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Protokół Nr XXVII/2021 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 30 listopada 2021 r. w godzinach od 905 do 1103 

 

 

ad. 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

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

Kamiennik. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 93,3 % ustawowego składu 

rady, obrady są prawomocne. Przywitał przybyłych na sesję radnych, Pana Wójta, Panią 

Skarbnik, nową panią kierownik Violettę Marcinek oraz sołtysów.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji i poprosił o ewentualne uwagi do 

niego: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad XXVII 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. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu 

Gminy Kamiennik). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu współpracy 

Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2022 rok'' 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2022-2023. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet i ich wysokości oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Kamiennik. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2022 rok. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

22. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik.   

Wójt Gminy - wnioskuję o wycofanie punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zasad otrzymywania diet i ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym i sołtysom. Dyskutowaliśmy wczoraj na wspólnej komisji, wrócimy 

do tej uchwały w przyszłym roku. 

Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 13.: Rozpatrzenie projektu uchwały 

w sprawie zasad otrzymywania diet i ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym i sołtysom 

Wyniki imienne: 

ZA (10): 

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

Kuś, Henryk Kliś, Andrzej Ochociński, Jan Miske, Tomasz Łoziński, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Krzysztof Tkacz, Agnieszka Tęcza, Zdzisław Ficoń, Bogumił Wąs 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania z porządku obrad wycofano punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie zasad otrzymywania diet i ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym i sołtysom 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę państwa, proszę jeszcze o przegłosowanie porządku 

obrad dzisiejszej sesji według nowej wersji ja już nie będę czytał całego porządku, ale bez 

punktu 13.: 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

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

Berini, Tomasz Łoziński, Zdzisław Ficoń, Bogumił Wąs, Joanna Rutkowska, Andrzej 

Ochociński, Agnieszka Tęcza, Jan Miske, Krzysztof Tkacz, Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 
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Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania porządek XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik po wprowadzonych 

zmianach został przyjęty do realizacji. 

 

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że były to głównie prace kancelaryjne oraz 

organizowanie posiedzenia komisji i sesji, jest do dyspozycji dla mieszkańców w każdą środę 

w biurze rady. Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kamienniku, jak również w gminnym zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, na którym to były wybierane nowe. Organizował wspólne 

posiedzenie komisji przy Radzie Gminy, które odbyło się wczoraj celem procedowania uchwał 

i sesję. 

Mariusz Kuś – proszę o przedstawienie nowo wybranych przedstawicieli OSP. 

Przewodniczący Rady Gminy – dotychczasowy prezes Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej 

ustąpił, zrezygnował a był to nasz wójt, w jego miejsce wybrany został Kaczmarski Tadeusz, 

natomiast na Komendanta Gminnego w miejsce już niedziałającego aktywnie pana Skowronka, 

wybrano pana Myśliwca Edwarda.  

 

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

Wójt poinformował, że gmina otrzymała z kilku programów pieniądze tj: 

- był ogłoszony konkurs z projektu Rosnąca Odporność i w powiecie nyskim zajęliśmy drugie 

miejsce, pierwsze miejsce zajął Paczków dostał 1 mln zł, gmina Kamiennik dostała 500 tys. zł, 

gmina Łambinowice zajęła trzecie miejsce i dostała 250 tys. zł; 

- również z Ministerstwa Finansów mamy wiadomość, że otrzymaliśmy na kanalizację, środki 

te muszą być wydane do końca roku 2024 a jest to kwota 1 435 813 zł jeszcze nie wiem co 

będziemy z tego robić, bo to nie jest dużo i na pewno zakupimy działkę w Szklarach pod 

oczyszczalnię oraz ogłosimy konkurs na dokumentację techniczną Kamiennik tranzyt Szklary 

i oczyszczalnia w Szklarach; 

- z Polskiego Ładu na złożone trzy wnioski, dostaliśmy na trzeci 8 600 000 zł na drogę Szklary- 

Wilamowice. Zastanawiałem się czy nie rezygnować z tego, ale raczej nie, bo udział na drogi 

środków własnych to jest tylko 5%, to jak nawet dołożymy te 400-500 tysięcy to nie jest taka 

wielka kwota a przynajmniej będzie jedna droga w gminie porządnie zrobiona;  

- dostaliśmy 10 000 zł na orkiestrę w Kamienniku z Państwowej Straży Pożarnej kupimy z tego 

instrumenty dla naszej orkiestry, Urząd Marszałkowski również przyznał im teraz kwotę 8 000 

zł; 

- weszła ustawa, jest to projekt na razie, ale już jest projekt po komisjach i prawdopodobnie ona 

wejdzie w życie z mocą 5 lutego 2022 r. i można będzie natychmiast składać wnioski  

o rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w roku 2018 w związku ze zmianą zakresu 

opodatkowania elektrowni wiatrowych, myśmy musieli w tym czasie wziąć kredyt 1 500 000 

zł, żeby oddać te pieniądze, jest to ustawa procedowana w sejmie i wszystkie komisje sejmowe 

poparły samorządy, które zwracały się o utratę tych dochodów, przyjęliśmy już do projektu 

budżetu na 2022 rok 400 000 zł z tego, żeby zamknąć budżet, zobaczymy jak się zachowa 

Regionalna Izba Obrachunkowa; 
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- rozliczyliśmy też już w zeszłym tygodniu projekt Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

startowały w tym projekcie 4 nasze sołectwa to jest Chociebórz, Ogonów, Białowieża  

i Cieszanowice. Był pan marszałek i tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować radnemu i pani sołtys z Chocieborza, bo przygotowali poczęstunek i bardzo było 

miło, została nam jeszcze jedna tablica i zaraz wręczymy panu sołtysowi z Ogonowa, bo go nie 

było, tablicę, którą należy przypiąć do placu zabaw w Ogonowie; 

