Protokół Nr III/18
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 20 grudnia 2018 r. w godzinach od 900 – 1110

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Pan Henryk Kliś – Przewodniczący Rady
Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych radnych, sołtysów, Wójta Gminy, Panią Skarbnik
oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych. Stwierdził, że w sesji bierze udział
14 radnych co stanowi 93,3 % ustawowego składu rady, obrady są prawomocne.
Przedstawił następujący porządek obrad:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
2) w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za
posiłki,
3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
4) w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy – czy do tak przedstawionego porządku są uwagi?
Krzysztof Tkacz – mam taki wniosek, aby w punkcie 5 wprowadzić punkt „Wolne wnioski
i informacje” chciałbym, aby sołtysi mieli możliwość zabierania głosu na sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?
Lp.

Nazwisko i imię

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

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1

11.
12.
13.
14.
15.

Rutkowska Joanna
Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
RAZEM

X
X
X
X
14

W głosowaniu brało udział 14 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Wolne
wnioski i informacje” głosowało 14 radnych”. Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek
po wprowadzonych zmianach:
1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
2) w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za
posiłki,
3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
4) w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku sesji?
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
14

Przewodniczący Rady Gminy – porządek został przyjęty 14 głosami „za”.
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ad. 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy – ponieważ okres ten był bardzo krótki, moje działania polegały
głównie na pracach kancelaryjnych, podpisywaniu uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz
na uczestnictwie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
ad. 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
1) Złożyliśmy wniosek o płatność za świetlicę w Zurzycach.
2) Otrzymaliśmy pismo o wznowieniu sprawy, która się toczy odnośnie podatku
„wiatrakowego” przeciwko Tauronowi
3) Miałem spotkanie ze starostą nyskim, rozmawialiśmy o sprawach naszej gminy.
4) Uruchomiono oświetlenie na Tarnawie, Wilemowicach, Kamienniku i Szklarach.
5) Musimy zrobić docelowe zasilanie przepompowni w Cieszanowicach myślę, że do końca
roku będzie to zrobione.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, przechodzimy do
kolejnego punktu porządku.
ad. 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy – do biura rady nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania. Są
gotowe druki interpelacji i zapytań można je sobie wziąć.
ad. 4. 1) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, zapytał, czy są jakieś pytania
zastrzeżenia – nie było. Poprosił o przedstawienie opinii poszczególne Komisje Rady Gminy:
1) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wypowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem,
5) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto jest za przyjęciem uchwały do realizacji?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwisko i imię
Bardak Gabriela
Berini Grażyna
Ficoń Zdzisław
Kliś Henryk
Kuś Mariusz
Łoziński Tomasz
Miske Jan
Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pietroczuk Małgorzata
Rutkowska Joanna
Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
RAZEM

X
X
X
X
X
14

W głosowaniu brało udział 14 radnych, uchwała przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr III/19/18)

ad. 4. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców,
wydatków za posiłki.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania.
Krzysztof Tkacz – co w przypadku, kiedy pomoc przekroczy 20%?
Kierownik GOPS w Kamienniku – nie może przekroczyć, rząd określił, że ma być to 20%.
Dyrektor SP w Karłowicach Wielkich – w poprzedniej uchwale był zapis, że dyrektor nie mógł
odmówić, wtedy obciążam Opiekę kosztami posiłku.
Zdzisław Ficoń – czy byłoby możliwe, aby 100% dzieci mogła skorzystać z dożywiania?
Kierownik GOPS w Kamienniku – nie, to jest punkt dożywiania dla najuboższych.
Zdzisław Ficoń – czy my jako rada moglibyśmy coś takiego wprowadzić?
Kierownik GOPS w Kamienniku – mamy budżet i wiadomo, że koszty byłyby większe,
również moce przerobowe nie są wystarczające.
Dyrektor SP w Kamienniku – na dzień dzisiejszy, jeżeli szkoła ma 150 dzieci to jest
niemożliwe, musiałabym całą kadrę zatrudnić, aby przeprowadzić tam te dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii poszczególne Komisje Rady
Gminy:
1) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wypowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem,
5) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem.
Przewodniczący Rady gminy – Kto jest za przyjęciem uchwały do realizacji?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwisko i imię
Bardak Gabriela
Berini Grażyna
Ficoń Zdzisław
Kliś Henryk
Kuś Mariusz
Łoziński Tomasz
Miske Jan
Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pietroczuk Małgorzata
Rutkowska Joanna
Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
RAZEM

