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Protokół Nr XXVIII/2021 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 21 grudnia 2021 r. w godzinach od 906 do 1154 

 

 

ad. 1. Otwarcie XXVIII 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 

Sekretarz, radcę prawnego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, radnego powiatowego 

oraz sołtysów.  

 

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

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

niego: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII 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 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Szklary. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowice. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik.   

Nastąpiła zmiana kworum, ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 do sesji dołączył radny 

Mariusz Kuś (100% ustawowego składu rady). 

Ponieważ nie było uwag do porządku obrad, Przewodniczący rady Gminy poddał pod 

głosowanie zatwierdzenie przedstawionego porządku XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik: 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Joanna 

Rutkowska, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Gabriela Bardak, Tomasz Łoziński, Jan 

Miske, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs, Henryk Kliś, Zdzisław Ficoń, Małgorzata Pietroczuk, 

Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania porządek XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik została przyjęty. 

 

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ponieważ zaproszony radny powiatowy 

Damian Wylężek poprosił go o udzielenie mu głosu w pierwszej kolejności w tej chwili 

oddaje mu głos: 

Damian Wylężek radny powiatowy – na początku chciałem powiedzieć, że pan doktor 

prosił o usprawiedliwienie, bo też dostał zaproszenie, ale ma dyżur od 13:00, a rano pacjenci, 

więc nie potrafił tego pogodzić, najmocniej przeprasza. Powiat to parę takich bardzo ważnych 

obszarów przede wszystkim służba zdrowia, niewiele udało się zrobić w tym kierunku, żeby 

tą służbę zdrowia jakoś uzdrowić, mówię tutaj konkretnie o przypadku szpitala  

w Głuchołazach, szpital corocznie przynosi dosyć sporą stratę, toczą się rozmowy  
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z lekarzami, których to zaznaczam, też jest coraz mniej. Mamy ZOZ w Nysie, mamy ZOZ  

w Głuchołazach, w Głuchołazach jest szpital MSW, który działa od wielu lat i wiele 

oddziałów pokrywa się, a skoro się pokrywa to pacjenci, którzy mogliby trafiać do szpitala 

ZOZ-u trafiają też do szpitala MSW. Z wypowiedzi, konkretnie doktora Szymkowicza kilka 

miesięcy temu przedstawił on taki model służby zdrowia z krajów skandynawskich, naświetlił 

to w ten sposób, że u nas w Polsce powinno być na dzisiaj już tak, że jeden szpital jest mniej 

więcej na trzy powiaty u nas sytuacja jest taka, że właśnie w jednym powiecie mamy trzy 

szpitale i system tego nie wytrzymuje. Drugim obszarem jakby bardzo ważnym są szkoły, 

powiat do szkół dokłada też bardzo dużo pieniędzy, struktura organizacyjna oświaty 

właściwie dotyczy nie tylko powiatu, ale również gminy Kamiennik, ponad 4 miliony jest 

planowane dopłacenie do oświaty w powiecie. Trzeci obszar to drogi, postępuje to w takim 

tempie w jakim postępuje, ja ze swojej strony tutaj z doktorem staramy się robić to co 

możemy, aby no ten trakt w kierunku Nysy był do końca skończony, czy to się stanie  

w przyszłym roku, patrząc na prace, które postępują po kilometrze, no to wydawałoby się, że 

trzeba jeszcze z 10 lat żeby te drogi połączyć, ale rozmawiamy z zarządem rozmawiamy ze 

starostą, staram się wspierać przede wszystkim pana wójta i w tych rozmowach i myślę, że do 

końca kadencji te drogi przynajmniej pomiędzy Zurzycami i Karłowicami z Grądami zostaną 

połączone. Krótko powiem tylko o inwestycjach, będzie budowana sala gimnastyczna  

w Rolniku, to jest taka spora inwestycja, potem termomodernizacja budynku dla osób 

niepełnosprawnych z upośledzeniami różnego stopnia na ulicy Grodkowskiej będzie 

dokończana i dom dziecka w Korfantowie. 