- mieliśmy ostatnio też odbiór drogi na ul. Ogrodowej droga jest zakończona, ale tam wyszła 

sprawa, że musimy wykupić parę metrów działki od pana Lubienieckiego, dlatego że nie 

zmieściła by się nam tam krzyżówka, ten rozjazd tutaj na Wilemowice; 

- odebraliśmy wodociąg w Zurzycach, mamy informacje, że wszyscy jeszcze nie są podłączeni, 

czy pani coś wie, pani radna z Zurzyc? Czy ktoś się jeszcze podłączył w międzyczasie?  

Agnieszka Tęcza – nie – to niedobrze robi się niby dla mieszkańców, bo miałem takie 

zobowiązanie jeszcze wobec świętej pamięci Wiktora Tęczy i na pewno by się cieszył no, ale 

ja się nie bardzo cieszę, dlatego że, ludzie ci się nie podłączają a jest to dość długi odcinek  

i tranzyt i jak najwięcej ludzi trzeba namawiać do podłączenia, żeby był przepływ wody przez 

te wodociągi;  

- pomalowaliśmy też Caritas te pokoje, gdzie siedzą nasze pielęgniarki na górze; 

- pomalowaliśmy pomieszczenia GOPS-u, już to teraz inaczej wygląda, utworzyliśmy taki 

punkt dla komisji interdyscyplinarnej, zakupiliśmy laptop, biurko, szafę, firanki, dzisiaj 

pojechali po drzwi i ta komisja interdyscyplinarna już będzie miała gdzie działać;  

- zakończono też remont w Lipnikach, już tam się odbywało kilka spotkań nawet to bardzo 

ładnie wygląda, bo opłytowali cześć korytarza, schody zrobili, szatnię i będzie to służyć 

mieszkańcom i wygląda o wiele lepiej jak dotychczas; 

- przykryliśmy przeciek dachu na świetlicy w Cieszanowicach, zrobiliśmy to papą 

termoizolacyjną, altanę też oraz zamocowaliśmy ją do ściany; 

- trochę nas zaskoczyła zima, bo myślałem, że zrobimy te przyłącza w Kłodoboku do dróg 

powiatowych Cieszanowice, Jaszów, tam jeszcze chcemy 2-3 przyłącza zrobić, żeby też ten 

obieg wody i ruch wody był w tych rurach, żeby ludzie mieli wodę o lepszym ciśnieniu, głównie 

chodziło o tych, którzy mieszkają na górze jak świetlica jest i wyżej, żeby mieli ciśnienie wody 

już zgodne z polskimi przepisami 0,6 minimum; 

- odbył się przetarg na śmieci, Ekom startował i wygrał to na rok czasu, bo na więcej się nie 

zgodzili, zmieściliśmy się w pieniążkach, które zabezpieczyliśmy w budżecie, nie ukrywam, że 

planujemy podwyżkę w przyszłym roku, nie wiem luty, marzec, bo my w tym roku musimy 

dołożyć trochę pieniędzy, żeby zbilansować się, bo raz, że mamy niską cenę, drugi raz, że nie 

wszyscy płacą; 

- odbyły się również zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich jednostkach OSP,  

w niektórych władze się zmieniły, w niektórych nie, ja oczywiście, jak już pan przewodniczący 

wspomniał zrezygnowałem z pełnienia funkcji prezesa OSP w Szklarach i prezesa gminnego 

straży pożarnej, ze względu na wiek i wiele różnych takich rzeczy, które mnie w ostatnim czasie 

trochę bolały, bo ci moi chłopcy naprawdę było tych akcji dość dużo chyba 60 wyjazdów  

w  tym roku i są niedoceniani przez naszych mieszkańców, krzyczą na nich i tak dalej ja się  

z tym nie mogłem godzić, młodzi są, niech młodzi rządzą, teraz został prezesem Mariusz Golec, 

natomiast jeżeli chodzi o prezesa gminnego tutaj pan przewodniczący już powiedział, został 

Tadek Kaczmarski, komendantem Edward Myśliwiec; 
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- od paru lat funkcjonuje u nas program usuwania azbestu wnioski składa się do pani Moniki 

Łukomskiej; 

- jeżeli chodzi o czyste powietrze w budynku Urzędu Gminy Kamiennik mieści się punkt 

informacyjno-konsultacyjny w ramach którego mieszkańcy gminy mogą uzyskać wszelkie 

informacje o możliwości dofinansowania oraz pomoc w sporządzeniu wniosku  

o dofinansowanie, punkt czynny jest w poniedziałek od 10 do 16 oraz w piątek od godziny 8:00 

do godziny 12 proszę przekazać tą informację mieszkańcom;  

- w GOK-u na zewnątrz rozpoczął się montaż schodów stalowych, żeby nasze panie czy 

cateringi mogły potrawy transportować do kuchni od zewnętrznej strony.  

Nie było pytań. 

 

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

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady w okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja czy zapytanie. 

 

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

Gminy Kamiennik). 

Grażyna Berini – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

odczytała Wniosek nr 1 – budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży jest to jedyna 

miejscowość w Gminie Kamiennik, która nie posiada własnej świetlicy. 

