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Protokół Nr XXIII/2021 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach od 905 – 1111 

 

ad. 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Pan Mariusz Kuś – Wiceprzewodniczący Rady 

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

Sekretarz, Radcę Prawnego oraz sołtysów. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 

93,3 % ustawowego składu rady, obrady są prawomocne. 

 

ad. 2. Przedstawienie porządku XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wiceprzewodniczący przedstawił następujący porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi 

do niego: 

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej. 

7. Przedstawienie protokołu Komisji Budżetu i Finansów. 

8. Przedstawienie protokołów Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

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

Gospodarczej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku 

poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 18.01.2021 r.). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 25.01.2021 r.). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 02.03.2021 r.). 



2 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Karłowice Wielkie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Chociebórz. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

23. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wójt Gminy zgłosił wniosek, aby wykreślić z punktu 17.  Podjęcie uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały i w jego miejsce wprowadzić punkt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kamiennik poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

Głosowanie w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 17. Podjęcie uchwały  

w sprawie uchylenia uchwały 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, 

Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Andrzej 

Ochociński, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Jan Miske, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały został 

wykreślony. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 17. projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
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Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, 

Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, 

Zdzisław Ficoń, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (2): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania wprowadzono punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości do porządku sesji. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po wprowadzonych zmianach  

i poddał go pod głosowanie: 

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej. 

7. Przedstawienie protokołu Komisji Budżetu i Finansów. 

8. Przedstawienie protokołów Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

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

Gospodarczej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku 

poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 18.01.2021 r.). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 25.01.2021 r.). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 02.03.2021 r.). 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Karłowice Wielkie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Chociebórz. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

23. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy 

Kamiennik  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Gabriela Bardak, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, 

Andrzej Ochociński, Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Małgorzata Pietroczuk, Agnieszka 

Tęcza, Jan Miske, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

PRZECIW (1): 

Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania porządek XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik po zmianach został 

przyjęty do realizacji. 

 

ad. 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że zastępuje obecnie Przewodniczącego 

Rady Gminy, więc tych działań było mniej, głównie były to prace kancelaryjne. 

 

ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
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Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- rozpoczęliśmy wytyczenie wody do miejscowości Zurzyce z Kłodoboku, przetarg wygrała 

firma z Wrocławia, 

- jest już rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację ośrodka zdrowia nie ma jeszcze 

podpisanej umowy, 

- mamy informację, że dostaniemy pieniądze na ul. Słoneczną koło GOK-u i ul. Ogrodową, 

dlatego w przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg, 

- nawiedziła nas powódź w Lipnikach, Goworowicach, powołałem komisję składającą się  

z przedstawicieli Urzędu Gminy, GOPS-u i ZGKiM i wytypowaliśmy siedem poszkodowanych 

rodzin, którym zalało budynki, wystąpiliśmy do Wojewody o dofinansowanie w kwocie 6.500 

zł dla tych siedmiu rodzin, 

- składam podziękowania dla naszych strażak i strażaków z Nysy, którzy pompowali wodę  

i pomagali nam w usuwaniu szkód, 

- zatrudniamy czterech pracowników na robotach publicznych, dopiero teraz zaczynamy kosić 

trawę, ponieważ wcześniej usuwali oni błoto po zalaniu. 

Krzysztof Tkacz zapytał jaki jest plan, jeżeli chodzi o wodociąg w Kłodoboku, czy jest szansa, 

żeby skończyć to w tym roku. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wystąpił problem z pracami projektowymi i konieczna jest 

zmiana trasy wodociągu, nie ma jeszcze projektu po zmianie. 

Marek Rutkowski zapytał, czy będzie robiona droga w Białowieży-Siemionce? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku nie. 

 

ad. 5.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady w okresie międzysesyjnym 

wpłynęły dwie interpelację radnej Agnieszki Tęczy i radnej Beaty Stefanowicz-Ciecieląg 

zostały one przekazane Wójtowi. 

 

ad. 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

Protokół nr 2k/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczący kontroli finansowej jednostek OSP za 

2020 rok przedstawił Pan Jan Miske – nie było pytań do protokołu. 

Protokół nr 3k/2021 z dnia 20 i 28 kwietnia 2021 r. dotyczący kontroli finansowej 

samorządowych Placówek Oświatowych za 2020 rok przedstawił Pan Bogumił Wąs. 
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Krzysztof Tkacz zwrócił uwagę na to, że Szkoła Podstawowa w Kamienniku zaplanowała 

kwotę 2 055 210,99 zł wydatkowano kwotę 1 999 641,73 zł 97%, stu uczniów jest  

w Kamienniku, 88 uczniów jest w Karłowicach Wielkich i szkoła zaplanowała kwotę 

1 399 431,97 zł o 600 000 mniej wydatkowano około 1 300 000 zł to tylko tak na marginesie 

do przemyślenia. 

