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Protokół Nr XXV/2021 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 20 lipca 2021 r. w godzinach od 907 – 1110 

 

ad. 1. Otwarcie XXV 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, dyrektorów szkół, sołtysów oraz mieszkańców. Stwierdził, że  

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

 

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

Wiceprzewodniczący przedstawił następujący porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi 

do niego: 

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

2. Przedstawienie porządku XXV 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  

w Karłowicach Wielkich. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 

w Kamienniku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Kamiennik.   

Małgorzata Pietroczuk zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktów 7 i 8. ze 

względu na to, że nie było konsultacji z rodzicami w tej sprawie. 
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Wójt Gminy – nie ma obowiązku informowania i rozmawiania z rodzicami i nauczycielami  

o zamiarze likwidacji przed podjęciem takiej uchwały. 

Radca Prawny – jeżeli nie ma podjętej uchwały, Wójt nie ma podstaw do rozpoczynania 

czegokolwiek. 

Krzysztof Tkacz – żeby rozpocząć rozmowy nie trzeba podejmować uchwały, można ją podjąć 

w przyszłym roku. Likwidacja szkół to jest fundamentalna sprawa w życiu społeczeństwa, 

pytajmy ludzi, rozmawiajmy z nimi, wyjaśnijmy, że na oświatę wydajemy ponad 6 mln zł może 

to do nich trafi. Podczas absolutorium pytałem o oświatę teraz nie jest pora na to, kiedy części 

radych nie ma, bo jest przerwa wakacyjna. 

Wójt Gminy – co innego pan mówi tutaj a co innego na Komisjach, żeby zasięgnąć informacji 

od innych organów muszę mieć taką delegację, jest to uzasadnione, np. w gminie Przeworno 

jest jedno przedszkole a jest to gmina dwa razy większa od naszej. Szkoły utrzymują się, jeżeli 

oddział ma 25 osób, u nas wychodzi tych dzieci 9 na oddział. Dobiła nas reforma oświaty, gdzie 

doszła nam jedna szkoła, doszło nam sześć malutkich klas. Jeżeli my dzisiaj nie rozpoczniemy 

kanalizacji, bo kanalizacja u nas nie spełnia żadnych wymogów, nie da się tak funkcjonować 

trzeba budować nową oczyszczalnię i kanalizację w kilku miejscowościach. Decyzja  

o zamiarze likwidacji wzięła się stąd, że przedszkole w Kamienniku nie nadaje się do użytku, 

mamy w tej chwili warunkowe dopuszczenie, staram się, aby było to na 1-2 lata, jeżeli dzisiaj 

ta uchwała nie dojdzie do skutku to składam wniosek o budowę przedszkola w Kamienniku, 

ale wtedy Karłowice nic nie będą miały. Ta uchwała nie jest równoznaczna z likwidacją szkoły. 

 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zgłoszone wnioski: 

Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 7. 

Wyniki imienne: 

ZA (8): 

Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz, Stanisław Pieniakowski, Agnieszka Tęcza, 

Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (4): 

Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Jan Miske 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 
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W wyniku głosowania punkt 7. został wycofany z porządku obrad. 

 

Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 8. 

Wyniki imienne: 

ZA (8): 

Grażyna Berini, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Zdzisław Ficoń, Małgorzata 

Pietroczuk, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (4): 

Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Jan Miske, Bogumił Wąs 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania punkt 8. został wycofany z porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po wprowadzonych zmianach: 

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

2. Przedstawienie porządku XXV 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Kamiennik.   

Zdzisław Ficoń zgłosił wniosek, aby punkt 8. porządku przesunąć do punktu 3. 

Ponieważ nie było więcej uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zgłoszony wniosek: 

Głosowanie w sprawie przesunięcia pkt. 8. do pkt 3. 

Wyniki imienne: 
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ZA (11): 

Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz, Agnieszka Tęcza, Stanisław Pieniakowski, 

Gabriela Bardak, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Joanna Rutkowska, 

Małgorzata Pietroczuk 

PRZECIW (1): 

Andrzej Ochociński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Jan Miske 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania punkt 8. został przesunięty do punktu 3. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po wprowadzonych zmianach: 

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

2. Przedstawienie porządku XXV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

3. Wolne wnioski i informacje. 

4. Informacje Wiceprzewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

w okresie międzysesyjnym. 

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

Gminy Kamiennik). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Kamiennik.   

Ponieważ nie było więcej uwag do porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie porządek po wprowadzonych zmianach: 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Kamiennik 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń, Gabriela Bardak, Grażyna Berini, Tomasz Łoziński, Mariusz 

Kuś, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Andrzej Ochociński, 

Jan Miske, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

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

realizacji. 

 

ad. 3. Wolne wnioski i informacje. 

Zdzisław Ficoń – takie przesunięcie w czasie, o którym mówił Krzysztof Tkacz daje 

możliwość zastanowienia się, wysłuchania państwa uwag, pomysłów, może macie państwo 

jakieś pomysły, potraktujmy to jako wstępną konsultację do projektu likwidacji czy 

reorganizacji, o sytuacji finansowej wójt już powiedział, że taki stan rzeczy jaki jest na dzień 

dzisiejszy w całej gminie w oświacie wykończy nasze finanse. 

Jarosław Adamowicz przewodniczący rady rodziców w szkole w Karłowicach Wielkich – czy 

w momencie likwidacji placówki w Karłowicach Wielkich gmina pozbędzie się problemów 

finansowych, nie znam placówki, która przynosi dochody, a moim zdaniem na oświacie, na 

kształceniu dzieci nie powinno się oszczędzać. Placówka to jest centrum, w którym kręci się 

wszystko.  

Wójt Gminy – trzeba patrzeć na strukturę oświaty w Polsce, przy tak malutkiej gminie oświata 

nigdy się nie sfinansuje, żeby oświata się zbilansowała oddział musi mieć 20, 25, 30 uczniów. 