Wójt Gminy – wczoraj nie było, ani pana sołtysa ani pani radnej z Białowieży ujęliśmy to 

projektując budżet na przyszły rok i o tym rozmawialiśmy na niektórych spotkaniach, że tą 

świetlicę na pewno to znaczy na 99 procent będziemy budować, bo sprawa jest znana od 10 lat, 

ta świetlica jest na tapecie u nas teraz w urzędzie gminy, mamy obiecane środki 200 000 zł, 

które to pozyskało Księstwo Nyskie i prawdopodobnie Kamiennik otrzyma te 200 000 zł termin 

składania wniosku jest w styczniu w przyszłym roku i na pewno wniosek złożymy, teraz 

przyśpieszyły pracę z własnością, jutro tam jadę z geodetą, pokażę co chcemy i ile i będziemy 

działać, przepis będzie w styczniu prawdopodobnie i budowa tej świetlicy na pewno będzie. 

Będzie to świetlicy taka jak w Zurzycach. 

Przewodniczący Rady Gminy – przechodzimy do głosowania nad pierwszym wnioskiem 

przedstawionym przez panią przewodniczącą komisji.  

Jan Miske – ja bym nad tym wnioskiem w ogóle nie głosował, dlatego że wójt się wytłumaczył, 

że świetlica będzie, po co ten wniosek?  

Przewodniczący Rady Gminy –panie przewodniczący komisji rewizyjnej, jeżeli wnioski są 

przez komisję przedstawione, więc my mamy obowiązek je przegłosować. Przechodzimy do 

głosowania nad pierwszym wnioskiem.  

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 r. budowy świetlicy 

kontenerowej w Białowieży 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Grażyna Berini, Małgorzata Pietroczuk, Stanisław Pieniakowski, Krzysztof Tkacz, Gabriela 

Bardak, Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński, Zdzisław Ficoń, Tomasz Łoziński, Agnieszka 

Tęcza, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś, Mariusz Kuś 
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PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Jan Miske 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 r. 

budowy świetlicy kontenerowej w Białowieży został przyjęty. 

Grażyna Berini – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

odczytała Wniosek nr 2 - remontu drogi gminnej w Kłodoboku nr 104512 O (od kościoła  

w dół), która jest w fatalnym stanie a użytkowana jest przez wielu mieszkańców. 

Wójt Gminy – co to jest fatalny stan? Tą drogę remontujemy co roku, coś tam poprawiamy, to 

nie jest fatalny stan, fatalny stan to są dziury po kostki na przykład, to jest fatalny stan, a tam 

nie ma w ogóle żadnych wielkich dziur proszę nie używać takich określeń.  

Grażyna Berini – panie wójcie to jest subiektywne odczucie.  

Krzysztof Tkacz – ja wczoraj mówiłem z czego wynika, że ten wniosek został zgłoszony, 

fatalny stan to rzeczywiście jest określenie w moim odczuciu właściwe, bo tam dziury po kostki 

panie wójcie są, a o tym wczoraj nie wspominałem, na domiar złego kiedy jesienią tego roku 

były łatane dziury to ta maszyna do Kłodoboku nie dotarła, chociaż złożyłem taki wniosek na 

sesji, a o dziwo dotarła na drogę, na którą przydzielili z Polskiego Ładu 8 600 000 zł, mówiłem 

droga nie była remontowana, to znaczy to co pan mówi rzeczywiście sporadycznie natomiast 

prawie połowa wsi tam mieszka jest to centralny punkt naszej wsi, czyli kościół, pomnik obok 

w wielu miejscach chodnik zarósł, obecnie buduje się tu nowe domy, chodzą małe dzieci  

w celu przejścia do przystanku do Gimbusa, jeszcze jest taka deklaracja ze strony rady 

sołeckiej, że wieś przeznaczy środki z funduszu sołeckiego na przygotowanie dokumentacji na 

tą drogę,  aby to wykonać w miarę przyzwoicie i solidnie. Ja wiem panie wójcie, że takie 

wnioski można składać zawsze i wszędzie, ale przez kilka lat nie było tych dróg robionych  

w mojej miejscowości z uwagi na to, że miał być wodociąg, wodociąg już jak ja żyję, to któryś 

tam plan jest z kolei, no nareszcie ruszył, ale ruszył w inny sposób, więc dzięki temu można te 

drogi remontować wewnętrzne, bo nie ukrywam, że też mieszkańcy Kłodoboku chcą jakby 

suchą stopą chodzić i korzystać z tych dróg i jeździć po równej drodze, chociaż do drogi 

powiatowej.  

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania: 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 r. remontu drogi 

gminnej w Kłodoboku nr 104512 O (od kościoła w dół) 

Wyniki imienne: 

ZA (11): 

Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, 

Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Małgorzata Pietroczuk, Krzysztof Tkacz, Henryk Kliś, 

Tomasz Łoziński 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Jan Miske, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 
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W wyniku głosowania wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 r. 

remontu drogi gminnej w Kłodoboku nr 104512 O został przyjęty. 

Grażyna Berini – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

odczytała Wniosek nr 3 – sfinansowanie nowego placu zabaw przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Karłowicach wielkich - obecny drewniany jest intensywnie eksploatowany 

przez ponad 10 lat wymaga coraz częstych napraw.  

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania: 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 r. sfinansowania 

nowego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich 

Wyniki imienne: 

ZA (7): 

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

Pietroczuk, Krzysztof Tkacz, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (1): 

Gabriela Bardak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6): 

Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, Andrzej Ochociński, Jan Miske, Bogumił Wąs, Henryk Kliś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 r. 

sfinansowania nowego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach 

Wielkich został przyjęty. 

