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Protokół Nr XXIV/2021 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 22 czerwca 2021 r. w godzinach od 907 – 1115 

 

ad. 1. Otwarcie XXIV 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, kierownik GOPS w Kamienniku oraz sołtysów. Stwierdził, że  

w sesji uczestniczy 13 radnych, czyli 86,6 % ustawowego składu rady, obrady są prawomocne. 

 

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

Wiceprzewodniczący przedstawił następujący porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi 

do niego: 

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

2. Przedstawienie porządku XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

3. Informacje Wiceprzewodniczącego 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. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu 

Gminy Kamiennik). 

7. Raport o stanie gminy. 

a) debata nad raportem o stanie gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 

2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Kamiennik za rok 2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kamiennik. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Kamiennik w roku szkolnym 2021/2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika. 

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 XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było uwag do porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał go pod 

głosowanie: 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Jan Miske, 

Małgorzata Pietroczuk, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, Bogumił 

Wąs, Krzysztof Tkacz, Gabriela Bardak, Mariusz Kuś 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

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

realizacji. 

 

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

międzysesyjnym. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że nadal zastępuje Przewodniczącego Rady 

Gminy i głównie były to prace kancelaryjne, podpisywanie uchwał, organizowanie posiedzenia 

komisji i sesji. 

 

ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- remont dróg w Kamienniku na ul. Słonecznej i Ogrodowej – w tym tygodniu nastąpi 

podpisanie umowy z wykonawcą, 

- termomodernizacja ośrodka zdrowia – prace są rozpoczęte, 

- wodociąg Zurzyce – najgorszy odcinek pod wiaduktem jest już zrobiony, wmontowaliśmy też 

dwie rury pod asfaltem, 

- były podtopienia w Lipnikach i Goworowicach – woziliśmy tam piasek i kamień, aby 

utwardzić zalane tereny, 

- droga Zurzyce-Karłowice Małe – powiat ma zrobić nam w tym roku 750 m tej drogi, 

- przedszkole w Kamienniku –sam nie wiem co tu zrobić, jesteśmy w trakcie kontroli  

z nadzoru budowlanego, nie opłaca się tego remontować, bo trzeba by było wymieniać stropy, 

drzwi, dach, aby zlikwidować tam wilgoć, a to się nie opłaca,  

- kanalizacja Kamiennik-Szklary – musimy to zrobić, szukam działki w Szklarach prowadziłem 

nawet rozmowy w tej sprawie z prywatnym właścicielem, ale jest to trudne, 

- 11 lipca 2021 r. odbędzie się rajd samochodowy na trasie: Starowice-Siedlec-krzyżówka na 

Ogonów- Ogonów-Karłowice Małe- koniec przystanek koło p. Mazurka. 

 

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 

wpłynęła jedna interpelacja radnej Beaty Stefanowicz-Ciecieląg została ona przekazana 

Wójtowi. 

 

ad. 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu 

Gminy Kamiennik). 

Brak wniosków z posiedzeń komisji stałych. 
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ad. 7. Raport o stanie gminy. 

Nastąpiła zmiana kworum, ilość radnych obecnych na sali obrad: 14, czyli 93,3% ustawowego 

składu rady, do sesji dołączyła radna: Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

 

Wójt Gminy w skrócie przedstawił zagadnienia przedstawione w raporcie o stanie gminy za 

2020 rok. 

a) debata nad raportem o stanie gminy: 

Krzysztof Tkacz zapytał, biorąc pod uwagę wydatki na oświatę w 2020 roku, czy temat 

reorganizacji, restrukturyzacji szkół jest aktualny, czy jest taka wola organu, aby coś zmienić, 

czy odpuszczamy sobie ten temat? I drugie pytanie dotyczące wydatków związanych  

z gospodarka odpadami znalazłem taki fragment, że są one wyższe od dochodów  

o 163 940,02 zł i niedobór pokryto środkami budżetowymi, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy 

może wrócić do pomysłu kontrolowania firmy, bo kwota jest dość pokaźna. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli chodzi o pytanie 1. to został zobligowany przez dwie 