U nas dzisiaj jest 9 uczniów na oddział, później spada to do 7 na całej gminie. Oświata to nie 

tylko koszty nauczyciela, ucznia, ale przede wszystkim to wynagrodzenia nauczycieli, które są 

bardzo wysokie bez względu na to czy uczy 4, 5 czy 25 dzieci to są to te same płace, jeżeli on 

nie zarobi tyle ile określa minister oświaty my mu musimy to wyrównać, dostajemy 

czterokrotnie mniej subwencji, bo ona idzie na ucznia a nie na nauczyciela i nie na oddział, 

jeżeli w klasie jest 4,5,8 dzieci to jest to o wiele mniej niż przy 27 dzieciach. Gminę czeka 

stagnacja, budżet w tej chwili jest wysoki i możemy zaciągać kredyty, bo wchodzi w to 500+  

i inne, a od tego liczy się zadłużenie, które może być na poziomie 60%, jeżeli odejdzie 500+, 

300+ to spadnie możliwość zadłużenia, będzie bardzo mało inwestycji, a tak jak mówiłem, 

jeżeli nie przystąpimy do kanalizacji i oczyszczalni ścieków to będziemy płacić niesamowite 

kary. 

Jarosław Adamowicz – w programie „Ład’ jest wyraźnie napisane, że małe gminy mogą 

ubiegać się o dofinansowanie na budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków, czy u nas nie 

można napisać takiego projektu i uzyskać taką dotację, aby odciążyć budżet, żeby nie cierpiały 
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inne dziedziny takie jak oświata. W nysie na przykład burmistrz zabiega o budowę placówek 

przedszkolnych, szkolnych, żłobków, w dużych miastach za to, że dzieci uczęszczają do 

mniejszych klas dopłaca się, nauczyciel ma więcej czasu na poświęcenie dla jednego ucznia, 

może podejść do ucznia, wytłumaczyć, wystarczy spojrzeć na statystyki na jakich miejscach 

jest szkoła w Karłowicach. Patrząc tak dookoła mówimy, że jest coraz mniej uczniów wszędzie, 

ale na terenie powiatu nyskiego obserwujemy teraz powstawanie dużej ilości miejsc pracy, już 

dość wyjazdów za granicę za chlebem wszyscy będą wracać tutaj na tak zwane stare śmieci, 

tutaj ludzie chcą pracować, tutaj chcą budować domy, zakładać rodziny i jak zniszczymy, 

pozamykamy szkoły, przedszkola to gmina Kamiennik za 30 lat będzie miejscem, w którym 

się będzie składować śmieci i odpady. Panie wójcie podejrzewam, że 80 % tutaj zebranych 

głosowało na pana wójta i w pana ręce składamy teraz wszystko to, co jest związane ze szkołą 

i jak może pan cofnąć tą decyzję to bardzo pana o to prosimy, a zostanie pan w pamięci ludzi 

naprawdę godnym, dobrze zapamiętanym wójtem. 

Wójt Gminy – dziękuję za głosy oddane na mnie, jestem nawet zadowolony, że to nie przeszło, 

ale czułem się w obowiązku nakreślenia sytuacji jaka jest. Mówi pan o Nysie, ale Nysa ma 

kilka programów, z których może korzystać, my mamy tylko PROW, dopiero teraz rząd mówi 

o możliwościach składania na nowy program, ale tych pieniędzy jeszcze nie mamy i nie 

wiadomo jak to będzie. Nysa ma budżet 200 mln, a my mamy 17 mln. Mają być programy na 

małe gminy, ale do 5 mln, a za to będzie trudno wybudować kanalizację. Jesteśmy na etapie 

powiedzmy projektowania, wykupowania działek i tak dalej, żeby tam te urządzenia montować 

i robić tą kanalizację, ale my jak mówię mamy bardzo małe możliwości ze względu na to, że 

nie mamy takich programów jak ma Nysa. 

Marta Furmankiewicz – wspomniał pan, że do zamiaru likwidacji szkoły w Karłowicach 

zmusiła pana sytuacja budynku przedszkolnego w Kamienniku czy przeniesienie przedszkola 

ze Szklar i z Kamiennika do budynku szkolnego przyniosłoby jakieś zyski, czy nie byłoby 

większych strat? 

Wójt Gminy – samo przeniesienie przedszkola Szklary do Kamiennika powinno dać 

oszczędności około 100 000 zł, przedstawiłem taki zamiar, ale dam taki przykład u was jest  

w klasie 4 dzieci a we Wrocławiu 28-30. 

Marta Furmankiewicz – my nie jesteśmy we Wrocławiu. 

Wójt Gminy – w Kamienniku jest 5 dzieci w tej samej klasie, łącząc te dwa oddziały rocznie 

można by było uzyskać 200 000 zł oszczędności. 

Mieszkanka – w momencie likwidacji szkoły w Karłowicach większość rodziców odda swoje 

dzieci gdzie indziej. 
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Sabina Berini – jak to jest, że w Karłowicach można było sprzedać przedszkole  

i przedszkolaków przenieść do szkoły podczas gdy tutaj ma się zamiar budować nowe 

przedszkole, a dzieci się nie przenosi do szkoły, proszę zrobić tak jak w Karłowicach przenieść 

dzieci z przedszkola do szkoły. 

Wójt Gminy – budynek w szkole w Kamienniku nie jest dobry, dzisiaj przenieść dzieci  

i stworzyć im warunki w szkole to nie jest taka prosta sprawa dlatego, że trzeba budować 

stołówkę trzeba salę konsumpcyjną i tak dalej. 

Marta Furmankiewicz – jeżeli budynek w Kamienniku nie jest dobry to przenieśmy wszystkie 

dzieci do Karłowic. 