Grażyna Berini – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

odczytała Wniosek nr 4 – przyznanie dotacji na sport gminny w wysokości 30 000 zł – Sport 

to najtańsza i zarazem najskuteczniejsza promocja gminy. Motywuje młodzież do aktywnego 

spędzania wolnego czasu.  

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania: 

Głosowanie w sprawie przyznania dotacji na sport gminny w wysokości 30 000 zł  

w projekcie budżetu na 2022 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (6): 

Małgorzata Pietroczuk, Grażyna Berini, Henryk Kliś, Jan Miske, Krzysztof Tkacz, Mariusz 

Kuś 

PRZECIW (3): 

Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5): 

Zdzisław Ficoń, Joanna Rutkowska, Bogumił Wąs, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania wniosek w sprawie przyznania dotacji na sport gminny w wysokości  

30 000 zł w projekcie budżetu na 2022 r. został przyjęty. 

Grażyna Berini – chciałam bardzo podziękować tym radnym, którzy pozytywnie do naszych 

wniosków się przychylili. 

Przewodniczący rady Gminy – więcej wniosków z komisji nie ma. 
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ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, 

Zdzisław Ficoń, Jan Miske, Bogumił Wąs, Krzysztof Tkacz, Małgorzata Pietroczuk, Joanna 

Rutkowska, Henryk Kliś, Gabriela Bardak, Tomasz Łoziński 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/206/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej została przyjęta. 

 

ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do 

załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Zdzisław Ficoń, Gabriela 

Bardak, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Jan Miske, Krzysztof Tkacz, Andrzej Ochociński, 

Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/207/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego została przyjęta. 
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ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu 

współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2022 rok'' 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku 

publicznego na 2022 rok'' 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Zdzisław Ficoń, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata 

Pietroczuk, Jan Miske, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Grażyna Berini, Andrzej Ochociński, 

Krzysztof Tkacz, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/208/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne  

w sferze pożytku publicznego na 2022 rok'' została przyjęta. 

 

ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 

rok. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, 

Krzysztof Tkacz, Jan Miske, Agnieszka Tęcza, Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, 

Bogumił Wąs, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/209/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 rok została przyjęta. 

 

 



10 
 

ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2022-2023. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Kamiennik na lata 2022-2023 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Mariusz Kuś, Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Tomasz Łoziński, Gabriela Bardak, 

Krzysztof Tkacz, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Grażyna Berini, Jan Miske, Małgorzata 

Pietroczuk, Henryk Kliś, Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/210/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Kamiennik na lata 2022-2023 została przyjęta. 

 

ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wyniki imienne: 

ZA (8): 

Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Stanisław Pieniakowski, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, 

Krzysztof Tkacz, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś 

PRZECIW (3): 

Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Gabriela Bardak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Bogumił Wąs, Jan Miske, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/211/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta. 

 

Przerwa w obradach do godziny 10.23 

 

ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy ktoś chciałby zabrać głos ewentualnie zaproponować 

stawkę?  

Jan Miske – chciałem zaproponować wynagrodzenie maksymalne.  
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Przewodniczący Rady Gminy – czyli rozumiem, że wynagrodzenie zasadnicze 10 250 zł  

i dodatek funkcyjny 3 150 zł, proszę państwa może zrobimy tak że będziemy zgłaszać 

odpowiednio stawki, a później każdą będziemy głosować. Czy są jeszcze jakieś inne 

propozycje?  

Zdzisław Ficoń – wczoraj na komisji ustaliliśmy 2 stawki, maksymalną i minimalną, zgłaszam 

minimalną. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Mamy dotychczas 

zgłoszone dwie stawki, czyli jest to wynagrodzenie maksymalne wraz z dodatkiem funkcyjnym 

i wynagrodzenie minimalne, minimalne wynagrodzenie jest zasadnicze w kwocie 8 200 zł,  

a dodatek funkcyjny w kwocie 2 520 zł, nie widzę innych propozycji, a więc przechodzimy do 

głosowania.  

Krzysztof Tkacz – może by powiedzieć, bo część osób nie wie z czego to wynika ta podwyżka 

Przewodniczący Rady Gminy – nie uważam, żebyśmy każdą uchwałę tłumaczyli, którą 

przerabialiśmy wczoraj trzy i pół godziny.  

Krzysztof Tkacz – chodzi mi o osoby postronne nie chodzi o radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy – to można tak każdy projekt uchwały tłumaczyć dla 

wszystkich, jeżeli jest takie wasze życzenie ja nie widzę problemu, ale skoro żadnego nie 

tłumaczyliśmy no to dlaczego tą mamy tłumaczyć powiem oczywiście, że takie rozporządzenie 

wydał minister i to są tylko podwyżki dla wójtów, burmistrzów zakreślił minimalne 

wynagrodzenie wraz z dodatkiem funkcyjnym i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze wraz 

z dodatkiem funkcyjnym i teraz kwestią jest tutaj decyzji rady jakie wójt może otrzymać. 

Radca prawny – po prostu wójt się nie mieści w tych widełkach maksymalnych i minimalnych 

ma dużo mniejsze.  

Krzysztof Tkacz – żaden włodarz miasta się nie mieścił w tych nowych widełkach. 

Przewodniczący rady Gminy – ale myśmy tych widełek nie wymyślili. 

Krzysztof Tkacz – to jest zupełnie nowa rzecz i nowa jakby uchwała i nowe rozporządzenie, 

które inaczej klasyfikuje zarobki wójtów, burmistrzów, prezydentów, żony prezydenta itd.  