Zdzisław Ficoń – szpital na trzy powiaty? Komu to się taki pomysł zrodził w głowie? Może 

niech radni powiatowi zajmą się bieżącymi rzeczami, ważnymi dla mieszkańców powiatu, 

chociażby utrzymaniem dróg w zimie, jeżeli pierwsza piaskarka pojawia się 3 dni od opadów 

śniegu o godzinie 12.00, kto zaczyna pracę o 12.00, proszę mi powiedzieć? Może tutaj 

monitujcie, jeszcze jedno pytanie uzupełniające, czy to prawda, że fundusz z dróg miał być 

zabrany na pensje urzędasów powiatowych, że tak brzydko powiem? Następna sprawa, jeżeli 

jesteśmy już przy drogach, letnie utrzymanie dróg, pierwsze koszenie odbywa się w czerwcu, 

lipcu, intensywny wzrost wszelkiej roślinności na poboczach to jest kwiecień, maj i jeździmy 

później w takich tunelach niewidocznych, bezpieczeństwo, gdzie jest? Zajmijcie się rzeczami, 

naprawdę ważnymi dla powiatu, a nie jakieś wymyślanie Skandynawii, że na trzy powiaty, 

jeden szpital, jakieś wizje, naprawdę to jest oderwane od rzeczywistości. 

Damian Wylężek radny powiatowy – szanowny panie radny, ja twierdzę, że nie ma nic 

ważniejszego, niż służba zdrowia i zdrowie mieszkańców, dlatego powiem tak, ale 
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oczywiście ja zgadzam się z panem, że jeżeli chodzi o drogi to są niedoskonałości, że na 

terenie gminy Kamiennik te drogi były zaniedbane i są, to jest zaniedbanie sprzed wielu lat. 

Staramy się jak wszyscy radni gdzieś zwracać uwagę tam w zarządzie dróg powiatowych, 

tutaj kiedyś pani sekretarz podała taki model, gdzie utrzymanie dróg zostało przez powiat 

scedowane na gminy i auto jest na terenie danej gminy i wtedy, jeżeli opady się zaczynają, to 

auto w danej gminie wyjeżdża, w przypadku, kiedy to powiat dysponuje trzema 

samochodami, padać zaczyna jednocześnie wszędzie, kilometrów, dróg jest około 600 z tego  

co wiem no to rzeczywiście, człowiek wstaje rano i chciałby, żeby ten śnieg już był 

odśnieżony, a wyobraźcie sobie państwo, że tych wiosek w powiecie troszkę jest, jeżeli ma 

się trzy samochody nie da rady jednocześnie być w gminie Kamiennik i w kilku 

miejscowościach na raz.  

Przewodniczący rady Gminy – panie radny, ale ja bym tak już konkretnie chciał usłyszeć, 

bo odpowiedzi żadnej nie widzę na pytania pana radnego Ficonia, co żeście konkretnie zrobili 

wy jako radni powiatowi, aby utrzymanie dróg, czy to letnich, mam tu na uwadze koszenie 

poboczy czy zimowych odśnieżanie i sypanie, co żeście konkretnie zrobili, bo to już było 

moim zdaniem pięciokrotnie zgłaszane i ten stan rzeczy w ogóle nie ulega zmianie, 

konkretnie co żeście zrobili.  

Damian Wylężek radny powiatowy – panie przewodniczący, to jest na zasadzie zwykłej 

rozmowy, rozmawiamy z naczelnikiem, ja przynajmniej tak działam, no trudno żebym 

zgłaszał interpelacje w powiecie, żeby wykosić pobocze to tak nie działa, interpelacje dotyczą 

spraw takich no powiedziałbym grubych, a tutaj no rzeczywiście z doktorem Jaskotem, no 

rozmawiamy, możemy tylko w ten sposób.  