Wójt Gminy odpowiedział, że szkoła w Kamienniku leży geograficznie w środku gminy, ma 

halę sportową. 

Mieszkanka – moje dziecko chodzi do II klasy jest ich ośmioro i bardzo dobrze teraz mają, 

nauczyciel ma bardzo dużo czasu na to, żeby każdemu dziecku poświęcić czas. Była rozmowa 

na ten temat, że będziemy mieli możliwość dowożenia dzieci z Rysiowic i z Goraszowic, pan 

obiecywał nam busa, tam są dzieci, jest dużo dzieci chętnych, które chcą do nas do szkoły 

przyjść, pan dzisiaj nam zamknie szkołę a za 2 lata pan wybuduje w Kamienniku przedszkole, 

przeniesie wszystkich do przedszkola do Kamiennika, a co z budynkiem w Karłowicach 

zrobicie, sprzedacie? Już sprzedaliście przedszkole w Karłowicach. 

Dominika Szulga – w Kłodoboku zamknięto przedszkole, bo szukano oszczędności,  

w Karłowicach zamknięto przedszkole, ulokowano dzieci w szkole i nadal szuka się 

oszczędności. 

Sabina Berini – jaki jest koszt nowego przedszkola, może lepiej przeznaczyć te pieniądze na 

kanalizację lub przygotowanie szkoły w Kamienniku na przyjęcie przedszkolaków? 

Stanisław Kuś – o szkołach, przedszkolach gadaliśmy w marcu, sołtysi nie byli rok na sesji ze 

względu na wirus, teraz co do szkół, widzę są młode mamy z Karłowic jest taka sprawa, nie ma 

szkoły w Szklarach, nie ma szkoły w Goworowicach wszyscy chyba wiecie dlaczego  

w Lipnikach mamy szkołę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi co do Karłowic, to jest 

szkoła piętrowa oddana do użytku w 1953 roku chyba, w Lipnikach szkoła była wybudowana 

w latach 60 to jest szkoła parter, sala gimnastyczna, kuchnia, przedszkole pan się wójt pyta, 

lata 60, 70 w Lipnikach do szkoły w Chocieborzu chodziło od 150-180 dzieci, ale teraz taki 

temat: Lipniki, Karłowice szkoły nowe, w Kamienniku nie chcę obrażać mieszkańców  

z Kamiennika, to jest stara szkoła to jest stary budynek poniemiecki, który się nie nadaje do 

tych spraw a co do budowy przedszkola panie wójcie, pan już to gada 10 lat budować 

przedszkole, no i tyle sytuacja się zmieni. 
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Mieszkanka – co z nauczycielami z Karłowic? 

Wójt Gminy – uchwała nie przeszła nie będę odpowiadał. 

Mieszkanka - miał pan w planie dzisiaj wprowadzić projekt uchwały, który w ciągu roku 

doprowadziłby do zamknięcia szkoły w Karłowicach, więc w ciągu roku coś trzeba by było  

z tymi nauczycielami zrobić, co pozwalniać, bo najlepiej jest zwolnić i cały personel. Dzisiaj 

pan zamknie nam szkołę a za jakiś czas zamknie nam pan przedszkole i Karłowice zostają bez 

niczego, a tego już się nie odtworzy. My mamy piękny duży plac chcecie wydać pieniądze? 

Nie macie na co wydać pieniądze? Proszę nam wybudować halę taką jak jest w Kamienniku, 

bo my jedynie czego możemy zazdrościć dzieciom w Kamienniku to tego, że nasze dzieci nie 

mają takiej hali sportowej. Mamy dużo zieleni, wielki plac, dzieci z przedszkola mają gdzie się 

bawić, proszę zrobić nam piękny plac i my będziemy hulać, zachęcać inne dzieci z innych 

wiosek z innych gminy tylko trzeba dać nam dojazd.  

Sabina Berini – szkoła w Karłowicach jest szkołą naprawdę rodzinną, dla rodziców i dla 

naszych dzieci.  

Mieszkanka – my jako rodzice bardzo dużo pomagamy w szkole i przedszkolu, nie chodzimy 

co chwilę do pana wójta i nie prosimy się o to, że trzeba w przedszkolu kupić dywan, my po 

prostu na ten dywan się składamy jako rodzice, wszystko co jest potrzebne to my jako rodzice 

angażujemy się i robimy, nie pukamy do wójta co chwilę, wszystko staramy się sami załatwić. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – mieszkańcy mają rację, bo dzisiaj trzeba pieniądze 

pchać w edukację, bo jak zamkniemy szkoły to po co tutaj na sesji pchać pieniądze na salę 

gimnastyczną. Ja mam takie zdanie, że po prostu jak my tutaj wszystko zamkniemy, 

zlikwidujemy to po co pchać na OSP, po co w Chocieborzu świetlicę remontować za 500 000 

zł wszyscy wyjadą, wyjadą stąd zamiast dzieci przewozić z Lipnik do Karłowic, to pojadą do 

Otmuchowa, bo tam są sklepy zakupy i tak to będzie i tak jak ten kolega powiedział będzie 

śmietnisko. Mogą się na mnie obrażać radni, wójtowie ja też zawsze byłem tego zdania i tak 

będę trzymał do końca.  

Sabina Berini - nie róbmy kanalizacji kosztem dzieci. 