Przewodniczący Rady Gminy – szanowni państwo przystępujemy do głosowania nad 

pierwszą zgłoszoną propozycją, czyli maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego 

Głosowanie propozycji wynagrodzenia dla wójta w wysokości 10.250 zł - wynagrodzenie 

zasadnicze i 3.150 - dodatek funkcyjny 

Wyniki imienne: 

ZA (9): 

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

Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Henryk Kliś, Joanna Rutkowska, Jan Miske 

PRZECIW (4): 

Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Bogumił Wąs 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania wniosek w sprawie wynagrodzenia dla wójta w wysokości 10.250 zł - 

wynagrodzenie zasadnicze i 3.150 - dodatek funkcyjny został przyjęty. 
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Obecnie przystępujemy do głosowania drugiego wniosku.  

Krzysztof Tkacz – po co panie radco głosować drugą propozycję?  

Przewodniczący Rady Gminy – bo ona była zgłoszona panie radny.  

Krzysztof Tkacz – to nieważne, że była zgłoszona, panie radco nie głosujmy, najdalej idąca 

wygrała. 

Radca prawny – nie ma tu najdalej idącej. 

Przewodniczący Rady Gminy – panie radny, jeżeli mamy takie głosowanie, więc głosujemy 

przystępujemy do głosowania nad drugą propozycją, czyli poziom minimalny: 

Głosowanie propozycji wynagrodzenia dla wójta w wysokości 8.200 zł - wynagrodzenie 

zasadnicze i 2.520 - dodatek funkcyjny 

Wyniki imienne: 

ZA (4): 

Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (8): 

Gabriela Bardak, Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, Tomasz Łoziński, Henryk Kliś, 

Joanna Rutkowska, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania wniosek w sprawie wynagrodzenia dla wójta w wysokości 8.200 zł - 

wynagrodzenie zasadnicze i 2.520 - dodatek funkcyjny został odrzucony. 

Przewodniczący Rady Gminy – wynik głosowania wskazuje jednoznacznie, że wstawiamy 

do projektu uchwały stawki z maksymalnego poziomu, przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Kamiennik, przy 

stawkach maksymalnych, czyli wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł i dodatek 

funkcyjny w wysokości 3 150 zł: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik  

Wyniki imienne: 

ZA (9): 

Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Jan Miske, Gabriela Bardak, Andrzej 

Ochociński, Henryk Kliś, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (3): 

Krzysztof Tkacz, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Bogumił Wąs, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/212/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik została przyjęta. 

Wójt Gminy – wysoka rado jest to taka sprawa dla mnie też nie bardzo komfortowa, nie bardzo 

przyjemna, uchwalili taką ustawę, która po prostu podwyższa wynagrodzenie, ale nie 

spodziewałem się, że przyznacie mi maksa ja sobie zdaję sprawę, że to jednak bardzo dużo, ale 
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to też trzeba trochę latać i odpowiadać za wszystko, nie jest to takie proste dziękuję wam za 

uchwalenie. 

 

ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2022 rok. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

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

Ochociński, Jan Miske, Krzysztof Tkacz, Agnieszka Tęcza, Grażyna Berini, Małgorzata 

Pietroczuk, Bogumił Wąs, Henryk Kliś, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/213/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok została 

przyjęta. 

 

ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2022 rok. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

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

Ficoń, Tomasz Łoziński, Agnieszka Tęcza, Andrzej Ochociński, Jan Miske, Krzysztof Tkacz, 

Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Henryk Kliś, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/214/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 

rok została przyjęta. 
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ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Krzysztof tkacz – pan wójt we wcześniejszej wypowiedzi wspomniał o rozstrzygniętym już 

przetargu na śmieci na przyszły rok, również wspomniał o tym, że będzie planowana podwyżka 

wywozu tych śmieci, prosiłbym państwa sołtysów, żeby taką informację przekazywać, że to też 

nie jest jakby wina, ani gminy, ani radnych, ani pana wójta, są ceny teraz obecnie takie, jakie 

są i ta podwyżka pewnie nastąpi, żeby to się zbilansowało, bo nawet ta uchwała wskazuje, że 

jakby ta sytuacja do końca nie jest taka jakbyśmy chcieli, druga uwaga jeśli chodzi o tą uchwałę 

czy tam nie należy wskazać panie radco, że dotyczy to roku budżetowego obecnego, żeby ta 

uchwała nie miała charakteru takiego długofalowego. 

Radca prawny – przepis jest w tej kwestii lakoniczny, mówi tylko, że rada podejmuje taką 

uchwałę, natomiast to jest podstawa prawna do tego, żeby pokrywać ten niedobór z innych 

dochodów, natomiast nie wiadomo, jak będzie w przyszłym roku to jest jakby tylko takie 

upoważnienie, żeby przekazać środki nie pochodzące z opłat.  

Krzysztof Tkacz – ale może wskażmy, że to chodzi o ten rok budżetowy. 

Radca prawny – no ale to za chwilę trzeba będzie podejmować być może następną uchwałę. 

Krzysztof Tkacz – jaką następną?  

Radca prawny – jeżeli w przyszłym roku będzie podobna sytuacja.  

Krzysztof Tkacz – a może nie trzeba będzie, taka uchwała daje delegację jakby później do 

tego, żeby nawet bez uchwały wprowadzać zapis do budżetu.  

Radca prawny – jak bez uchwały?  

Krzysztof Tkacz – na podstawie tej uchwały właśnie i ona będzie miała charakter wieloletni 

teraz, tak? 