komisje oświatowe do podania możliwych działań, żeby uzdrowić oświatę, zaproponował dwa 

pomysły, które nie przeszły, komisje i radni na początku byli za później się wycofali. Musimy 

coś zrobić, jeżeli chodzi o przeszłość, podałem kiedyś już pomysł bardzo łatwy do 

zrealizowania, aby szkołę w Karłowicach Wielkich przenieść do Kamiennika, są tu troszeczkę 

lepsze warunki, szkoła jest większa, jest hala sportowa, u nas koszty są dlatego takie duże, bo 

subwencja idzie na ucznia a nie na oddział u nas te oddziały są małe średnio 7,5 także żeby tą 

sytuację uzdrowić należałoby tak zrobić. Jadę dzisiaj do Głuchołaz na spotkanie Subregionu, 

gdzie będzie omawiana strategia województwa opolskiego, zgłosiliśmy tam jako gmina 

budowę przedszkola, jadę tam, ale nie wiem czy dalej walczyć o tą budowę przedszkola  

w Kamienniku, czy odpuścić to, dałem propozycję połączenia dwóch maleńkich oddziałów co 

dałoby oszczędności 200 tys. zł i to nie przeszło, ale jeżeli nie weźmiemy się za oświatę to 

naprawdę będzie źle. Chciałbym jeszcze w mojej kadencji zrobić projekt na kanalizację 

Kamiennik-Szklary i oczyszczalnię ścieków tylko mam problemy, bo działka, na której miałaby 

być budowana oczyszczalnia jest to działka prywatna, a wiadomo jak z właścicielem 

prywatnym się rozmawia. Rozmawiałem w Urzędzie Marszałkowskim z Antonim Konopką  

i są oni przychylni, aby jakieś pieniądze przeznaczyć na kanalizację i oczyszczalnię. 

Jeżeli chodzi o odpady to, żeby to się bilansowało to musiałaby być stawka 30 zł, są pewne 

techniki, jeżeli chodzi o kontrolę np. zamontowanie kamer na samochodzie, ale koszt na jednym 

samochodzie to 20 tys. zł a jeżdżą u nas cztery samochody, można zastosować kody na kosze  

i samochody, ale to też wszystko kosztuje zleciłem firmie, która zajmuje się zakładaniem takich 

kamer wycenę i zobaczymy. Dzisiaj należy liczyć 300 kg śmieci na rok na mieszkańca, 



5 
 

należałoby podnieść tą stawkę, aby nie dopłacać, ale rada się na to nie zgodzi, czekam na 

wycenę i zobaczymy. 

Krzysztof Tkacz stwierdził, że w tej chwili 1/3 budżetu jest wydawana na wypłaty itp.  

i jeżeli nie pochylimy się nad kadrą nauczycielską, która w 90% jest dyplomowana to 

przeniesienie szkoły tu a przedszkola tam może nic nie dać, wczoraj p. Sekretarz przedstawiła 

nam wieści, o zmianie przepisów dlatego trzeba coś zrobić, mamy dwa lata, wiem, że 

dostaniemy po głowie wszyscy za to, ale wszyscy chcemy chodzić po równych drogach, 

chodnikach itp. 

Wójt Gminy dodał, że mamy takie regulacje prawne w Polsce, że jeżeli oddział ma 24 osoby 

to my wtedy na płacach nauczycieli zarabiamy, a u nas wyjdzie to łącząc klasy, jest też średnia, 

którą musi zarobić nauczyciel dyplomowany jest to ok. 7 tys. zł u na dochodzi jeszcze do tego 

dodatek wiejski. Dlatego jedyne co możemy zrobić to zwiększyć oddziały  

w szkole. 

Bogumił Wąs zapytał co, jeżeli nauczyciel dyplomowany nie pracuje całego etatu, nie dostaje 

całości? 

Wójt Gminy odpowiedział, że dostaje wtedy proporcjonalnie. 

Bogumił Wąs złożył wniosek o wypracowanie do końca czerwca wniosku o likwidację 

placówek. 