Krzysztof Tkacz – konkluzja tej wypowiedzi jest taka, że jak jest zima, to musi być zimno, 

krótkie konkretne pytanie, mamy dwóch radnych powiatowych, kiedy będzie skończona 

droga asfaltowa na odcinku Karłowice-Rysiowice i Zurzyce? 

Damian Wylężek radny powiatowy – tak jak powiedziałem, że chciałbym, aby do końca 

kadencji to są 2 lata tak, aby udało się połączyć te dwa odcinki do Grądów. Pan wicestarosta, 

w jednej z rozmów obiecał, że to się dokona.  

Zdzisław Ficoń – po uchwaleniu budżetu pan tu mówi o jakichś obietnicach, proszę państwa, 

no funkcjonujemy w jakichś określonych ramach prawnych, jest instytucja, która się nazywa 

powiat nyski i uchwala budżet, jeżeli w tym budżecie nie jest zapisane, że będzie ukończona 

droga, to nie będzie ukończonej. Proszę nam nie opowiadać jakichś, rzeczy, że nie ma 

projektu są jakieś problemy, problemy natury innej. No oczekiwaliśmy wprost odpowiedzi 

będzie w tym roku, nie będzie w tym roku. Wszystko się odbywa na zasadzie tak, 
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wicestarosta obiecał, starosta obiecał, a jak starosta wstanie na drugi dzień i powie, a nie, nie 

robimy tutaj robimy we Włodarach, bo pochodzę z tamtych terenów, czy w Korfantowie, 

proszę państwa no jesteśmy poważnymi ludźmi. Zadajemy poważne pytania, proszę nam 

odpowiedzieć poważnie, będzie, nie będzie. Drugie pytanie do pana proszę powiedzieć, ile 

kosztowała podwyżka dla starosty i dla radnych powiatowych powiatu nyskiego, czy pan jest 

zorientowany, bo budżet jest już nowy uchwalony, jaki to jest wzrost w skali roku 

budżetowego 2022?  

Damian Wylężek radny powiatowy – dokładnej kwoty nie znam, to jest kilkaset tysięcy na 

pewno, jeżeli chodzi o drogę to myli się pan, bo pieniądze na drogę mogą pochodzić  

z rezerwy, która jest zabezpieczona w budżecie, nikt nie jest w stanie wstać dzisiaj  

i powiedzieć tak w miesiącu listopadzie będzie dokończona droga.  

Wójt Gminy – w tej chwili rozmawiamy tylko o drodze Karłowice-Kamiennik jestem 

zaniepokojony tymi deklaracjami, bo ja często też jestem w powiecie u pana starosty, 

wicestarosty, jeżeli w roku 2021 zrobiono u nas powiedzmy 500 metrów drogi, a powinni 

zrobić 1,5-2 kilometry, żeby do końca kadencji dojechać. Drugi temat są jeszcze drogi 

Kłodobok, Cieszanowice, Goworowice, Kamiennik przez Szklary i tak dalej, te drogi są  

w coraz gorszym stanie. Następny temat, kiedyś komisja powiatowa, puścił komisję do spraw 

dróg na cały powiat i stwierdziła ta komisja, że najgorszą drogą powiatową jest droga 

Goworowice-Białowieża-Ogony, dlaczego wy jako radni powiatowi, dlaczego wyście tego 

nie pociągnęli dalej, żeby przynajmniej tłuczniem czy frezowiną załatać, bo tam nie idzie 

przejechać, tam dowozimy dzieci do szkół specjalnych i naprawdę jest to tragedia. Nie mówię 

już o gałęziach i o koszeniu. Mając dwóch radnych, to jest to pewna siła w powiecie i ta siła 

nie jest wykorzystywana chociażby w temacie dróg. Ja nie będę już mówił o służbie zdrowia, 

bo jak pan radny powiedział, że jeden szpital na trzy powiaty to jest złe porównanie, nie 

można tutaj porównywać ilości szpitali do powiatu trzeba do ilości mieszkańców porównać.  