Radca prawny – ale tylko w sytuacji, jeżeli będzie niedobór, no bo inaczej nie będzie można. 

Wójt Gminy – jest to uchwała wygodna troszeczkę dla nas my też nie wiemy co będzie za jakiś 

czas, bo i są takie miesiące, że tych śmieci jest więcej, a tu jest tak, że my płacimy za tony 

wywiezione i może być taki miesiąc, że braknie nam pieniędzy w danej chwili. Jest ustawa, 

która mówi wyraźnie, że obowiązkiem samorządu jest prowadzić taką gospodarkę, żeby nie 

dopłacać, ona dalej obowiązuje nikt jej nie wycofał a ta uchwała jakby nas upoważnia, że jeżeli 

nam braknie to dopłacamy.  

Krzysztof Tkacz – ja panie wójcie doskonale to rozumiem chodzi tylko o wskazanie jakby 

tego czasu tu i teraz, bo mówię nie wiemy co będzie w 2022, 2023 no i później taka dopłata już 

nie będzie wymagała jakby zgody rady w formie uchwały, no bo skoro będzie uchwała, która 

mówi o tym i ona będzie obowiązywać dopóki jej się nie odwoła to ona obowiązuje, w związku 

z czym będzie można to robić na zasadzie takiej tylko zmiany budżetu, nic więcej i zapisu 

krótkiego, lakonicznego, że dotyczy paragrafu tego i tego i zwiększamy paragraf o nie wiem 

50 000-100 000, bo wie pan znowu będzie taka dyskusja pewnie na wiosnę, czy to się bilansuje, 

czy ta kwota, która jest czy ona zabezpieczy wszystko, czy będziemy ważyć te śmieci, czy nie 

ważyć, pamięta pan dyskutowaliśmy o tym kilka sesji temu i znowu przyjdzie ten moment o to 

mi chodzi.  

Agnieszka Tęcza – jak wygląda ściągalność z tych ludzi, którzy nie płacą, jak będzie znowu 

podwyżka śmieci to wiadomo, że ci co nie płacili do tej pory nie będą dalej płacić, tym bardziej 

jak będzie większa cena.  
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Wójt Gminy – ściągalność wygląda źle, ale jaką my mamy możliwość, jakie mamy powiedzmy 

instrumenty na zwiększenie ściągalności, tylko komornika i to stosujemy, niektórzy nie płacą  

i się śmieją, a stać ich, jak zabierzemy kosze, to gdzie te śmieci wylądują?  W lesie albo gdzieś 

w rowie, niewiele tu możemy.  

Krzysztof Tkacz – panie wójcie jedna uwaga, bo był wyśmiewany pomysł takiego fizycznego 

sprawdzania, powiem panu jak to w praktyce wygląda podjeżdża ekipa z Ekomu i bierze 

wszystko co tam jest wystawione, tak jest w mojej miejscowości, myślę, że w pozostałych jest 

identycznie, czy ktoś ma śmieci zmieszane, czy ktoś ma bio, czy ma kompostownik to wystawia 

i oni to biorą, o to mi chodzi, że to pewnie zwiększa też tonaż siłą rzeczy. 

Wójt Gminy – tak my za to płacimy. 

Krzysztof Tkacz – suma summarum gmina za to płacić, czyli my podatnicy musimy za to 

zapłacić i tu jest kwestia takiej kontroli właśnie takiej wewnętrznej naszej kontroli, mówiliśmy 

kiedyś o tym ale nie znalazło to aprobaty, ja wiem że jest jeden pracownik, który to obsługuje 

i siłą rzeczy nie można tego zrobić, może na bazie jakiejś komisji zrobić to tak całościowo, 

chociażby raz w miesiącu i zrobić taki swoisty monitoring tego kto co wrzuca, kto ma zgodę 

na to, bo naprawdę to nie jest tak, jak my myślimy, że wszystko jest uczciwie i każdy wystawia 

tylko to za co płaci. 

Wójt Gminy – jest takich rzeczy dużo, które by można było zrobić, ale to nie są tak łatwe 

sprawy do zrobienia, dam przykład w jednej z miejscowości, miał facet 300 opon i porozwoził 

po całej wsi, koło każdej nieruchomości postawił po 4-5 opon no i ci zabrali później dzwonią 

do nas i my za to płacimy a on się śmieje, ale to też jest rola radnych, sołtysów, ja jadę reaguję, 

jak się dowiem, że jest taka sytuacja, ale człowiek wszystkiego nie sprawdzi.  

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

uchwały: 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Jan Miske, Tomasz Łoziński, 

Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk, Agnieszka Tęcza, Joanna Rutkowska, Zdzisław Ficoń, 

Bogumił Wąs, Henryk Kliś, Grażyna Berini 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/215/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została przyjęta. 
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ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Zdzisław Ficoń – czy przy tak naciągniętym budżecie będzie możliwe wpisanie do budżetu 

inwestycji oczyszczalni ścieków w wysokości 15 mln zł? 

Wójt Gminy – my planujemy inwestycje, jeżeli możemy pozyskać jakieś środki, akurat w tej 

chwili jest dobry układ, bo rząd daje na tego typu inwestycje i dostaliśmy 1 430 000 zł na pewno 

będziemy robić dokumentację i wykup działki  przygotowywać, tylko ja sobie zdaje sprawę, że 

to nie jest dużo pieniędzy na poważne inwestycje i tak myślałem, bo na pewno nam tych 

środków zostanie trochę 1 000 000 – 800 000 zł, prawdopodobnie zaproponuję, bo my dalej 

będziemy aplikować do Ładu, bo teraz będzie II nabór, będziemy składać 2 wnioski, na 

przedszkole i na kanalizację o te 15 000 000, czy może podwyższymy do 18 000 000 i z tego 

miliona ja chciałbym w tych miejscowościach małych zaryzykować, może w Chocieborzu, czy 

w Cieszanowicach żeby zrobić przydomowe oczyszczalnie ścieków tak jak robiły Pakosławice, 

rozmawiałem tam z kolegami i w przyszłym roku tam pojadę, obejrzeć to i zrobić na przykład 

Chociebórz.  