Zdzisław Ficoń pochwalił za pomysł odnośnie kanalizacji i oczyszczalni, dodał, że nie trzeba 

wchodzić w monitoring samochodów, które wożą śmieci, uruchommy PSZOK, dlaczego on 

jeszcze nie działa, jeżeli ja widzę pięć worków wypełnionych trawą przed posesją to niech one 

idą na PSZOK można tam zrobić nawet kompostownik. Odnośnie szkół na przedostatniej sesji 

był głosowany ostatni krok likwidacji przedszkola w Szklarach, wykonaliśmy całą pracę 

zawiadomienie rodziców, pozytywna opinia kuratora i cała praca poszła na marne, dlatego nie 

róbmy zamieszania wprowadzaniem znowu jakiś uchwał o likwidacji. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg stwierdziła, że od trzech lat podnoszony jest tu argument, że 

nauczyciele za dużo zarabiają i trzeba im wypłacić 7 tys., każdy powinien zarabiać godnie, 

problemem nie jest to, że nauczyciele zarabiają za dużo, ale to, że płacimy im podwójnie za 

szkołę w Karłowicach i za szkołę w Kamienniku i proszę nie podnosić cały czas, że gmina 

„musi” wypłacać nauczycielom, bo musi, ale wypłaca tyle na ile zorganizowała sobie system 

oświaty. 

 

 



6 
 

ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum 

zaufania. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, Grażyna 

Berini, Zdzisław Ficoń, Tomasz Łoziński, Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Bogumił Wąs, 

Jan Miske, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Krzysztof Tkacz, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/187/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum została przyjęta. 

 

ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdania przekazane były jakiś czas 

temu, następnie odczytał uchwałę Nr 73/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2020 r., ponieważ nie było pytań 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, Stanisław Pieniakowski, 

Grażyna Berini, Tomasz Łoziński, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Zdzisław Ficoń, Joanna 

Rutkowska, Bogumił Wąs, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 
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Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/188/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r. została przyjęta. 

 

ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik 

za 2020 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał: 

- protokół z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w Kamienniku w dniu 10 czerwca 

2021 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kamiennik, 

- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamienniku w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu, 

- opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamienniku w sprawie sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2020 rok, 

- uchwałę Nr 247/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 

2020 r. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 rok. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Zdzisław Ficoń, Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, Stanisław 

Pieniakowski, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, Grażyna 

Berini, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/189/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 r. została 

przyjęta. 
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ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Kamiennik za rok 2020. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik 

za rok 2020. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Krzysztof Tkacz, 

Gabriela Bardak, Zdzisław Ficoń, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, Małgorzata 

Pietroczuk, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Jan Miske, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/190/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 

2020 została przyjęta. 

 

ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 

Kierownik GOPS poinformowała radnych, że kryterium na dożywianie, o które pytali wczoraj 

na wspólnym posiedzeniu wynosi odpowiednio dla osoby samotnej 701 x 220% = 1.542,20 zł, 

natomiast dla rodziny 528 x 220% = 1161,60 zł x ilość osób w rodzinie. 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 
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Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Zdzisław Ficoń, Tomasz 

Łoziński, Andrzej Ochociński, Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Beata Stefanowicz-

Ciecieląg, Jan Miske, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz, Grażyna Berini, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/191/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej została przyjęta. 

 

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Tomasz 

Łoziński, Stanisław Pieniakowski, Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, 

Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/192/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego została przyjęta. 
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ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik. 

Krzysztof Tkacz zapytał, czy nie zmierzamy w kierunku, że będziemy budować tylko duże 

sklepy, a przez to te mniejsze mogą stracić klientów? 

Wójt Gminy odpowiedział, że też się nad tym zastanawiał, ale stwierdził, że te duże sklepy to 

są również dodatkowe miejsca pracy. 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Gabriela Bardak, Tomasz Łoziński, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń, Stanisław 

Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Agnieszka Tęcza, Jan Miske, Joanna 

Rutkowska, Grażyna Berini, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Andrzej Ochociński, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/193/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Kamiennik została przyjęta. 

