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Protokół Nr XVIII/2020 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 4 listopada 2020 r. w godzinach od 913 – 1045 

 

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

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

Sekretarz i Radcę Prawnego. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, czyli 86,6 % 

ustawowego składu rady, obrady są prawomocne. 

 

Przedstawił porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi do niego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności 

Gospodarczej. 

8. Podjęcie uchwał: 

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

terenie Gminy Kamiennik, 

2) w sprawie ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze 

pożytku publicznego na 2021 rok'', 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi, 

4) w sprawie przekazania petycji, 

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

6) 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, 
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7) w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik. 

11. Zamknięcie obrad XVIII sesji. 

Ponieważ nie było uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie jego zatwierdzenie: 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy 

Kamiennik  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Grażyna Berini, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Agnieszka Tęcza, 

Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Andrzej Ochociński, Mariusz 

Kuś, Henryk Kliś, Bogumił Wąs, Jan Miske, Tomasz Łoziński 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania porządek XVIII sesji Rady Gminy Kamiennik został przyjęty do 

realizacji. 

 

ad. 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w każdą środę jest do dyspozycji w biurze 

rady. W okresie międzysesyjnym brał udział w spotkaniach z rodzicami odnośnie likwidacji 

stołówek, organizował posiedzenia Komisji Rolnictwa i Komisji Edukacji w celu procedowania 

projektów uchwał oraz wspólnego posiedzenia i sesji rady gminy. 

 

ad. 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- zakończyliśmy remont drogi na cmentarz w Lipnikach koszt to 400 tys. zł w połowie 

refundowany, 

- naprawiliśmy dach na magazynie w przedszkolu w Kamienniku, w ośrodku zdrowie i na 

okrąglaku, 
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- zakończyliśmy zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Kłodoboku, 

Goworowicach, Karłowicach Wielkich i Szklarach, 

- w Chocieborzu rozpoczęliśmy remont świetlicy, koszt to około 400 tys. zł, 

- pomalowaliśmy place zabaw w sołectwach, 

- w Kłodoboku zrobiliśmy chodnik koło kościółka, 

- przełożyliśmy wodę w Kamienniku na działkach budowlanych i wystawiliśmy 4 działki na 

sprzedaż – jedna się sprzedała, 

- zaczęliśmy robić parking – zajezdnię dla autobusów w Cieszanowicach, musieliśmy przełożyć 

tam wodę. 

Nie było pytań do wystąpienia p. Wójta. 

 

ad. 4.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady wpłynęła jedna interpelacja 

radnej Agnieszki Tęczy, otrzymała ona już na nią odpowiedź. Wspomniał również, że do biura 

rady wpłynęły wnioski odnośnie bezpieczeństwa obrad.  

Beata Stefanowicz-Ciecieląg doprecyzowała, że chodziło o przeprowadzenie sesji w trybie 

zdalnym. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że sprawy techniczne nie pozwoliły nam na 

przeprowadzenie takiej sesji. 

 

ad. 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że protokoły Komisji Rewizyjnej 

otrzymali wraz z materiałami na sesję, zapytał, czy jest konieczność ich odczytywania? 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zgłosiła wniosek formalny, aby odczytać protokoły wszystkich 

Komisji Rady Gminy, ponieważ sesję mogą oglądać mieszkańcy i mogą być ciekawi co jest  

w protokołach. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny: 

Głosowanie wniosku formalnego w sprawie odczytania wszystkich protokołów  

z posiedzeń Komisji Rady Gminy Kamiennik  

Wyniki imienne: 

ZA (7): 

Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza, Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Gabriela Bardak, Mariusz 

Kuś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 
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PRZECIW (2): 

Jan Miske, Henryk Kliś 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania wniosek formalny został przyjęty do realizacji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jan Miske odczytał Protokół nr 4k/2020 z dnia  

8 lipca 2020 r. dotyczący kontroli dotacji dla GOK za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. 

oraz Protokół nr 5k/2020 z dnia 9 października 2020 r. dotyczący oceny i realizacji budżetu za 

I półrocze 2020 r. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg poprosiła o odpowiedzi na wnioski Komisji z protokołu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie udzieli w tej chwili odpowiedzi. 

 

ad. 6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 

Przewodnicząca Komisji radna Grażyna Berini przedstawiła Protokół nr 3 z dnia 16 września 

2020 r. dotyczący zapoznania się z planami oszczędnościowymi dotyczącymi oświaty  

w gminie Kamiennik oraz Protokół nr 4 z dnia 2 października 2020 r. dotyczący analizy 

sprawozdania Kierownika GOPS Kamiennik o działalności statutowej za II półrocze 2019  

i I półrocze 2020 roku. 