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

uchwały: 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Małgorzata 

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

Bogumił Wąs, Zdzisław Ficoń, Henryk Kliś, Mariusz Kuś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/216/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

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

przyjęta. 

 

ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie zmiany budżetu gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Stanisław Pieniakowski, Jan Miske, Henryk Kliś, 

Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Tomasz Łoziński, Mariusz Kuś, Krzysztof Tkacz, 

Agnieszka Tęcza, Zdzisław Ficoń, Joanna Rutkowska, Grażyna Berini 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 
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W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/217/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy została przyjęta. 

 

ad. 19. Wolne wnioski i informacje. 

Mariusz Kuś – ustaliliśmy dla pana wójta największe uposażenie, bardzo dobrze, człowiek 

niech zarabia na tym stanowisku, niech rządzi gminą do pani nowej z GOPS-u chciałbym 

powiedzieć taką rzecz nie może być tak, że ludzie z naszej gminy dzieciom nie mają na ubrania 

i ja z Nysy przywożę ciuchy dla ludzi to jest skandal naprawdę chciałbym, żeby pan wójt  

i nowa pani dopilnowali tego i żeby to było wszystko w porządku. 

Krzysztof Tkacz – zaskoczony jestem, że w tej gminie jest taki poziom pauperyzacji, że tak 

powiem mieszkańców przy tej pomocy państwowej takiej dosyć mocnej może to wynika z tego, 

że część osób nie radzi sobie i przeznacza te środki na inne cele, mam takie pytanie do pani 

kierownik chodzi mi o tę pomoc taką materialną dla ludzi, którą otrzymują co miesiąc zasiłki 

stałe, celowe i tak dalej, wiem, że w tym temacie coś się ruszyło, że zostały uruchomione 

sklepy, proszę powiedzieć jaki jest taki długofalowy plan, czy jaka jest skala tego w tej chwili? 

Violetta Marcinek kierownik GOPS – od momentu, kiedy jestem, troszeczkę się zmieniło  

w Ośrodku Pomocy Społecznej, jestem praktykiem od wielu lat, pracującym w różnych 

instytucjach pomocy społecznej i w OPS-ach i w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, 

pracowałam i z osobami niepełnosprawnymi, pracowałam z osobami potrzebującymi  

w nagłych sytuacjach i jako pracownik interwencyjny, pracowałam jako koordynator 

przeciwdziałania przemocy w gminie Nysa, od momentu kiedy przyszłam tutaj do ośrodka, 

przyjrzałam się, bo proszę mi wierzyć, że potrzeba czasu na to, żeby się przestawić i na tą 

sytuację, ponieważ gmina Kamiennik jest gminą wiejską, jest zupełnie inaczej, tu nie ma 

zakładów pracy tutaj jest z tego, co zaobserwowałem praca sezonowa, więc ludzie odchodzą  

i przychodzą do ośrodka pomocy społecznej, natomiast zmieniło się o tyle, że podpisaliśmy,  

w związku ze zgłoszeniami pracowników socjalnych, że jest problem z alkoholem, 

podpisaliśmy umowy ze sklepami i osobom, gdzie było podejrzenie marnotrawienia środków 

zostały, przyznane decyzję na odbiór żywności, natomiast jest zakaz zakupu alkoholu i używek. 

Wracając do tego co tu wcześniej pan radny powiedział, będą sytuacje kryzysowe i najgorzej 

jest dotrzeć nieraz do osób, które są najbardziej potrzebujące, ja z doświadczenia wiem, że 

wynika to z tego, że się po prostu wstydzą, ale są i osoby, które dziedziczą, że tak powiem 

korzystanie z ośrodka pomocy społecznej i oni są tego nauczeni. Poszły pierwsze odmowy za 

marnotrawienie środków, przyglądam się temu, jestem osobą z zewnątrz i nie jestem z nikim 

związana, więc patrzę na to innym wzrokiem, choć nie mogę zostawić ludzi całkiem bez 

wsparcia, bo nie może być tak, że zabierzemy wszystkim, wszystkie środki i nie damy, 

natomiast trzeba pamiętać, że pomoc społeczna, to też są kryteria, to też są osoby, które muszą 

mieć dochód odpowiedni, kiedyś ośrodki pomocy społecznej miały możliwość przekazywania 

odzieży bądź rzeczy tak, było to składowane, natomiast sanepid nam na tą chwilę tego zabrania, 

bardzo chętnie byśmy gdzieś przyjęli rzeczy, które moglibyśmy przekazać innym, natomiast no 

fizycznie nie mamy tej możliwości. W tej chwili przekształcamy ośrodek, są u nas zmiany 

personalne, pozmienialiśmy rejony po prostu dochodzimy do tego momentu, że trzeba pomóc 

natomiast musimy się przyjrzeć, nawet i pracownicy bardzo dużo sygnalizowali, że trzeba się 

przyjrzeć czy zasadne jest przyznawanie pomocy, natomiast proszę pamiętać my jesteśmy 