X
X
X
X
X
14

W głosowaniu brało udział 14 radnych, uchwała przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr III/20/18)

ad. 4. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Pani Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały.
Zdzisław Ficoń – co się takiego wydarzy w 2020 roku, że będziemy mieć budżet na plusie?
Skarbnik Gminy – zgodnie ze wskaźnikami tak się kształtują te dochody.
Krzysztof Tkacz – to będzie kredyt prawda?
Skarbnik Gminy – kredyt planowany jest na 2019 r.
Wójt Gminy – budżet jest lekko prowizorium, może się zdarzyć, że oddadzą nam te 2 mln,
wpisuję pewne inwestycje na dany rok, które czasami nam wypadają, bo jeżeli nie będzie
naboru wniosków to nie będą one realizowane.
W sesji uczestniczy 15 radnych czyli 100% ustawowego składu Rady Gminy.
Zdzisław Ficoń – w wieloletniej prognozie nie są ujęte te dodatkowe pieniądze od Taurona?
Wójt Gminy – przyjęliśmy tu zwyżkę podatku na GPZ-cie Szklary – Cieszanowice,
projektowana jest tam budowa magazynu energii, podatek będzie z tego naliczany od 2020 r.
stąd ta nadwyżka.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę nr 493/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.
Następnie poprosił o przedstawienie opinii poszczególne Komisje Rady Gminy:
1) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wypowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się
w głosowaniu na sesji,
5) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opowie się w głosowaniu na
sesji.
Przewodniczący Rady gminy – Kto jest za przyjęciem uchwały do realizacji?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię
Bardak Gabriela
Berini Grażyna
Ficoń Zdzisław
Kliś Henryk
Kuś Mariusz
Łoziński Tomasz
Miske Jan

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
5

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław
Pietroczuk Małgorzata
Rutkowska Joanna
Stefanowicz-Ciecieląg Beata
Tęcza Agnieszka
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
RAZEM

X
X
X
X
X
X
X
X
14

1

W głosowaniu brało udział 15 radnych, za przyjęciem głosowało 14 radnych 1 radny wstrzymał
się od głosu (Uchwała Nr III/21/18)

ad. 4. 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu:
Krzysztof Tkacz – czy będą podejmowane działania, aby zmniejszyć deficyt i kredyt?
Skarbnik Gminy – takie działania są podejmowane cały czas.
Krzysztof Tkacz – czy będą przesunięcia w poszczególnych działach, jeżeli będzie nadwyżka?
Wójt Gminy – jest wiele niewiadomych, jest to płynne czekamy na te 2 mln, wyrok Sądu
Najwyższego jest korzystny dla gminy czekamy na Trybunał. Jeżeli chodzi o gospodarkę
odpadami to pan Kolbiarz i Ekom podnieśli stawki, nie zakładaliśmy podwyżki w tym zakresie.
Dość znacznie wzrósł nam koszt oświaty o około 500 tys.
Krzysztof Tkacz – proszę jeszcze o podanie liczby uczniów w Kamienniku i Karłowicach.
Dyrektor SP w Kamienniku – przedszkole: Szklary 10 dzieci, Kamiennik 30, SP 157 dzieci.
Dyrektor SP w Karłowicach Wielkich przedszkole – 31, 79 – szkoła.
Zdzisław Ficoń – mam pytanie do Radcy czy można wykonać termomodernizację budynku,
którego właścicielem jest gmina a budynek jest we władaniu prywatnych podmiotów?
Wójt Gminy – budynek jest budynkiem gminnym, jedno mieszkanie jest wykupione jeszcze od
starostwa w Nysie, jeżeli składaliśmy wniosek i mieszkali tam prywatni ludzie odliczaliśmy to.
Musimy zrobić tę termoizolację, bo tam na 2 tygodnie idzie 3 tony węgla, apteka powiedziała,
że będzie partycypowała w tych kosztach, możemy to ocieplić bez tego mieszkania.
Zdzisław Ficoń – proszę na przyszłą sesję przygotować opinię na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uchwałę nr 491/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na 2019 r. oraz uchwałę nr
492/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na 2019 rok. Następnie ogłosił przerwę do 10:40.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii poszczególne
Komisje Rady Gminy:
1) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem,
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wypowie się w głosowaniu na sesji,
6

3) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – Komisja wnioskuje
o obniżenie ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego o kwotę 2 zł tj. 50% różnicy cen pomiędzy
rokiem 2018/2019,
5) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – wypowie się w głosowaniu na
sesji.
Wójt Gminy – na ostatniej sesji 2 tygodnie temu przedstawiliśmy stawki, radni je
przegłosowali, radni byli poinformowani o stawce podatku rolnego, myślę, że wniosek Komisji
Rolnictwa jest trochę w niewłaściwym czasie. Budżet przygotowaliśmy, mamy opinie na temat
projektu naszego budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej i właściwie zostałoby tylko dzisiaj
uchwalenie tego budżetu przez radnych. Nie będę tego komentował a Wysoką Radę proszę
o odrzucenie tego wniosku.
Krzysztof Tkacz – obniżenie o połowę to jaka to jest kwota w skali roku podatkowego?
Skarbnik Gminy – około 50.000 zł mniej w dochodach.
Agnieszka Tęcza – wczoraj dostaliśmy informację z podatków, ile jest hektarów
przeliczeniowych w naszej gminie, nie trzeba tu jakiś specjalnych działań matematycznych, bo
myśmy pomnożyli to razy tą kwotę, o którą staramy się pomniejszyć i wyszło nam około18 tys.
Skarbnik Gminy – pracownik poinformował mnie, że różnica między tą stawką a obecną jest
50 tys. zł.
Agnieszka Tęcza – a na jednym hektarze to jaka to jest kwota?
Wójt Gminy – jest to kwota około 4 zł.
Agnieszka Tęcza - my wnioskujemy o obniżenie tylko o połowę.
Wójt Gminy – przedstawiałem tutaj sprawy budżetowe nie podałem tutaj energii, która też
znacznie pójdzie w górę, myślę, że rolnicy w tym roku nie mieli źle, jeżeli chodzi o stawki żyta
czy stawki za hektar pola one nie są znaczące to jest 130 zł trzeba nawozu za 1000 zł, oprysku
za 200 zł, paliwa za 200 zł nie wiem czy pani na podatek nie stać, jest pani taka biedna, bo to
pani ten wniosek złożyła.
Agnieszka Tęcza – ja złożyłam w imieniu wszystkich rolników.
Małgorzata Pietroczuk – proszę poddać pod głosowanie wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy – poddam teraz wniosek pod głosowanie.
Agnieszka Tęcza – proszę o głosowanie konkretnej kwoty.
Przewodniczący Rady Gminy – stawka już jest teraz głosujemy nad wnioskiem.
Agnieszka Tęcza – ale myśmy nie głosowali tej stawki na poprzedniej sesji.
Radca Prawny – może macie państwo złe wyobrażenie na temat tego wniosku, ale on nie ma
żadnego wpływu na wysokość podatku, ponieważ nie załatwia się tego wnioskiem, może być
taki wniosek przegłosowany, ale skutków prawnych żadnych nie będzie, nie głosujecie żadnej
stawki tylko wniosek o ewentualnie obniżenie. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że nie ma
projektu uchwały to nie będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmniejszenia wymiaru
kwintala żyta do potrzeb podatku rolnego, tylko wniosek o jego ewentualne w przyszłości
obniżenie. Mamy 20 grudnia najbliższa sesja, jeżeli w ogóle dojdzie do czegoś takiego będzie
w trakcie roku podatkowego, ja nawet nie wiem, gdyby taka uchwała została podjęta czy ona
nie zostałaby uchylona przez nadzór ze względu na to, że w trakcie roku podatkowego nastąpiły
by zmiany stawek. Także dzisiejsze głosowanie i tak niczego nie zmieni w tym stanie prawnym
obowiązującym.
7

Przewodniczący Rady Gminy – czyli nie zmieniamy stawki tylko głosujemy wniosek Komisji.
Krzysztof Tkacz – jeżeli rada przegłosuje wniosek o obniżenie stawki podatku to nie może
być głosowany budżet w takim kształcie jaki jest.
Radca Prawny – ja nie widziałem projektu uchwały w sprawie obniżenia stawki kwintala żyta,
więc to nie może mieć żadnego skutku prawnego.
Krzysztof Tkacz – ale myśmy nie głosowali jeszcze stawek podatku rolnego, głosowaliśmy
tylko stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych natomiast była tylko taka
informacja, że projekt budżetu jest przygotowany na stawce około 54 zł.
Radca Prawny – tak, ale formalnie nie ma uchwały, nie głosujecie nad uchwałą tylko nad
wnioskiem, a to nie jest to samo.
Przewodniczący Rady Gminy – Przechodzimy do przegłosowania wniosku Komisji
Rolnictwa
Krzysztof Tkacz – dokładnie jaki to jest wniosek proszę podać.
Kuś Mariusz - Komisja wnioskuje o obniżenie ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego o kwotę
2 zł tj. 50% różnicy cen pomiędzy rokiem 2018/2019.
Krzysztof Tkacz – na bazie stawki GUS: 54,36 za 1 kwintal był robiony budżet.
Zdzisław Ficoń – wniosek Komisji Rolnictwa jest następujący: Komisja wnioskuje o obniżenie
podstawowej ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego o 1 zł od stawki GUS-owskiej
Przewodniczący Rady gminy – przegłosujmy wniosek Komisji Rolnictwa- kto jest za
obniżeniem stawki gusowskiej?
Lp.

