 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że wybory przeprowadzi wybrana wcześniej
Komisja Skrutacyjna, poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Zgłoszono następujących kandydatów:
1. Beata Stefanowicz-Ciecieląg – wyrażam zgodę,
2. Mariusz Kuś

– wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są inni kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Kamiennik. Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur i zamknięto listę kandydatów.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że każdy radny ma tylko jeden głos, opowiadając się
za danym kandydatem stawiamy znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
na którego radny głosuje. Jeżeli radny nie ma zdania lub nie odpowiada mu żaden kandydat
zaznacza kratkę „wstrzymuję się”.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła wybory na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Małgorzata Pietroczuk przedstawiła protokół
Komisji z przeprowadzonego głosowania i tak:
- za wyborem p. Beaty Stefanowicz-Ciecieląg na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
głosowało 6 radnych,
- za wyborem p. Mariusza Kuś na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy głosowało
9 radnych,
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Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik (uchwała Nr I/2/18)
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
ad.8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego
ślubowania.
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej p.
Marzennę Szczotka o wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Kamiennik.
Wójt Gminy złożył ślubowanie wobec radnych Rady Gminy Kamiennik odczytując rotę
ślubowania.
Przewodniczący Rady Gminy - Chciałbym wprowadzić do porządku obrad w punkcie 9.
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy
Kamiennik, uchwała ta nie różni się niczym od poprzedniej, ale jest pożądane, aby rada podjęła
nową uchwałę z chwilą rozpoczęcia przez wójta nowej kadencji.
Krzysztof Tkacz – Panie Przewodniczący proszę nam wyjaśnić z czego wynika taka sytuacja,
nie było tego w porządku Komisarza Wyborczego nie jesteśmy przygotowani nie mamy
żadnych danych, nowi radni nie mają pojęcia nad czym mają głosować, więc proszę nam to
wyjaśnić.
Sekretarz Gminy – w porządku Komisarza Wyborczego nie mogło to się znaleźć, bo to nie
należy do Komisarz natomiast w związku z tym, że RIO zarzuca brak podjęcia uchwały
odnośnie wynagrodzenia wójta na pierwszej sesji, został zaproponowany właśnie ten projekt
uchwały. Następnie odczytała protokół z kontroli gminy ościennej, w której zarzucono brak
podjęcia nowej uchwały o wynagrodzeniu dla wójta ze względu na to, że dotychczasowa
uchwała obowiązuje tylko na daną kadencję. Ponieważ u nas w urzędzie wypłata jest 28, a do
tego czasu sesji nie będzie, więc musimy wiedzieć jakie wynagrodzenie wypłacić stąd jest
proponowana ta uchwała.
Krzysztof Tkacz – czy my możemy zmieniać porządek w trakcie trwania sesji?
Sekretarz Gminy – tak, kwestia ta była uzgadniana w piątek z Nadzorem, Nadzór z kolei
uzgadniał to z Komisarzem i mamy zielone światło, jeżeli o to chodzi.
Zdzisław Ficoń – jeżeli tak to należało to wprowadzić przed całym procedowaniem tej sesji,
a jeżeli jesteśmy już po przepracowaniu całego porządku, miała to być uroczysta sesja nagle
przy ostatnim punkcie, gdzie wypada już tylko zamknąć sesję, robi się wrzutkę i uchwałę mamy
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podejmować, bez przygotowania merytorycznego, nie dochowany jest termin siedmiodniowy.
Wszelkie zmiany w porządku obrad powinny zachodzić na początku przed uchwaleniem.
Krzysztof Tkacz – zróbmy tę sesję przed końcem listopada, przecież nie chodzi o to, żeby
pozbawić Pana Wójta wynagrodzenia tylko zachowajmy chociaż jakieś wymogi formalne
i prawne w stosunku do tego co my robimy.
Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli to jest zgodne z prawem to radny może wypowiedzieć
się w głosowaniu.
Beata Stefanowicz-Ciecieląg – Panie Radco jestem nową radną, ale bardzo dokładnie
zapoznałam się z ustawą o samorządzie terytorialnym i tam wyraźnie jest napisane, że wszelkie
zmiany wprowadzane są na początku obrad, proszę nam to wyjaśnić opierając się o odpowiedni
zapis nie z protokołów ościennych gmin, ani na zapewnieniach ustnych, że mamy zielone
światło, co to znaczy zielone światło?
Radca Prawny – nie było możliwe głosowanie czegokolwiek na początku sesji, bo państwo
nie złożyliście jeszcze ślubowania, sesja jest wyjątkowa właśnie przez to, że do momentu
złożenia ślubowania nie możecie państwo podejmować uchwał. Tego wymaga od nas Nadzór,
żeby taką uchwałę przedstawić, problem jest tego typu, że pan wójt jest pracownikiem a od
dzisiaj obejmuje mandat i przepisy wymagają, żeby w pierwszym dniu pracy przedstawić
pracownikowi warunki pracy. Sytuacja jest rzeczywiście niezręczna, natomiast żeby wykonać
ten obowiązek przy założeniu takim jaki reprezentuje RIO, że uchwała w sprawie
wynagrodzenia jest tylko na kadencję to na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie spełnić tego
warunku, żeby przedstawić Panu Wójtowi jego wynagrodzenie, bo poprzednia uchwała wg tej
opinii nie obowiązuje i aby uczynić temu zadość i jednocześnie nie wymuszać zbyt szybko
następnej sesji tak zostało to ustalone. Mówiąc, że jest zielone światło to znaczy, że Nadzór nie
widzi w tym naruszenia prawa i nie zakwestionuje nam tego. I to nie jest jakaś tam izba, tylko
to jest nasza Regionalna Izba Obrachunkowa, która sprawuje nadzór nad finansami i może się
zdarzyć tak, że brak tej uchwały zostanie nam wytknięty stąd to wszystko. Sytuacja nie jest
podręcznikowa, ale to jest specyfika pierwszej sesji, że nie można tego zrobić, dopóki nie
złożycie państwo ślubowania.
Krzysztof Tkacz – składam wniosek formalny, aby powrócić do porządku obrad, który
przegłosowaliśmy na początku sesji, a jeżeli ta sprawa tak wygląda od strony prawnej to proszę
zwołać sesję jeszcze w tym miesiącu i tak czeka nas praca przy budżecie i komisjach, ja
chciałem złożyć wniosek dotyczący spraw tak brzydko powiem „śmierdzących”, o których
media mówiły, Panie Radco pan doskonale wie, że to od strony prawnej wygląda źle.
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Radca Prawny – jeżeli to przesuniemy to nie będziemy mogli jako pracodawca wypełnić
swojego obowiązku pracowniczego.
Krzysztof Tkacz – Pan Wójt złożył ślubowanie, już jest Wójtem Gminy Kamiennik w związku
z czym, czy będzie pobierał wynagrodzenie czy nie to rzecz jest zupełnie inna natomiast
kwestia jest taka, że już jest Pan Wójtem Gminy Kamiennik i pełni Pan swoje obowiązki, tak
samo my jesteśmy radnymi.
Radca Prawny – tak tylko chodzi o to, że dziś jest ten pierwszy dzień i należy przedstawić
Wójtowi wszystkie warunki pracy z tego powodu ten dzień dzisiaj jest taki istotny. Był wniosek
o wprowadzenie to decydujcie państwo.
Mariusz Kuś – chcę powiedzieć tylko tyle, że widzę, że współpraca nie będzie się układała,
bo zaczynamy od jakiś głupich rzeczy, a powinno to być podjęte, jeżeli radni tak uważają myślę,
żeby zrobić głosowanie i zakończymy tę sprawę.
Przewodniczący Rady Gminy – szanowni radni możemy przegłosować wniosek radnego
Tkacza ewentualnie to samo uzyskać w wyniku głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie
do porządku obrad wynagrodzenia.
Radca Prawny – Pana był pierwszy wniosek i on jako pierwszy powinien być głosowany.
Beata Stefanowicz-Ciecieląg – jeszcze jedno chciałabym zobaczyć uchwałę, która traci moc
XXXVIII/216/18.
Sekretarz Gminy – ona jest dokładnie takiej samej treści.
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu,
czyli wynagrodzenia dla Pana Wójta do porządku dzisiejszej sesji?
Głosowanie imienne nad wprowadzeniem do porządku obrad głosowania nad projektem
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik:
Lp.