Krzysztof Tkacz – mówi się o wycinaniu gałęzi i tak dalej panie radny, wie pan jak to się 

robi, jak się dzwoni do urzędnika, ja przynajmniej tak robię od wielu lat, dzwonię do pana 

urzędnika, który jest od dróg i tak to się załatwia, nie ma żadnej pomocy ze strony starostwa, 

mam takie na koniec pytanie, bo w ustawie o samorządzie gminnym jest taki zapis, że gmina 

może się sama rozwiązać, czy powiat w takiej formie jak działa, w obecnej strukturze 

prawnej, w tym naszym kraju, to nie jest pytanie i uwaga do pana osobiście, bo pan jest 

beneficjentem tego układu, nazwijmy to, zastanawiał się, żeby się sam rozwiązać w takiej 

formie jak funkcjonuje, bo dochodzi do takich sytuacji, że na przykład pół dworca PKS 

remontuje miasto Nysa, a pół dworca remontuje powiat nyski to już jest taki Monty Python  
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w totalnym wydaniu. Jeśli sytuacja jest taka, że jesteście bezradni wobec pewnych działań no 

to rozwiązać powiat, pieniądze przejdą na gminy, na miasto Nysa, no bo to zaczyna być 

niepoważne w tym samym układzie prawnym, jaki funkcjonuje, to jest taka uwaga ogólna. 

Zdzisław Ficoń – proszę mi krótko opowiedzieć jakie wnioski, interpelacje czy zapytania na 

radzie powiatu były wniesione przez was, naszych radnych odnośnie właśnie dróg i tych 

innych rzeczy, nie tam telefony, bo mnie to nie interesuje co wy tam sobie dzwonicie między 

sobą, czy tam w kuluarach rozmawiacie. 

Damian Wylężek radny powiatowy – w ramach współpracy koalicyjnej to, że jest droga 

dzisiaj z Kamiennika do Zurzyc nie musi być szanowny panie radny interpretacji, bo jeżeli ja 

jestem w koalicji rządzącej, bo starosta jest wybrany z tej opcji, w której ja jestem i pan radny 

Jaskot, więc nie ma potrzeby abyśmy składali interpelacje. Po prostu jeżeli ja na zarządzie 

rozmawiam z panem starostą i to jest przy świadkach jest pan radny Jaskot, jest wice starosta  

i pytamy czy ta droga będzie, jeżeli oni deklarują to w budżecie, że będzie droga ujęta, nie ma 

potrzeby zupełnie, żebyśmy składali interpelacje, to zupełnie inaczej panie radny wygląda, 

interpelacje bardzo często składają ci radni, którzy są w opozycji.  

Zdzisław Ficoń – nie interesują mnie już sprawy inwestycyjne, a bieżące utrzymanie dróg, 

chociażby zimowe, proszę zajrzeć za okno jak wyglądają nasze drogi, czy był chociaż jeden 

wniosek przez was złożony że jest złe utrzymanie zimowe dróg w gminie Kamiennik.  

Damian Wylężek radny powiatowy – panie radny, ale póki co to zima dopiero się 

rozpoczyna teraz w tym roku, w tym roku jeszcze nie składaliśmy z doktorem, jeżeli chodziło 

o odśnieżanie żadnych interpelacji, bo nie widzimy w tym momencie po prostu potrzeby. 

Zdzisław Ficoń – jasnej i sensownej odpowiedzi nie otrzymałem, to jest pierwsze, po drugie 

jeżeli pan radny nie widzi problemu z zimowym utrzymaniem dróg na terenie naszej gminy, 

to jest jakaś całkiem abstrakcja, powiem panu z własnego przykładu już trzykrotnie tej jesieni 

późnej, moja ciężarówka nie mogła wyjechać do pracy, więc proszę was jako radnych 

powiatowych, proszę mi umożliwić pracować, żebym mógł podjąć pracę i mnie nie interesuje 

czy wy macie jedno auto, czy dwa do odśnieżania, nie wiem no, taczki i łopaty są wszędzie, 

powiem już tak może złośliwie i kolokwialnie, ale nic nie robicie, taka jest prawda.  