Wójt Gminy – za jakiś czas będzie pani płacić 500-600 zł za wywóz ścieków do Nysy, ja tylko 

próbowałem was ostrzec, że dzisiaj nasza oświata jest oświatą do góry nogami postawioną, że 

mamy oddziały dzisiaj liczące jeszcze 9 uczniów a będą niedługo liczyły 7 uczniów za 2 lata  

i do takiego oddziału trzeba będzie dokładać coraz więcej pieniędzy, a nasza gmina jest malutka 

i nas nie będzie stać, wielu mieszkańców nie będzie stać i dlatego dałem taką propozycję, że 

można znaleźć pewne oszczędności, jeżeli tutaj któraś z pań mówiła, że najlepsze klasy to są 

klasy tam ośmioosobowe i tak dalej, że nauczyciele poświęcają bardzo dużo czasu i mają dobre 
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wyniki, te wyniki są dobre może w Karłowicach, ja zawsze nauczycielom, dyrekcji dziękuję, 

bo wyniki mają jedne z lepszych w województwie opolskim. Proszę panią ja trochę po świecie 

jeździłem i wiem jak było w Kanadzie, w Ameryce, w Niemczech, przecież ludzie też jeżdżą, 

tam dowozili dzieci nawet 50 km i też klasy nie były 8 osobowe tylko były klasy 20-30 

osobowe, nie jest to mój wymysł w uzasadnieniu, że najlepiej dziecko się rozwija  

w odpowiednim tam wieku siedząc czy uczęszczając do klas, do oddziałów 25 osobowych, to 

nie jest mój wymysł, to jest wymysł psychologów, ja tego nie wymyśliłem, niech pani sobie 

sięgnie do literatury i sprawdzi, że dziecko się najlepiej rozwija w takiej klasie, a nie  

w 5 osobowej. 

Mieszkanka – moja córka jest w drugiej klasie liceum, chodziła do takiej klasy 7-8 osobowej 

właśnie, faktycznie w Karłowicach ta klasa osiągnęła bardzo wysoki poziom, wszyscy zdali do 

średnich szkół i uczą się na bardzo wysokim poziomie i proszę nie mówić, że statystyki 

twierdzą, że poziom jest zaniżony i tak dalej, to jest nieprawda. 

Wójt – ja nie mówię, że poziom jest zaniżony, tylko mówię, na podstawie ekspertów, 

fachowców, którzy twierdzą, że dzieci najlepiej się rozwijają w klasie ponad 20 osobowej. 

Wiadomo, że są klasy lepsze i gorsze, ja to rozumiem, bo ja zawsze chwaliłem i chwalę i jestem 

pełen podziwu dla szkoły w Karłowicach, że tak dobre wyniki osiągają i nieraz o tym mówiłem 

i się cieszę z tego, ale dlaczego w innych klasach są takie złe wyniki na przykład 4-osobowych.  

Lucyna Piela – jestem nauczycielem w szkole w Karłowicach Wielkich i pracuję tam już 

prawie 30 lat, te wyniki, które podaje pan wójt, że w klasie 25 osobowej dzieci najlepiej się 

rozwijają według tego, co my obserwujemy jako nauczyciele nie jest to prawda, dlatego, że  

w mniejszej klasie nauczyciel jest w stanie podejść do każdego ucznia, pomóc mu, nie tylko 

nauka jest w szkole, jest jeszcze bezpieczeństwo gdzie dbamy o to, żeby dziecku nic złego się 

nie stało, jestem w stanie na lekcji pomóc każdemu uczniowi, który ma jakiś problem, proszę 

sobie wyobrazić, że jest 25 osób w klasie i nauczyciel prowadzi matematykę i próbuje coś tam 

wytłumaczyć dzieciom, musi każdego ucznia wziąć do tablicy, jest program, który ogranicza 

ilość czasu poświęconego na jakiś tam temat i normalnie nauczyciel w dużej klasie leci dalej, 

rodzice muszą korepetycje załatwiać, muszą dokształcać dzieci poza lekcjami, bo nie jest 

nauczyciel w stanie wszystkiego nauczyć kiedy ma tylu uczniów a jest jeszcze taka sprawa, że 

w szkole uczą się też dzieci, które mają jakieś zaburzenia zachowania i nie tylko, więc w takiej 

klasie małej nauczyciel jest w stanie zadbać o to bezpieczeństwo i zadbać o to, żeby ten uczeń 

mógł  rozwijać się właściwie, ten, który ma jakieś tam problemy, a jest coraz więcej takich 

uczniów, którzy mają problemy, nie tylko w nauce, ale także i z zachowaniem, więc te 
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argumenty, które podaje pan wójt to naprawdę nie są prawdziwe, to są wnioski, które 

wyciągamy z pracy.  

Wójt Gminy – ja się dziwię, że pani tak mówi jako nauczyciel po wyższych studiach, bo to są 

pani spostrzeżenia, ale pani powinna tak jak lekarz czytać najnowsze wywiady ekspertów  

w dziedzinie oświaty, ja nie jestem ekspertem, ja jestem budowlańcem, ale pani powinna akurat 

czytać takie opinie i dawać naprawdę przykłady fachowców a nie swoje. 

Lucyna Piela – panie wójcie nie zawsze to, co dzieje się na świecie jest adekwatne, do tego co 

mamy u siebie, nie wiem jacy mądrzy ludzie pisali te argumenty, które pan tu przedstawia, ale 

one naprawdę nie są prawdziwe, zresztą rodzice wiedzą, bo mają dzieci w szkole i potrafią to 

wszystko ocenić sami. 

Jarosław Adamowicz – jaki jest szacunkowy koszt wykonania kanalizacji na całej gminie? 

Wójt Gminy – dzisiaj te ceny w tym przemyśle budowlanym tak rosną, że trudno ocenić koszt, 

ja mogę ocenić powiedzmy rok temu, bo mam rozeznanie, gdzie co się tam budowało. 

Goworowice plus Tarnawa nas to kosztowało 2 600 000 zł. Oczyszczalnię ścieków wybudował 

Korfantów w zeszłym roku był to koszt około 5,5 miliona na jedną trzecią gminy, ale te ceny 

tak galopują, że dzisiaj trudno ocenić, jakaś pani zadała mi pytanie, ile będzie kosztowało 

przedszkole, 3 lata temu myśmy to przeliczali miało ono kosztować u nas w Kamienniku  

3 500 000 zł, dzisiaj tak podejrzewam, że się to zamknie w kwocie 5 205 500 zł. 

