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Protokół Nr XVII/2020 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 12 października 2020 r. w godzinach od 908 – 1211 

 

 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Pan Henryk Kliś – Przewodniczący Rady 

Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, Pana Wójta i Panią Skarbnik oraz 

rodziców dzieci z przedszkola i szkoły w Kamienniku. Stwierdził, że w sesji uczestniczy  

15 radnych, czyli 100% ustawowego składu rady, obrady są prawomocne. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Wójta o wyjaśnienie celu zwołania sesji 

nadzwyczajnej oraz co z likwidacją stołówek w Kamienniku i Karłowicach Wielkich. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sesja nadzwyczajna zwołana została ze względu na jedną 

uchwałę dotyczącą stawek za śmieci. Jeżeli chodzi o stołówki to postanowiłem, że do końca 

przyszłego roku te punkty będą funkcjonowały.  

 

ad. 2. Następnie Przewodniczący Przedstawił porządek obrad i poprosił o ewentualne 

uwagi do niego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Kamiennik, 

2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 

wsi Kłodobok, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

4) w sprawie zmiany uchwały (stawka opłat za gospodarowanie odpadami), 

5) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym,  

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) w sprawie zmiany budżetu gminy. 

4. Zamknięcie obrad XVII sesji. 
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Krzysztof Tkacz zaproponował, aby rozszerzyć porządek sesji o konkretne informacje na 

temat stołówek. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał p. Wójta, czy jako wnioskodawca sesji wyraża zgodę na 

wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad. 

Wójt Gminy nie wyraził zgody. 

Zdzisław Ficoń zapytał, dlaczego kolejny raz jest zwoływana sesja w trybie nadzwyczajnym 

oraz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad podpunktu 6. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał p. Wójta czy wyraża zgodę na wprowadzenie zmian  

w porządku obrad.  

Wójt Gminy nie wyraził zgody. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zdaje sobie sprawę, że jest to już kolejna sesja 

zwołana w takim trybie, ale zapewnił, że nastepna będzie w normalnym trybie. 

Krzysztof Tkacz stwierdził, że sprawy przedszkoli i śmieci są fundamentalne dla działania 

Gminy. Radni nie maja możliwości normalnej pracy, zadawania pytań, jak maja później 

spojrzeć w oczy ludziom, kiedy zapytają, dlaczego podnieśliście na 28 zł stawkę za odpady? 

Mamy covid, ale jesteśmy przecież w reżimie sanitarnym. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała, dlaczego uchwała, która jest powodem zwołania sesji 

nadzwyczajnej jest przedstawiana dopiero teraz skoro już dawno wiadomo było, że jest taka 

potrzeba? Coś jest nie tak z pracą naszej Rady, należy coś z tym zrobić.  

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zatwierdzenie porządku obrad: 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad  

Wyniki imienne: 

ZA (9): 

Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, 

Henryk Kliś, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (4): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania porządek sesji został przyjęty do realizacji. 
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ad. 3. 1) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik. 

Zdzisław Ficoń zapytała, dlaczego nie ma dołączonego cennika wody do regulaminu, skoro 

jest to jego nieodłączny element. 

Wójt Gminy odpowiedział, że projekt uchwały nic nie mówi o cenach wody, jest to regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczy tego jakie warunki ma ta woda spełniać  

i jakie warunki należy spełnić, aby podłączyć się do wodociągu. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – proszę o uzupełnienie o zapis publikacji na tablicach  

w każdym sołectwie, jaki wprowadziliśmy już dawno. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że taki zapis jest w § 16 ust. 2 regulaminu. 

Krzysztof Tkacz proszę w § 16 ust. 1 regulaminu dopisać: „w siedzibie przedsiębiorstwa i na 

stronie BIP”, ponieważ teraz większość z nas czerpie informacje z internetu taki zapis jest 

potrzebny. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Tkacza: 

Głosowanie wniosku formalnego w sprawie wprowadzenia w paragrafie 16 ustęp  

1 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamiennik 

zapisu: "§ 16. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa oraz na stronie BIP urzędu gminy winny 

być udostępnione wszystkim zainteresowanym..." 

Wyniki imienne: 

ZA (8): 

Zdzisław Ficoń, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz, Agnieszka Tęcza, Mariusz 

Kuś, Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (3): 

Henryk Kliś, Tomasz Łoziński, Jan Miske 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Gabriela Bardak 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta. Następnie Przewodniczący 

Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały po wprowadzonych zmianach: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik 

Wyniki imienne: 

ZA (11): 
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Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Grażyna Berini, Bogumił Wąs, 

Jan Miske, Henryk Kliś, Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Krzysztof 

Tkacz 

PRZECIW (1): 

Zdzisław Ficoń 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała nr XVII/140/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

12 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kamiennik została przyjęta. 