 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Kamiennik. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 
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Małgorzata Pietroczuk, Grażyna Berini, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, 

Mariusz Kuś, Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Jan Miske, Tomasz 

Łoziński, Krzysztof Tkacz, Andrzej Ochociński, Zdzisław Ficoń, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/194/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kamiennik została przyjęta. 

 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Kamiennik w roku szkolnym 2021/2022. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w 

roku szkolnym 2021/2022. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Grażyna Berini, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Jan 

Miske, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Zdzisław Ficoń, Gabriela Bardak, Tomasz 

Łoziński, Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/195/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku 

szkolnym 2021/2022 została przyjęta. 

 

ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 
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Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Tomasz Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Stanisław 

Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Jan Miske, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Andrzej 

Ochociński, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/196/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały została przyjęta. 

 

ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę 

chodnika. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Stanisław 

Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Jan Miske, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Andrzej 

Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Grażyna Berini, Krzysztof Tkacz, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika 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: 
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Tomasz Łoziński, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Małgorzata Pietroczuk, Stanisław 

Pieniakowski, Zdzisław Ficoń, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, Grażyna Berini, Andrzej 

Ochociński, Jan Miske, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

 W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/198/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została 

przyjęta. 

 

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

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Tomasz Łoziński, Zdzisław Ficoń, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata 

Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Jan Miske, Mariusz Kuś, Krzysztof Tkacz, Andrzej 

Ochociński, Grażyna Berini, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Bogumił Wąs, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Henryk Kliś 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/199/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 

2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy została przyjęta. 
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ad. 21. Wolne wnioski i informacje. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zapytała, jak zostanie rozwiązana sprawa płynącego z górnej 

części drogi błota po każdej ulewie, jeżeli remont drogi na ul. Słonecznej został przewidziany 

tylko do posesji p. Chrzanowskiej. 

Wójt Gminy odpowiedział, że chciał zrobić drogę od drogi powiatowej aż do Marynowicza, 

ale realizowane jest to z PROW-u, a tam droga musi mieć szerokość 4,5m, dlatego dojeżdżamy 

tylko do p. Chrzanowskiej a na dalszy odcinek robię projekt i musimy to zrobić  

z FOGR-u gdzie droga może mieć min. 3 m, chcę to zrobić w przyszłym roku. 

Dominika Szulga zapytała, czy w Kłodoboku na dole można postawić znak „droga zamknięta”, 

ponieważ wjeżdżają tam tiry? 

Wójt Gminy odpowiedział, że musi o to zapytać, bo pierwszy raz o tym słyszy. 

Krzysztof Tkacz dodał, że GPS-y pokazują, że tam jest przejazd i jeżeli wjedzie tam długi 

samochód to jest problem z wycofaniem. 

Bogumił Wąs zgłosił wniosek, aby powielać pisma do powiatu o koszenie trawy i wycinanie 

krzaków i gałęzi przy drogach powiatowych. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jesteśmy w stałym kontakcie z powiatem i zgłosimy to. 

Zdzisław Ficoń zapytał, czy spółki wodne przechodzą od nowego roku pod gminy? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie słyszał takiej informacji, dodał, że kiedyś jak były małe 

gospodarstwa to jakoś to działało, teraz przy wielkich gospodarstwach jest problem, nie 

wszyscy też chcą się składać. 

Krzysztof Tkacz zaproponował, aby wprowadzić nasze prawo lokalne o obowiązku 

przynależności rolników do spółki. 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie można zmusić nikogo do płacenia, aby była spółka musi 

mieć księgowość, musi być prezes nie jest to takie proste. 

Marek Rutkowski zapytał co ze świetlicą w Białowieży? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to ujęte w planach, ale problem jest z działką, na której 

miałaby stanąć świetlica, będzie nad tym myślał. 

 

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 XXIII/2021: 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIII/2021 z sesji rady gminy Kamiennik odbytej 

w dniu 18 maja 2021 roku.  

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Grażyna Berini, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Mariusz Kuś, Jan Miske, Krzysztof 

Tkacz, Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, 

Joanna Rutkowska, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

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

18 maja 2021 r. został przyjęty. 

 

ad. 23. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1115 

obrady XXIV 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 22 czerwca 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