Jarosław Adamowicz – ile sfinansowała gmina i ile otrzymała, jeżeli chodzi o kanalizację  

w Goworowicach? 

Wójt Gminy – myślę, że pół na pół. 

Jarosław Adamowicz – to złóżmy taki wniosek. 

Wójt Gminy – w tej chwili koszty z dotacjami są na podobnym poziomie, w tej chwili w tym 

projekcie rządowym Ład kanalizacja to nawet 90% pokrywa rząd, a resztę pokrywa gmina.  

Złożymy taki wniosek może nie teraz, bo w przyszłym tygodniu składam wniosek na 

przedszkole i żłobek, jeżeli to by chwyciło, no to też tam jest dofinansowanie dość duże, nawet 

do 80%, ale dzisiaj powołując się na ekologię można wszystko dostać od rządu, bo u nich tylko 

wszystko kręci się wokół ekologii, możemy spróbować, ja dzisiaj podchodzę do tego dość 

sceptycznie, bo oglądacie telewizję, czytacie prasę różne tam, opinie i dobrze, że rząd mówi, 

że będą pieniądze, ja się cieszę, ale z drugiej strony jeszcze ich nie ma i nie wiadomo, czy będą, 

takie jest moje zdanie osobiste.  

Jarosław Adamowicz – ale to możemy tak wszystko zrobić, żeby być przygotowanym jak 

będą już pieniądze. 
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Wójt Gminy – będziemy robić dokumentację, żebyśmy nie przespali znowu, w tej chwili 

jestem na etapie takim, że załatwiamy działkę pod oczyszczalnię ścieków, gdzie kiedyś tak 

strzeliłem taką lokalizację w Szklarach, ale jest to działka prywatna, wystąpiłem też ostatnio do 

krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa i czekamy na odpowiedź. Nie wiedziałem, jak się 

zachowa dzisiaj rada, ale już teraz wiem i składam wniosek o budowę przedszkola i żłobka  

w Kamienniku.  

Jarosław Adamowicz – jaki jest koszt budowy przedszkola a wyremontowanie tego obecnego? 

Wójt Gminy – ceny są jakoś na podobnym poziomie, człowiek, niby już jestem długo tym 

wójtem, ale im dłużej jest w tej gminie, tym czasem wychodzą jakieś niemiłe niespodzianki. 

Okazuje się teraz, że to przedszkole nie jest gminy Kamiennik ja nie mogę go remontować, taka 

jest prawda to przedszkole, jeżeli ktoś tu jest z Kamiennika to jeszcze stoi na państwa Krzak  

i Krawiec, dowiedziałem się o tym miesiąc temu. 

Jarosław Adamowicz – może iść drogą jaką poszła gmina Pakosławice i zainwestować  

w przydomowe oczyszczalnie ścieków? 

Wójt Gminy – ja osobiście ich nie popieram i nie chciałbym, bo to zatruwa ogródki, to działa 

na zasadzie tych drenaży, które jakiś czas działają dobrze, ale te ogródki są zatruwane, a później 

siejemy na tym, czy grządki robimy. 

Sabina Berini – ja chciałam zabrać głos w obronie pani Lucynki tutaj naszej nauczycielki, bo 

pan wójt tutaj mówi, że pani się nie zna i dziwi się, że pani w ogóle tak się wypowiada,  

w  książkach też pisze na przykład a propos jak się dziecko urodzi, żeby mu jeść dawać co  

3 godziny, ale prawda jest taka, że jak dziecko płacze dajemy mu nawet po półtorej godzinie 

jeść, na żądanie a nie tak jak pisze w książce, więc tutaj praktyka jest chyba bardziej ważna jak 

to, co pisze w książce czy w jakichś tam artykułach. 

Anna Łukasiewicz – jestem byłą radną, jestem mieszkanką naszej gminy, panie wójcie 

współczuję panu za to, co pan teraz przechodzi, bo będąc 4 kadencje radną rozmawialiśmy 

często o tym, jeżeli chodzi o przedszkole w Kamienniku no to dziwię się, że tyle lat po prostu 

nie byliśmy w stanie dowiedzieć się, że jest to prywatny budynek, czyli ktoś też pana przez te 

wszystkie lata oszukiwał, bo nie może tak być, ktoś wydał na to pozwolenie, przecież to jest 

budynek użyteczności publicznej tam były nasze dzieci i nie daj Boże jakby się coś stało no to 

przecież ktoś by za to odpowiedział, nie będę mówić kto. Ja powiem tak, w imieniu tutaj może 

społeczeństwa pozwolę sobie też troszkę powiedzieć, bo zostałam zaproszona przez 

społeczeństwo, przez rodziców na to spotkanie dzisiejsze i zawsze byłam przeciwna zamykaniu 

szkoły, ale o reorganizacji systemu oświaty rozmawialiśmy zawsze i trzeba było panie wójcie 

wtedy już reagować, żeby obniżać koszty. No niestety, tak jak pan powiedział nie 
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przeskoczymy tego, demografia nam w tym nie pomaga, ale może ta demografia kiedyś się 

odwróci tak jak mówią, że historia lubi koło zataczać, czyli możemy wrócić do tego punktu co 

było kiedyś ja bardzo dziękuję rodzicom i nauczycielom, że tutaj są, chciałabym jeszcze też 

usłyszeć opinie dyrektorów, no bo w sumie siedzą państwo tutaj i  rozumiem, że mają swoje 

jakieś pomysły my patrzymy ze strony naszych dzieci, żeby te dzieci były tutaj w środowisku 