Nie było pytań do protokołów. 

 

ad. 7. Przedstawienie protokołu Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności 

Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji radny Mariusz Kuś przedstawił Protokół nr 3/2020 z dnia  

5 października 2020 r. dotyczący opracowania wniosków do projektu budżetu na rok 2021 

(stawki podatkowe, inwestycje). 

Nie było pytań do protokołu. 

 

ad. 8. 1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg poprosiła o zwrócenie uwagi pracownikom ZGKiM, aby zgodnie 

z jej prośbą z ubiegłego roku zamieszczali informacje o cenach wody na tablicach ogłoszeń  
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w każdym sołectwie szczególnie przy kolejnych podwyżkach oraz aby przy każdej podwyżce 

cen wody drukowane były nowe książeczki. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Kamiennik  

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Gabriela 

Bardak, Jan Miske, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, Henryk Kliś, 

Mariusz Kuś, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/145/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kamiennik została przyjęta. 

 

ad. 8. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne w sferze pożytku publicznego na 2021 rok''. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś pytania – nie było.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywna. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu współpracy 

Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2021 rok'' 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Małgorzata Pietroczuk, Jan 

Miske, Andrzej Ochociński, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, 

Henryk Kliś, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/146/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne  

w sferze pożytku publicznego na 2021 rok'' została przyjęta. 

 

ad. 8. 3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Gabriela Bardak, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Bogumił Wąs, Małgorzata Pietroczuk, 

Mariusz Kuś, Agnieszka Tęcza, Henryk Kliś, Jan Miske 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/147/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta. 

 

ad. 8. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: w sprawie przekazania petycji  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Agnieszka Tęcza, Gabriela Bardak, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini, Małgorzata 

Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś, Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński, Tomasz 

Łoziński, Stanisław Pieniakowski, Jan Miske, Mariusz Kuś 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 



7 
 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/148/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie przekazania petycji została przyjęta. 

 

ad. 8. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (stawka opłat za gospodarowanie 

odpadami). 

Opinia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wypowie się  

w głosowaniu na sesji. 

Bogumił Wąs zapytał, czy na osiedlu w Karłowicach Wielkich rzeczywiście prowadzona jest 

segregacja, bo śmieci odbierane są 3-4 razy w miesiącu i jeżeli mieszkańcy nie segregują 

odpadów to proponuję trzy stawki: dla spółdzielni 30 zł dla spółdzielni, 25 pozostali i 22 za 

kompostownik. Przy domu jak ktoś pomiesza śmieci to ich nie zabiorą, a tam zabiorą, ale 

policzą jak za zmieszane. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że kontrola przy domach jednorodzinnych i blokach jest taka 

sama, firma odbierająca śmieci powinna zgłosić taki fakt do urzędu. 

Grażyna Berini odpowiedziała, że w spółdzielni mieszka dużo mieszkańców dlatego ta 

częstotliwość musi być większa, bo pojemniki na odpady nie są aż tak pojemne, aby wywóz 

był rzadszy. Proponuje pan 30 zł a to jest stawka o 13 zł większa od podstawowej. Odnoszę 

wrażenie, że pan chce karać mieszkańców za to, że mieszkają w blokach. 

Bogumił Wąs odpowiedział, że nie ma w tej sytuacji zbiorowej odpowiedzialności. 

Mariusz Kuś stwierdził, że nie można podnieść tam stawki, należy rozwiązać to inaczej. 

Wójt Gminy poinformował, że wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji obniżono stawkę  

z 28 zł na 25 zł. 

Mariusz Kuś wyjaśnił, że stawka za odpady będzie wynosiła 25 zł, a przy kompostowniku 

obniżona będzie ona o trzy zł do 22 zł od osoby. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg stwierdziła, że podwyższanie stawki mieszkańcom 

indywidualnym a zmniejszanie nieruchomością niezamieszkałym jest bardzo niesprawiedliwe. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że to przepisy ustawy regulują jaka ma być ta stawka, jest ona 

maksymalna jaka może być. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała radcę od kiedy obowiązuje ustawa. 

Radca odpowiedział, że nie odpowie w tej chwili, bo musi to sprawdzić. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: w sprawie zmiany uchwały 

Wyniki imienne: 

ZA (8): 
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Andrzej Ochociński, Gabriela Bardak, Jan Miske, Henryk Kliś, Mariusz Kuś, Stanisław 

Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński 

PRZECIW (2): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Joanna Rutkowska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/149/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały została przyjęta. 