Nazwisko i imię

ZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bardak Gabriela
Berini Grażyna
Ficoń Zdzisław
Kliś Henryk
Kuś Mariusz
Łoziński Tomasz
Miske Jan
Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław
Pietroczuk Małgorzata
Rutkowska Joanna
Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka

X

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

14. Tkacz Krzysztof
15. Wąs Bogumił
RAZEM

9

X
X
6

0

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do
porządku dzisiejszej sesji, a tym samym punkt 9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy
przechodzi do punktu 10. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tych zmian?
Głosowanie imienne nad wprowadzeniem zmian w porządku I sesji Rady gminy Kamiennik:
Lp.

Nazwisko i imię

ZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bardak Gabriela
Berini Grażyna
Ficoń Zdzisław
Kliś Henryk
Kuś Mariusz
Łoziński Tomasz
Miske Jan
Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław
Pietroczuk Małgorzata
Rutkowska Joanna
Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
RAZEM

X

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

X
X
X
X
6

0

ad. 9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały następnie przeprowadzono głosowanie
imienne:
Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Kamiennik:
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bardak Gabriela
Berini Grażyna
Ficoń Zdzisław
Kliś Henryk
Kuś Mariusz
Łoziński Tomasz
Miske Jan
Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław
Pietroczuk Małgorzata
Rutkowska Joanna

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

12.
13.
14.
15.

Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
RAZEM

X
X

10

X
X
3

2

Przewodniczący Rady Gminy – uchwała została przyjęta głosami: 10 „za”, „przeciw” 3,
„wstrzymało się” 2 (Uchwała Nr I/3/18).
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania? – nie było.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1023
zamknął obrady VIII kadencji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
A. Czaja
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