żeby one po prostu nie przeszły traumy, zmieniając w wieku 6 lat otoczenia i nie ominie, proszę 

państwa tak jak pan wójt powiedział, reorganizacji ale trzeba rozmawiać ze społeczeństwem, 

trzeba szanować społeczeństwo i trzeba ludziom tłumaczyć. Naprawdę ja widzę tutaj reakcje 

niektórych rodziców, to jest tylko reakcja obronna, to nie złośliwość, oni nie chcą źle, oni 

proponują też tutaj radzie gminy jakieś postępowanie jakieś wyjście z danej sytuacji, ale też 

zwracam się do państwa radnych, proszę państwa proszę reagować wcześniej i rozmawiać  

z mieszkańcami tak samo i przygotowywać na takie spotkania. Finansów nie przeskoczymy, 

tak jak pan wójt powiedział mamy niski budżet fakt, że my go nie powiększamy bo ten budżet 

zwiększa się o dofinansowanie z budżetu państwa,  miałabym taką prośbę aby państwo 

dyrektorzy obu szkół wypowiedzieli się na temat tutaj tej reorganizacji i czy państwo wiecie  

o tym co się stanie, bo ja rozumiem, że reorganizacja jest po to, że tak jak pani to powiedziała 

część nauczycieli straci pracę, jeżeli nie, bo nie doczytałam się w uzasadnieniu do projektu 

uchwały, jeżeli nie, to proszę powiedzieć na czym polega, jakie są konkretne korzyści 

finansowe i ja myślę, że wtedy nawet byśmy mieli jakiś wgląd na to czy faktycznie jest 

potrzebna ta reorganizacja, bo z uzasadnień uchwały nie wynika tylko mówi się o demografii, 

jest jakaś opinia psychologiczna, ważne rzeczy, ale nic nie mamy odnośnie finansowania, czy 

jest to reorganizacja finansowa czyli, która ma wpływ na budżet czy jest to reorganizacja tylko 

po prostu zmian technicznych? 

Andrzej Łukasiewicz Dyrektor SP w Karłowicach Wielkich – przede wszystkim chciałbym 

podziękować za te ciepłe słowa, tak to prawda to jest szkoła dla rodziców i dla dzieci, jeżeli 

chodzi o reformę i restrukturyzację to nigdy nie było tak i radni to wiedzą i pan wójt też, że nie, 

bo nie. Wspólnie z panem wójtem jeździliśmy do Kłodoboku na spotkania z rodzicami, 

wspólnie zdecydowaliśmy o przeniesieniu przedszkola do budynku szkoły chociaż przecież to 

nie było łatwe, to nie tak, że jesteśmy nie, bo nie, pani sekretarz tutaj myślę że może potwierdzić 

że nigdy nie było tak, że mamy niezaspokojony apetyt, to prawda, że w tej naszej szkole jest 

mało dzieci, to prawda jest coraz mniej dzieci, miejmy nadzieję, że się trend odwróci, ja jak 

miałbym o coś prosić to, żeby włączyć rodziców do rozmowy na temat szkół. Jest przecież 

powołana specjalna komisja oświatowa do spraw reorganizacji, żeby po prostu na każde takie 

spotkanie zaprosić przewodniczącego rady rodziców, włączyć rodziców w tą rozmowę na temat 



13 
 

szkół i po prostu najważniejsze, żeby rozmawiać. Myślę, że można po prostu wszystko zrobić 

byle rozmawiać i to jest taka prośba do pana wójta, do państwa radnych. 

Maria Glinka Dyrektor SP w Kamienniku – jestem w tej sytuacji, że przeszłam już 

likwidację szkoły i to było jak pani była radną, pani Aniu i wiem co to znaczy, zlikwidowano 

wtedy 3 szkoły w Lipnikach, w Szklarach i w Goworowicach i wtedy nikt się chyba nie 

zastanawiał nad dobrem dzieci, dobrem rodziców i tym, że te placówki oświatowe były takim 

centrum jak tutaj rodzice zauważają, bo placówka oświatowa jest centrum. Chciałam też się 

odnieść do tego, że od jakiegoś dłuższego czasu my już rozmawiamy cały czas o tym, że trzeba 

zreformować oświatę i że jest niż demograficzny i tylko ten niż zabija nasze szkoły, ponieważ 

mamy mało dzieci, mamy mało pieniędzy, mnie też boli to, że nie można było remontować 

czegoś, czy zrobić czegoś, ponieważ nie było pieniędzy a wiązało się to z tym, że było mało 

dzieci. Odnośnie tego, że budynek szkoły w Kamienniku jest w złym stanie technicznym, 

wydaje mi się, że nie zrozumiano pana wójta, chodziło o to, że on nie jest w tej chwili gotowy 

na przyjęcie małych dzieci a gościłam w swojej szkole wielu państwa radnych, ostatnio nawet 

pani radna Berini zwiedzała szkołę i była pod wrażeniem, szkoła jest w bardzo dobrym stanie 

technicznym, jest wyremontowana, nie ma nigdzie żadnych zastrzeżeń, jeżeli przychodzi 

kontrola budowlana do naszej szkoły, ale nie jest przygotowana w tej chwili na przyjęcie 

małych dzieci, bo to się wiąże z odosobnieniem ich od szkoły, ze zorganizowaniem im toalet, 

poza tym kuchni, jadalni i takich rzeczy, tego w tej chwili nie ma i do tego się przyznaję, ale 

nie do złego stanu technicznego, który by zagrażał bezpieczeństwu dzieci przebywających  

w szkole. Ja nie jestem jako dyrektor jako osoba prywatna za likwidacją jakichkolwiek 

placówek, bo mówię, ja już to po prostu przerabiałam, ale no punkt widzenia zależy od punktu 