 

ad. 8. 6) 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. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

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 

Wyniki imienne: 

ZA (11): 

Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, 

Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Gabriela Bardak, Bogumił Wąs, Beata Stefanowicz-

Ciecieląg, Henryk Kliś 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/150/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
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kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

została przyjęta. 

 

ad. 8. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła czego dotyczą zmiany w projekcie budżetu. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: w sprawie zmiany w budżecie gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Stanisław Pieniakowski, Tomasz Łoziński, Grażyna 

Berini, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, Joanna Rutkowska, 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Jan Miske 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/151/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy została przyjęta. 

 

ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że otrzymali na tablety Informację  

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kamiennik w roku szkolnym 2019-2020 oraz 

informację o zobowiązaniu do przyjęcia skazanych w celu wykonania pracy. Pani Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg i Pan Krzysztof Tkacz otrzymali na maila odpowiedzi dotyczące 

zatrudnienia i kosztów w oświacie. 

Wójt Gminy podziękował sołtysom za zaangażowanie i też po części pilnowanie skazanych 

podczas ich pracy. 

Mariusz Kuś zaproponował, aby takie osoby kierować do komunalki i zgodnie z wnioskami 

Komisji Rolnej wyczyścić rowy, poprawić zapadnięte studzienki. 

Małgorzata Pietroczuk stwierdziła, że to wcale nie wygląda tak ładnie, skazani przychodzą 

popołudniami, trzeba ich pilnować, dawać im własny sprzęt a czasami nawet jakieś jedzenie  

i picie.  
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Sekretarz Gminy zwróciła się z prośba do sołtysów o zwracanie uwagi rolnikom, aby nie orali 

pól pod sam asfalt, ponieważ przy większych opadach deszczu cała ziemia jest wymywana na 

ulicę i stwarza to niebezpieczeństwo. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg jeszcze raz zwróciła uwagę, aby uwrażliwić komunalkę do 

realizowania wszystkich zapisów podjętej dzisiaj uchwały. 

Wójt Gminy odpowiedział, że radni mogą sami chodzi do dyrektora i naciskać na niego. 

Bogumił Wąs zgłosił, aby na wiosnę zebrać pobocza między Kamiennikiem a Lipnikami. 

Mariusz Kuś poprosił p. Wójta o kontrolowanie stanu hydrantów i studzienek na terenie gminy. 

Agnieszka Tęcza zapytała, czy będzie robiona dalsza część drogi w Zurzycach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że powiat obiecał, że do końca roku zrobi odcinek do Zurzyc, może 

przez tę pogodę jeszcze tego nie zrobili. W przyszłym tygodniu spotykam się ze starostą m.in. 

w tej sprawie. 

 

ad. 10.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było uwag do protokołów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

ich zatwierdzenie: 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIII/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Małgorzata Pietroczuk, Gabriela Bardak, Jan Miske, Grażyna Berini, Stanisław Pieniakowski, 

Joanna Rutkowska, Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, 

Henryk Kliś, Mariusz Kuś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania protokół Nr XIII/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

23 czerwca 2020 r. został zatwierdzony. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIV/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 
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Grażyna Berini, Małgorzata Pietroczuk, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Tomasz 

Łoziński, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, Henryk Kliś, 

Gabriela Bardak, Jan Miske, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania protokół Nr XIV/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

16 lipca 2020 r. został zatwierdzony. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XV/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik  

z dnia 6 sierpnia 2020 r.  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Joanna 

Rutkowska, Andrzej Ochociński, Jan Miske, Tomasz Łoziński, Agnieszka Tęcza, Bogumił 

Wąs, Mariusz Kuś, Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania protokół Nr XV/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

6 sierpnia 2020 r. został zatwierdzony. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 8 września 2020 r.  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Bogumił Wąs, Grażyna 

Berini, Tomasz Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Henryk Kliś, Mariusz Kuś, Agnieszka Tęcza, 

Gabriela Bardak, Jan Miske, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 
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W wyniku głosowania protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

8 września 2020 r. został zatwierdzony. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 12 października 2020 r.  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Andrzej Ochociński, Jan Miske, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Grażyna Berini, Joanna 

Rutkowska, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Bogumił Wąs, Agnieszka Tęcza, Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg, Henryk Kliś, Tomasz Łoziński 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

12 października 2020 r. został zatwierdzony. 

 

  

 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1045 

obrady XVIII 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 4 listopada 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