Nazwisko i imię

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

8

2

W głosowaniu brało udział 15 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych,
8 radnych było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu – wniosek nie został przyjęty.
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Przewodniczący Rady Gminy – przystępujemy teraz to przegłosowania uchwały budżetowej
na 2019 rok
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
X

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

2

X
X
4

W głosowaniu brało udział 15 radnych uchwała została podjęta 9 głosami „za” przy 2 głosach
„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” (uchwała Nr III/22/18).
ad. 5. Wolne wnioski i informacje.
Małgorzata Ksiądzyna – w tym tygodniu koło remizy obecnie klubu młodzieżowego zostały
zamontowane 3 urządzenia siłowni zewnętrznej i 3 urządzenia dla dzieci, bardzo dziękuję Panu
Wójtowi za wsparcie, dziękuję też Panu radnemu za pomoc.
Krzysztof Tkacz – chciałem zapytać o podwyższenie kosztów wywozu nieczystości oraz mam
pytanie dotyczące Statutu, czy nasz Statut po zmianach już obowiązuje, czy nie?
Dyrektor ZGKiM – stawka nie została podwyższona ani o złotówkę, pracownik realnie wozi
na oczyszczalnię nieczystości.
Krzysztof Tkacz – pokazują mi mieszkańcy faktury i 2 miesiące temu było mniej niż jest teraz
i to jest różnica 50%.
Dyrektor ZGKiM – tak jest to kalkulowane i nie wiem, czy szedł komuś na rękę czy nie.
Krzysztof Tkacz – czy ZGKiM dopuszcza taką sytuację, że płacimy za ścieki tyle ile zużyjemy
wody?
Dyrektor ZGKiM – jeżeli będzie gmina skanalizowana będzie można coś takiego wprowadzić
w tej chwili nie.
Radca Prawny – zmiana opublikowana jest w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje 14 dni po
ogłoszeniu.
Krzysztof Tkacz – Panie Radco uchwała była, ale Statut w nowej formie nie został
przegłosowany to chyba nie obowiązuje.
Radca Prawny – oczywiście, że obowiązuje.
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Krzysztof Tkacz – wydaje mi się, że jak się tworzy jakiś aneks do projektu to trzeba jeszcze
cały projekt przegłosować.
Radca Prawny – nie, pan mówi prawdopodobnie o ogłoszeniu tekstu jednolitego, ale
ogłoszenie tekstu jednolitego powoduje, że to jest obowiązujący prawnie tekst, natomiast
w momencie, kiedy dochodzi do zmiany jakiegokolwiek aktu prawnego to oczywiście zmiany
obowiązują natomiast jest taka trudność, że czytając go trzeba posługiwać się tekstem
obowiązującym i tekstem zmiany w uchwale natomiast to nie jest tak, że to trzeba jeszcze raz
jako całość przegłosować.
Krzysztof Tkacz – ale robiliśmy tak wcześniej.
Radca Prawny – będzie zrobiony w najbliższym czasie, były też takie pomysły, aby się
zastanowić, czy znowu jakiś zmian nie wprowadzić w związku z uaktualnieniem i jeżeli nie
będzie takiej potrzeby ze strony Rady myślę, że w najbliższym czasie ten tekst jednolity będzie
do ogłoszenia przekazany.
Krzysztof Tkacz – chciałbym zgłosić taki wniosek o powołanie Komisji Statutowej, która na
nowo naniesie zmiany ustawy i kompleksowo zmieni ten Statut na następne lata.
Stanisław Kuś – byłem u pani Ani po wniosek interpelacji i zapytania i okazało się, że sołtysi
nie mają głosu, to po co my mamy na te sesje przychodzić. Teraz chcę podziękować radnym,
że to przegłosowali, bo była to sprawa trochę śmieszna w naszej gminie. Składałem interpelację
jeszcze za starej Rady, we wrześniu podziękowałem za wycięcie krzaków pod linią
energetyczną i też zgłaszałem wniosek, że mieszkańcy nie mają Internetu teraz trzeba
powycinać gałęzie i krzaki pod liniami telefonicznymi.
Przewodniczący Rady Gminy – panie sołtysie ja nie mówię, że nie macie prawa głosu, jest
zmiana w ustawie samorządowej, że prawo składania wniosku, interpelacji mają tylko radni tu
mogę tylko doradzić, żeby sołtys współpracował z radnym.
Radca Prawny – uściślę to: chodzi o interpelacje i zapytania.
ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy – czy do protokołu z poprzedniej sesji są uwagi? Nie widzę,
przegłosujmy zatem kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRZECIW

WSTRZYMAŁ
SIĘ

Uwagi
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14. Tkacz Krzysztof
15. Wąs Bogumił
RAZEM

X
X
15

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1110
zamknął obrady III sesji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
A. Czaja
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