siedzenia i dlatego jeżeli bez przerwy słyszymy, że oświata pochłania tyle pieniędzy i trzeba 

wdrożyć jakieś oszczędności, jakieś pomysły, no więc my nad tym pracujemy, ja mam zawsze 

taki zwyczaj, że po każdym spotkaniu czy z komisją oświaty czy z wójtem czy z radnymi 

komunikuję swoim nauczycielom i radzie rodziców o poczynaniach i o tym, że trzeba jakieś 

oszczędności wprowadzić. Był pomysł łączenia klas, ja miałam mało liczną klasę 5 osobową, 

pan dyrektor miał wtedy 4 osobową, miały być te klasy połączone, nie były połączone, a więc 

było wiele pomysłów na to i my cały czas o tym rozmawiamy to nie, że to o tym się nie 

rozmawia, że to nagle dzisiaj spadło z nieba, ale co zrobić nie wiem. Państwo decydujecie pan 

wójt jest tutaj szefem naszej gminy, trudno mi jest w tej chwili zabrać głos, ponieważ to jest 

wydaje mi się dyskusja, którą powinnam też przeprowadzić ze swoimi nauczycielami, z radą 

rodziców, ponieważ ich też bym musiała wysłuchać może oni mają jakieś pomysły, kilku 
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nauczycieli z mojej szkoły odchodzi w najbliższym czasie na emeryturę, a więc też będą 

miejsca pracy. 

Anna Łukasiewicz - pani dyrektor, proszę nie mówić, że się likwidowało szkoły, bo pani 

okłamuje społeczeństwo w tym momencie, to było w 98 roku, w 2002 kiedy byłam 

przewodniczącą rady i obecny wójt już były problemy z nadwyżką, jeżeli chodzi  

o dofinansowanie oświaty, w tym czasie została wybudowana hala w Kamienniku, w tym czasie 

była mowa o budowie nowej szkoły zbiorczej, ale no niestety pani dyrektor, pani nie chciała 

pracować w szkole stowarzyszeniowej, bo musiałaby pani pracować zgodnie z kodeksem 

pracy, a nie kartą nauczyciela, która panią chroniła i dawała wszelkie przywileje, jeżeli już tak 

jesteśmy i mówimy. Żadna szkoła nie została zlikwidowana, zostały zreorganizowane trzy małe 

szkoły, to właśnie Goworowice, pani szkoła, w której pani nie chciała pracować Lipniki  

i Szklary. Szklary i Goworowice niestety chyba zmusiło do tego finansowanie, pan wójt 

zamknął, obecny pan wójt zamknął te szkoły, ale nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi  

o zatrudnienie w oświacie, dobrze pani wie, bo pani jest też taką osobą, która nie chciała  

w stowarzyszeniowej szkole pracować, bo wolała pani w szkole publicznej, bo są lepsze profity, 

to pomijając, żeby nie obrażać prawdziwych nauczycieli. Jeżeli chodzi o reorganizację wtedy 

się ona zaczęła i trzeba było po prostu tylko mądrych decyzji, mądrych pociągnięć. Proszę 

państwa w ostatniej mojej kadencji byłam zawsze przeciwna w dmuchaniu w budżet oświaty, 

przecież to państwo wystąpiliście o utworzenie dodatkowych etatów, dotyczących 

wicedyrektorów płatnych, zawsze wicedyrektorzy w szkołach społecznie pracowali, gdzie było 

w Kamienniku ponad 360 dzieci w innych szkołach tak jak w Karłowicach też było około  

140 dzieci, proszę mi powiedzieć czy to inicjatywa radnych, czy pana wójta, żeby dmuchać  

w budżet oświaty, bo ja uważam, że wtedy był ten budżet dmuchany, i proszę nie obrażać, nie 

mówić o likwidacji szkoły, żadna szkoła nie została zlikwidowana za mojej kadencji, jeżeli ktoś 

mówi o reorganizacji tak jak pan wójt, to się mówi o reorganizacji tworząc stowarzyszenia  

i proszę mi wierzyć we wszystkich trzech stowarzyszeniach jestem członkiem tylko dlatego, że 

chcieliśmy zachęcić rodziców, że szkoła stowarzyszeniowa jest taką samą szkołą, jak szkoła 

publiczna, tylko inaczej finansowana, dlatego w szkole w Lipnikach nie musi pan wójt dopłacać 

do ucznia, bo tam każdy uczeń jest finansowany z tego, ale przedszkole generuje środki, tak 

jak pan wójt powiedział, bo własnym zadaniem gminy jest utrzymanie przedszkoli i tak jak pan 

wójt powiedział i to są te koszty, ale jeżeli chodzi o oświatę, o szkołę, o szkolnictwo to niestety, 

jeżeli będziemy się pozbywać dzieci a tak jak rodzice tu słyszę, że powiedzieli, że zabiorą 

dzieci, to nic nie da reorganizacja w takim systemie szkoły w Kamienniku, bo dalej zostanie 

nadwyżka  inaczej powiem relatywnie ilość uczniów do zatrudnionych nauczycieli. 
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Wójt Gminy – odniosę się do wypowiedzi, ja bym nie chciał wracać do historii to, że jak to 

było dobrze za pani, były inne przepisy, dzisiaj widzi pani nawet pani nie wie o tym, że od iluś 

lat my dopłacamy do szkoły do ucznia w Lipnikach tyle samo, ile kosztuje nas nasz uczeń w 

szkole w Kamienniku i w Karłowicach i dzisiaj stowarzyszenie żyje sobie bardzo dobrze, bo 

fakt, że tam nie obowiązuje karta nauczyciela, ale mają pieniędzy bardzo dużo, bo się zmieniły 

przepisy, dopłacamy tyle ile kosztuje nas uczeń w naszych szkołach, tyle dajemy pieniędzy do 

szkoły w Lipnikach. Ja powiedziałem i ja bym prosił, żebyśmy tą dyskusję zamknęli, ja 

powiedziałem główną przyczyną takich wysokich kosztów to jest likwidacja gimnazjum  

i przekształcenie ustawą szkół 6 klasowych na ośmioklasowe, doszły nam 2 klasy  

w Karłowicach i dwie klasy w Lipnikach, nie mówię o Kamienniku, Kamiennik powiedzmy to 

się tam utrzymuje. Nie mamy w ogóle wpływu na wynagrodzenie nauczycieli, poziom 

powiedzmy wynagrodzeń ustala rząd nie my, my tylko musimy płacić, oni obiecują, dają na 

piśmie, a płaci to samorząd tak że jest wiele czynników, które się zmieniły od tamtego czasu. 