 

ad. 8. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 

Protokół nr 3/2021 z dnia 26 marca 2021 r. dotyczący analizy sprawozdania z działalności GOK 

za 2020 rok przedstawiła Pani Grażyna Berini – nie było pytań. 

Protokół nr 4/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczący zapoznania się z arkuszami 

organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny 2021-2022 przedstawiła Pani Grażyna 

Berini. 

Bogumił Wąs zauważył, że jest 15 nauczycieli dyplomowanych na 19 wszystkich nauczycieli, 

dlaczego nie mówi się tu nic o wynikach nauczania? 

Grażyna Berini odpowiedziała, że nie było tego w zakresie kontroli. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg uczniów objętych opieką świetlicową w Kamienniku jest 74,  

a godzin przyznanych na zajęcia świetlicowe jest 0 jak organ prowadzący widzi opiekę nad 

uczniami dojeżdżającymi. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zaplanowana jest opieka nad dziećmi dojeżdżającymi a to 

jest coś innego niż zajęcia świetlicowe, u nas nie ma zajęć świetlicowych jest opieka 

świetlicowa, która nie trwa 45 min, dzieci czekają na zrobienie przez gimbus-a „kółka”  

w zależności 10-15 min, na taką opiekę świetlicową jest zaplanowanych 10 godzin. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała, ile trwa „kółko” gimbus-a?  

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie jest w stanie teraz określić, ile będzie trwało takie 

„kółko” okaże się to we wrześniu. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg dodała, że dzieci dojeżdżają z tych samych miejscowości i od  

20 lat „kółko” gimbusa trwa 55 minut, zapytała więc czy według organu 10 godzin 

zaplanowanych wystarczy na zapewnienie dzieciom bezpiecznej opieki? 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak. 
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ad. 7. Przedstawienie protokołu Komisji Budżetu i Finansów. 

Protokół nr 2/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. dotyczący analizy sprawozdań finansowo-

rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok oraz analiza wykonania budżetu za 

2020 rok przedstawiła Pani Gabriela Bardak – nie było pytań. 

 

ad. 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności 

Gospodarczej. 

Protokół nr 2/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczący bazy w Cieszanowicach, budowy 

kanalizacji w gminie Kamiennik, planu czyszczenia dróg, dzierżawy gruntów od KOWR 

przedstawiła Pani Agnieszka Tęcza. 

Krzysztof Tkacz zapytał czy przyszła już odpowiedz na pismo do KOWR? 

Agnieszka Tęcza odpowiedziała, że nie. 

 

ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku 

poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Wyniki imienne: 

ZA (5): 

Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Krzysztof Tkacz, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs 

PRZECIW (8): 

Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, Tomasz 

Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, Joanna Rutkowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Kamienniku poprzez likwidacje oddziału przedszkolnego został odrzucony. 
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ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie 

zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu 

regulacyjnego.  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Grażyna Berini, Mariusz Kuś, 

Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Tomasz Łoziński, 

Jan Miske, Agnieszka Tęcza, Joanna Rutkowska, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego została przyjęta. 

 

ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 18.01.2021 r.). 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dn. 18.01.2021 r.) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Zdzisław Ficoń, Andrzej Ochociński, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg, Tomasz Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Krzysztof 

Tkacz, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza, Jan Miske 

PRZECIW (1): 

Bogumił Wąs 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 



9 
 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta. 

 

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 25.01.2021 r.). 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dn.  

25.01.2021 r.).  

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Zdzisław Ficoń, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz, Stanisław Pieniakowski, Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini, Andrzej Ochociński, Gabriela Bardak, Jan Miske, 

Tomasz Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta. 

 

ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 02.03.2021 r.). 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dn.  

02.03.2021 r.).  

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Jan Miske, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Zdzisław Ficoń, Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg, Gabriela Bardak, Grażyna Berini, Tomasz Łoziński, Andrzej 

Ochociński, Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, Krzysztof Tkacz, Bogumił Wąs, Joanna 

Rutkowska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/180/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta. 

 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części terenu wsi Karłowice Wielkie. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, 

Tomasz Łoziński, Krzysztof Tkacz, Jan Miske, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Małgorzata 

Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/181/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Karłowice Wielkie została przyjęta. 