 

ad. 3. 2) Podjęcie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części terenu wsi Kłodobok. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi tutaj o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną, 

na której wnioskodawca chce się wybudować. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Mariusz Kuś, Agnieszka Tęcza, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Beata Stefanowicz-

Ciecieląg, Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, 

Gabriela Bardak, Krzysztof Tkacz, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Jan Miske, 

Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała nr XVII/141/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

12 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Kłodobok została przyjęta. 
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ad. 3. 3) Podjęcie uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze 

inkasa. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków  

w drodze inkasa 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini, Małgorzata Pietroczuk, Gabriela Bardak, Joanna 

Rutkowska, Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, Stanisław Pieniakowski, Krzysztof Tkacz, 

Zdzisław Ficoń, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Jan Miske, Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała nr XVII/142/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

12 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 

została przyjęta. 

 

ad. 3. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (stawka opłat za gospodarowanie 

odpadami). 

Wójt Gminy wyjaśnił, że ponieważ odpady są bardzo drogie zmuszeni jesteśmy do podniesienia 

naszej stawki na 28 zł, jest to bardzo dużo i nie chcielibyśmy tego robić, ale brakuje nam  

w budżecie w tej chwili 140 tys. zł. Stawki w innych gminach już dawno zostały podniesione  

i tak Jemielnica ma stawkę 33 zł, Otmuchów 25 zł, Paczków 26 zł, Pakosławice 30 zł. Nie ma 

innej opcji, mieszkańcy muszą płacić za odpady, będziemy robić zmianę budżetu i przesuwać 

140 tys. zł aby zapłacić za odpady, chociaż nie możemy tego robić. Wzięło się to z tego, że do 

tej pory płaciliśmy za transport 180 zł/t teraz płacimy 600 zł/t plus składowanie. Zmieniły się 

też przepisy, które zostały wprowadzone ustawą, doszły nam 2-3 frakcje oraz zwiększyła się 

częstotliwość wywozu odpadów bio i zmieszanych od kwietnia do października muszą być 

wywożone raz w tygodniu z osiedla i dwa razy w miesiącu  

z budynków jednorodzinnych. Główną przyczyną tego wzrostu są stawki za składowanie  

i częstotliwość wywozu. 

Agnieszka Tęcza stwierdziła, że na początku grudnia radni otrzymali informację  

o zadłużeniu 40.000 zł za śmieci. 
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Wójt Gminy odpowiedział, że nadal jest to 40.000 zł, ale chodzi tu o tych co nie płacą. 

 Agnieszka Tęcza zapytała, czy Wójt nie obawia się, że po podwyżce na 28 zł zadłużenie 

zwiększy się. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w tej chwili ściąga to komornik, ale są rodziny, gdzie nie ma tej 

ściągalności, bo nic nie maja i nie pracują. 

Krzysztof Tkacz zauważył, że w październiku ubiegłego roku był przetarg na śmieci, który 

wygrała firma Elkom na kwotę około 850 tys. zł, zapytał w jaki sposób jest kontrolowane 

wykonanie tej umowy? 

Wójt Gminy odpowiedział, że dostajemy faktury i analizujemy je na bieżąco. 

Krzysztof Tkacz zapytał z czego wynika obniżka opłat (w stosunku do poprzedniej uchwały) 

za pojemnik przy nieruchomościach niezamieszkałych? 

Violetta Przedwojewska odpowiedziała, że wynika to ze zmiany ustawy, ustawodawca narzucił 

nam obliczanie tej kwoty na podstawie algorytmu i wychodzi to dużo mniej niż poprzednio. 

Krzysztof Tkacz zwrócił również uwagę na to, że spółdzielnia w Karłowicach Wielkich  

w większości nie segreguje śmieci i może temu należy się przyjrzeć, a obniżka za 

kompostowniki o 1 zł nic nie daje w tej sytuacji.    

Grażyna Berini przyznała, że niewielu mieszkańców w spółdzielni segreguje odpady, ale 

firma Elkom ładuje do jednej śmieciarki odpady zmieszane i bio. 

Wójt Gminy poinformował, że od czasu podpisania umowy zmieniła się ustawa, weszły 

dodatkowe frakcje i częstotliwość odbioru również się zwiększyła, dlatego konieczna jest 

podwyżka. 

Zdzisław Ficoń zapytał jaki był obmiar ton w pierwszej umowie. 

Violetta Przedwojewska 684 t. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg stwierdziła, że skoro w 2019 r. wywieziono 684 t a odstawienie 

1 tony na wysypisko to koszt około 600 zł to daje jakieś 410 tys. zł, a umowa jest na 850 tys. 

zł co wchodzi jeszcze w tą cenę, że jest ona taka wysoka? 