Anna Łukasiewicz – ja tylko króciutko odpowiem no to w takim razie panie wójcie to, co teraz 

usłyszałam, nie siedzę w przepisach, bo teraz nie udzielam się społecznie, nie znam przepisów, 

to proszę mi powiedzieć, dlaczego kompleksowo nie podejdziemy do reorganizacji oświaty, 

skoro do Lipnik zaczęło się też dopłacać, no to już szkoła stowarzyszeniowa jest nierentowna, 

może się przyjrzeć całości i tak jak pan dyrektor powiedział zawsze byłam i jestem za tym, 

żeby społeczeństwo brało w tym udział, ja wiem, że będzie 100 pomysłów, ale zawsze jakiś 

jeden konkretny pomysł będzie można osiągnąć, ale wszyscy będziemy wiedzieli nie będziemy 

sobie nawzajem zarzucać jakiegoś oszustwa w cudzysłowie mówiąc, dlatego szanujmy się  

i rozmawiajmy. Tak, jak pan mówi, ja pana argumenty przyjmuję, bo zawsze przyjmowałam, 

ale jeszcze trzeba woli drugiej strony panie wójcie, a rodzice to wszystko zrozumieją, jeżeli pan 

wie o kim mówię o drugiej stronie.  

Jan Miske – ja chciałem tyko powiedzieć na temat naszej szkoły, to wójt nie zamknął naszej 

szkoły, nasza szkoła się sama zamknęła, nie było dzieci i kogo mieli uczyć? Puste klasy? Nie 

mówcie, że to wójt zamykał w Szklarach i u nas szkoły, bo wójt nie zamykał żadnych szkół. 

Zdzisław Ficoń – mam takie techniczne pytanie czy pani dyrektor może podać jaka jest 

nominalna ilość młodzieży, która może uczęszczać do obiektu w Kamienniku? Chodzi mi tutaj 

o prawo budowlane, sanitarne PPOŻ i tam inne, bo tam w statucie powinna być określona ilość 

młodzieży na dany obiekt tak? W odbiorze budowlanym również się określa czy jest pani  

w stanie określić, ile może być jednorazowo? 
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Maria Glinka Dyrektor SP w Kamienniku - 25 dzieci w jednej klasie, mamy 10, 8 klas, które 

pomieszczą 25 dzieci, czyli 8 klas po 25 plus sala gimnastyczna, w której mogą równocześnie 

być zajęcia wychowania fizycznego.  

Anna Łukasiewicz - chciałam podziękować i myślę, że wypowiem tu wolę rodziców i naszych 

nauczycieli kochanych, chcieliśmy podziękować za to, że w końcu zostaliśmy wysłuchali. 

 

Przerwa w obradach 

 

ad. 4. Informacje Wiceprzewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że były to głównie prace kancelaryjne, 

podpisywanie uchwał, organizowanie posiedzenia komisji i sesji. 

 

ad. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- jutro mamy odbiór kanalizacji w Zurzycach, jest to ostatnia skanalizowana wioska na terenie 

gminy Kamiennik, koszt inwestycji to około 400 000 zł, 

- trwa termomodernizacja ośrodka zdrowia, wygrała firma z Głogówka, koszt to około 600 000 

zł, 

- twa przebudowa ulicy Słonecznej i Ogrodowej w Kamienniku, robi to jedna firma, 

- wodociąg w Kłodoboku prawdopodobnie wydali nam już pozwolenie więc w najbliższym 

czasie zaczniemy tam robić, 

- zrobiliśmy w Cieszanowicach parking w tym miesiącu stanie tam jeszcze wiatka, 

- zaczęliśmy robić chodnik w Goworowicach, robią go pracownicy bezrobotni plus nasi 

pracownicy z ZGKiM, 

- nadal czyścimy po podtopieniach w Lipnikach i Goworowicach, powołaliśmy komisję do 

szacowania strat, poszkodowani mogą otrzymać maksymalnie 6 tys.  

 

ad. 6.  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 

nie wpłynęła żadna interpelacja czy zapytanie. 
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ad. 7. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu 

Gminy Kamiennik). 

Brak wniosków z posiedzeń komisji stałych. 

 

ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Skarbnik Gminy poprosiła o wykreślenie w projekcie uchwały w § 1 zapisu „zgodnie  

z załącznikiem nr 3”. 

Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

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

Ochociński, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń, Joanna 

Rutkowska, Bogumił Wąs, Jan Miske, Mariusz Kuś 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/200/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 lipca 2021 

r. w sprawie zmiany budżetu gminy została przyjęta. 

 

ad. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było uwag do protokołu Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie zatwierdzenie protokołu Nr XXIV/2021: 

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

w dniu 22 czerwca 2021 roku 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Stanisław Pieniakowski, Jan Miske, Joanna Rutkowska, 

Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Zdzisław Ficoń, 

Małgorzata Pietroczuk, Krzysztof Tkacz, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 



18 
 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

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

22 czerwca 2021 r. został przyjęty. 

 

ad. 10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1110 

obrady XXV 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 20 lipca 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