 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części terenu wsi Chociebórz. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń, Jan Miske, Stanisław Pieniakowski, Grażyna 

Berini, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, Krzysztof Tkacz, Agnieszka Tęcza, Andrzej 

Ochociński, Tomasz Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

PRZECIW (0) 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/182/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Chociebórz została przyjęta. 

 

ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała, dlaczego projekt uchwały nie został przedstawiony 

wczoraj? 

Wójt Gminy odpowiedział, że zostało to przeoczone. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zaproponowała, aby podjąć uchwałę w późniejszym terminie 

zachowując siedem dni na dostarczenie radnym materiałów na sesję. 

Bogumił Wąs zapytał, czy to będzie przetarg nieograniczony? 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

Wyniki imienne: 

ZA (9): 

Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Tomasz 

Łoziński, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/183/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została przyjęta. 

 

 

 



12 
 

ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Gabriela Bardak, Mariusz Kuś, Stanisław 

Pieniakowski, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Andrzej Ochociński, Joanna Rutkowska, Tomasz 

Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Bogumił Wąs, Jan Miske, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/184/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została przyjęta. 

ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej.  

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej.  

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Grażyna Berini, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław 

Pieniakowski, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Joanna Rutkowska, Tomasz Łoziński, Bogumił 

Wąs, Zdzisław Ficoń, Agnieszka Tęcza, Małgorzata Pietroczuk 

PRZECIW (1): 

Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 
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Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/185/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. 

 

ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Krzysztof Tkacz poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia w dziale 801 kwoty 22.000 zł na 

dożywianie oraz kwoty 40.000 zł w dziale 900 na zniszczone place zabaw. 

Wójt Gminy odpowiedział, że kwota 22.000 zł jest to kwota, która miała zostać z reorganizacji 

stołówek, ale reorganizacja nie doszła do skutku, dlatego musimy to wprowadzić ponownie. 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy   

Wyniki imienne: 

ZA (11): 

Tomasz Łoziński, Grażyna Berini, Mariusz Kuś, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, 

Agnieszka Tęcza, Joanna Rutkowska, Zdzisław Ficoń, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, 

Andrzej Ochociński 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Bogumił Wąs, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIII/186/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 maja 2021 

r. w sprawie zmiany budżetu gminy została przyjęta. 

 

ad. 21. Wolne wnioski i informacje. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przekazał informację, że jeżeli jakiś rolnik został 

poszkodowany w wyniku ostatnich deszczy nawalnych i gradu to szkody takie można zgłaszać 

do urzędu. 

Sekretarz Gminy poprosiła o spisywanie się w Spisie Powszechnym oraz o przekazywanie 

informacji mieszkańcom gminy o obowiązku spisania się, można to uczynić w urzędzie  

w pokoju nr 1 lub internetowa. Poprosiła również o przekazanie informacji osobom 

zainteresowanym, że zostały ogłoszone trzy nabory na wolne stanowiska pracy w urzędzie, na 

stronie BIP urzędu jest całe ogłoszenie z wymaganiami na poszczególne stanowiska. 
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Grażyna Berini przypomniała, że rachmistrzowie nie chodzą po domach tylko dzwonią, należy 

przypominać o tym osobom starszym, aby nikt nie został oszukany. 

Stanisław Kuś poinformował, że po powodzi załamały się mostki w miejscowości Lipniki  

i w dwóch domach zostały zalane piece CO. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli chodzi o zalane drogi to jutro ma spotkanie z dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie przejadę z nim po tych przepustach. Przepusty pod 

drogami nie tylko powiatowymi, ale i naszymi zostały zamulone do połowy i zmniejszyła się 

ich przepustowość. 

Stanisław Kuś dodał, że chodzi mu o załamane studzienki a nie o zamulone. 

Elżbieta Łabys zapytała co z drogą między p. Przyszlakiem a p. Łozińskim. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze nie wie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy dodał, że to ludzie sami zaorują rowy, nie czyszczą ich, 

przykrywają je, dlatego tak się później dzieje. 

Wójt Gminy zaprosił wszystkich do Głębinowa na Jarmark u św. Rity 23 maja 2021 r. o godz. 

16.00, gminę reprezentować będzie Koło Gospodyń z Karłowic Wielkich. 

 

ad. 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było uwag do protokołu Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie zatwierdzenie protokołu Nr XXII/2021: 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 9 marca 2021 r.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

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

Małgorzata Pietroczuk, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Gabriela Bardak, 

Joanna Rutkowska, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania protokół Nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

9 marca 2021 r. został przyjęty. 
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ad. 23. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1111 

obrady XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 

                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

        /-/ Mariusz Kuś 

 

 

 

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 18 maja 2021 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