Violetta Przedwojewska koszty pracownika, utrzymania biura, musieliśmy dodatkowo doliczyć 

odpady bio i dodatkowe frakcje, podnosimy tę stawkę, aby zbilansować się w budżecie. 

Zdzisław Ficoń zapytał na jakiej podstawie gmina płaci większe stawki? 

Violetta Przedwojewska odpowiedziała, że na podstawie faktur. 

Zdzisław Ficon zapytał w jaki sposób wzrósł tonaż i czy był podpisany aneks? 

Violetta Przedwojewska odpowiedziała, że nie ponieważ sprawdzane były faktury. 

Zdzisław Ficon zapytał, czy gmina zakwestionowała wysokość tych opłat? 
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Violetta Przedwojewska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o tonaż odbieranych odpadów to nie 

są one aż tak wysokie, są nawet niższe, ale ceny przedstawione w umowie pomnożone przez 

tonaż wychodzą takie wysokie. 

Krzysztof Tkacz zauważył, że jeżeli ktoś przewidział w specyfikacji 850 tys. zł to tniemy to 

na pół i powinniśmy mieć na 2 lata a z tego wynika, że oni w każdej chwili mogą nas obciążyć 

dodatkowymi wyliczeniami. 

Bogumił Wąs zapytał kto sporządza grafik i dlaczego jest taka duża częstotliwość odbioru 

poszczególnych frakcji, zaproponował, aby kwotę obniżyć przez zmniejszenie częstotliwości 

odbioru, a spółdzielni zrobić odrębną stawkę. 

Mariusz Kuś zaproponował, aby odrzucić ten 6 i 7 podpunkt, zrobić Komisję i to przepracować 

jeszcze raz. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała jeszcze na podstawie czego została obliczona stawka 

28 zł? 

Violett Przedwojewska odpowiedziała, że wzięła się ona z obliczeń liczby mieszkańców 

zdeklarowanych razy stawka, wzięliśmy pod uwagę również wysokość miesięcznych faktur. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała o ile wzrosła cena śmieci od zmiany stawki z 8 na  

17 zł? 

Violett Przedwojewska odpowiedziała, że obowiązuje nas kwota z przetargu. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg stara cena jest z przetargu taka sama, nic się nie zwiększyło skąd 

więc taka podwyżka? 

Jan Miske stwierdził, że obliczenia zostały zrobione na podstawie faktur, które otrzymujemy 

od firmy Elkom. 

Zdzisław Ficoń poprosił o przedstawienie faktur jakie otrzymywaliśmy przy stawce 8zł, 17 zł 

i jak będzie przy 28zł. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z fakturami można zapoznać się w urzędzie. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował p. Wójtowi, aby wycofać z porządku podpunkty 

6 i 7 zgodnie z wnioskiem radnego Mariusza Kusia i zająć się projektami jeszcze raz na komisji 

merytorycznej? 

Wójt Gminy wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny: 

Głosowanie wniosku formalnego w sprawie wycofania z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 
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Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, 

Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, 

Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Jan Miske, Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz, Henryk 

Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania podpunkt 6 został wycofany z porządku obrad. 

 

ad. 3. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny: 

Głosowanie wniosku formalnego w sprawie wycofania z porządku obrad projektu 

uchwały "w sprawie zwolnienia w części z opłat ...." 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Mariusz Kuś, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, 

Gabriela Bardak, Bogumił Wąs, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, Henryk Kliś, 

Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Krzysztof Tkacz, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania podpunkt 7 został wycofany z porządku obrad. 

 

ad. 3. 6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 

Skarbnik Gminy przedstawiła czego dotyczą zmiany w projekcie uchwały. 

Z powodów technicznych Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. 

Przerwa do 12:03. 

Ponieważ nie było więcej pytań do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy podda go 

pod głosowanie: 
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Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej 

Wyniki imienne: 

ZA (10): 

Jan Miske, Bogumił Wąs, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Grażyna Berini, 

Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Mariusz Kuś, Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Agnieszka Tęcza, Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Gabriela Bardak 

W wyniku głosowania uchwała nr XVII/143/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

12 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została przyjęta. 

 

ad. 3. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Skarbnik Gminy przedstawiła czego dotyczą zmiany w projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (10): 

Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Grażyna 

Berini, Małgorzata Pietroczuk, Bogumił Wąs, Jan Miske, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś 

PRZECIW (2): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Gabriela Bardak 

W wyniku głosowania uchwała nr XVII/144/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

12 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy została przyjęta. 
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Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1211 

obrady XVII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała        

A. Czaja 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Kamiennik dostępne na stronie 

Urzędu Gminy Kamiennik (http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-

kamiennik.html) z dnia 12 października 2020 r. 

  

http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-kamiennik.html
http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-kamiennik.html