instytucja pomocową i musimy wszystko wyważyć, na nas też ciąży odpowiedzialność, 
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pracownicy socjalni przychodzą do mnie z rejonu i mówią, że jest potrzeba natomiast nie 

zawsze możemy, są sytuacje, gdzie kryterium osób starszych przewyższa to kryterium, na które 

możemy udzielić pomocy. Słyszałam jak tutaj przyszłam do pracy zarzuty, że piją, przewracają 

się i mają pieniądze z ośrodka pomocy społecznej, tak jak mówiłam, wprowadziliśmy sklepy, 

osoby, gdzie jest podejrzenie nadużywania alkoholu, zostały skierowane na gminną komisję, 

narzuciliśmy, że tak powiem na naszych klientach obowiązek, że jeżeli są skierowani  

i poddadzą się dobrowolnemu leczeniu to ich nie zostawimy, musimy im pomóc w jakimś 

zakresie, myślę, że nie idzie to w złym kierunku. Nie można też powiedzieć, że ludzie są tylko 

biedni mają też inne dochody, ale nie wszystko możemy wliczyć to jest inna specyfika, nie 

mamy też, gdzie tych osób odesłać, bo nie mamy zakładów pracy, tu są problemy 

komunikacyjne z dojazdem i tak to wygląda na tą chwilę, natomiast w momencie, kiedy 

widzimy, że jest szansa, żeby kogoś gdzieś pokierować, czy to podjęcie leczenia czy wsparcia 

psychologicznego, staramy się to robić.  

Zdzisław Ficoń – zgłaszam wniosek w sprawie budowy progów zwalniających na drodze 

Szklary - Cieszanowice od posesji pana Gołombka na odcinku do garażu pana Centomirskiego, 

ostatnio miało tam miejsce zdarzenie, pan jechał z nadmierna prędkością i mogło się skończyć 

tragedią, piesi uciekli, a pan skosił słup telegraficzny. 

Wójt Gminy – tam ten próg nie ma sensu, bo tam jest bardzo krótki odcinek, jest zakręt, nie 

widzę tam potrzeby, bo tam naprawdę się nie da szybko jechać, przecież jeżdżę tam bardzo 

często.  

Zdzisław Ficoń – to proszę zajechać, zobaczyć jak postument betonowy od słupa 

telegraficznego został ścięty przez samochód, to z jaką prędkością musiał jechać, że doszło do 

takiego zdarzenia? Całe szczęście, że grupa pieszych uciekła na pobocze, bo inaczej byłyby 

tam trupy. No i czekajmy aż się coś wydarzy. No chyba zadziałajmy prędzej, naprawdę jest tam 

miejsce, gdzie można wybudować ten próg zwalniający, można przy stawie wybudować z dala 

od budynków, nikomu to nie będzie przeszkadzać, a zmniejszy prędkość na 100 % i będzie 

bezpiecznie.  

Krzysztof Tkacz – jakie widzie pan rozwiązanie, bo w Kłodoboku też jest problem ciężarówek 

tych wielotonowych, które potrafią przejeżdżać w takim ciągu 4,5,6 aut i nie ukrywam, bo mnie 

to też dotyczy jakoś tak pośrednio czy bezpośrednio, bo u mnie na piętrze to meble dzwonią  

i wszystko się trzęsie to nie tylko u mnie, więc jak pan widzi rozwiązanie takiej sytuacji? To 

jest droga powiatowa. 

Wójt Gminy – tam mógłby być próg, bo to jest odcinek taki kuszący, że tam można by szybko 

jechać, możemy ten temat zgłosić do starostwa, oni są bardzo niechętni, ale to się wtedy odbywa 

tak: zbiera się komisja bezpieczeństwa oni, przyjeżdża policjant drogówki, jeszcze ze dwóch 

przyjeżdża i oni to oceniają możemy to zgłosić, ale tu jak pan Zdzichu radny mówi, tam jest 

droga 3,5m tam nie można szybko jechać, ja sobie zdaję sprawę, że na tej drodze są wypadki, 

były wypadki, bo tam już niejeden wpadł na tory i zatrzymał się na barierkach mostowych, ale 

to jest droga wąziutka i według mnie nie da się tam szybko jechać, czasem się jakiś wariat 

znajdzie. 

Zdzisław Ficoń – szerokość drogi tu nie gra żadnej roli, wręcz przeciwnie im węższa droga 

tym większe zagrożenie, nie dość, że jest wąska droga, to nagminnie przekraczają tam 

prędkość.  
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Krzysztof Tkacz – mamy nowe stawki wody na 3 lata, dobrze, żeby była informacja, że to nie 

radni znowu uchwalili podwyżkę cen wody na 3 lata, do ceny wody obecnie radni nie mają 

praktycznie nic, kiedyś radni ustali ceny, teraz już sam zakład wnioskuje do prezesa Wód 

Polskich i odbywa się cała procedura ustalenia ceny poza radą. 

 

ad. 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

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

zatwierdzenie protokołu Nr XXVI/2021: 

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

w dniu 28 września 2021 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, Zdzisław Ficoń, 

Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Grażyna Berini, Gabriela Bardak, Tomasz Łoziński, Joanna 

Rutkowska, Henryk Kliś, Jan Miske, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Mariusz Kuś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg  

W wyniku głosowania protokół Nr XXVI/2021 z sesji rady gminy Kamiennik odbytej w dniu 

28 września 2021 roku został przyjęty. 

 

ad. 21. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1103 

obrady XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  /-/ Henryk Kliś 

 

 

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 30listopada 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