Damian Wylężek radny powiatowy – nie powiedziałem, szanowny panie radny, że nie 

interesujemy się tylko powiedziałem, że w tym roku zima się zaczyna, tak się wyraziłem, 

więc nie powiedziałem, że nie ma z naszej strony zainteresowania, bo choć to może tak pan to 

odbiera no każdy odbiera słowa jak uważa. 
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Stanisław Kuś – droga Lipniki-Starczówek to droga niczyja, bo Starczówek inne 

województwo to jednak coś tam pan zadziałał, bo jednak kawałek dywanika zostało wylane  

i dziury połatane. 

Damian Wylężek radny powiatowy – szanowni państwo to co widzicie wy czasami, ja czy 

doktor wprawdzie jeździmy po tych naszych drogach, ale to nie tylko chodzi o drogi,  

o sprawy które dotyczą gminy, które są związane z powiatem choć to najczęściej,  

w przypadku naszej gminy to są to drogi, to ja prosiłbym też państwa jeżeli coś widzicie 

napiszcie interpelację, to znaczy napiszcie może nawet w swoim imieniu ja oczywiście jestem 

w stanie z doktorem się dopisać do interpelacji, wniosku, tutaj jak pan radny sugeruje  

i będziemy składać, myślę, że radny gminny też ma taką możliwość, żeby taką interpretację 

do powiatu złożyć, jeżeli sobie pan radny, czy pani radna będzie życzyć, my oczywiście się 

dopiszemy, podpiszemy i taką interpelację będziemy też składać. Wszystkiego też nie 

jesteśmy w stanie gdzieś tam ogarnąć, zobaczyć. Jeżeli państwo pozwolicie to korzystając  

z okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia na te święta najbliższe 

zbliżające się i szczęśliwego nowego roku dla państwa. Ja ze swojej strony obiecuję, że będę 

starał się jak najwięcej dla naszej gminy zrobić. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję panu radnemu powiatowemu, my również 

odwdzięczamy się życzeniami, ale jak pan sam widzi panie radny, no problem jest i to duży 

problem dotyczący tych wszystkich tutaj niedociągnięć. Dziękujemy i przystępujemy do 

realizacji punktu trzeciego informacje przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym: proszę państwa jak zwykle moja praca polegała na pracy 

kancelaryjnej, podpisywanie uchwał, jestem do dyspozycji w każdą środę dla mieszkańców 

naszej gminy w biurze rady, organizowałem wspólne posiedzenie komisji działających przy 

radzie gminy i sesję Rady Gminy.  

 

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

Wójt poinformował, że miał ostatnio dwie kontrole, które już się zakończyły tj.: kontrola 

kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz kontrola Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Opolu, nie wiadomo jak ta kontrola wyszła, pobrano próbki i decyzja 

będzie w najbliższych dniach. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy już wnioski są konkretne z kontroli 

przeprowadzonej przez RIO?  
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Wójt Gminy odpowiedział, że nie będzie się na ten temat wypowiadał w tej chwili, dlatego że 

jeszcze nie ma końcowego protokołu podpisanego przez przewodniczącego komisji, protokół 

jeszcze oficjalnie nie został przekazany. 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). 

Brak wniosków komisji stałych. 

Krzysztof Tkacz zapytał o część komisji niezrealizowanych, jeśli chodzi o terminy z różnych 

przyczyn czy przewodniczący rady będzie dążył do tego, żeby te komisje zaległe odbyły się?  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że przejrzy poszczególne spotkania czy 

posiedzenia komisji, które się nie odbyły i wtedy podejmie decyzję. 

 

ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu wsi Goworowice 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Tomasz Łoziński, Zdzisław Ficoń, 

Krzysztof Tkacz, Jan Miske, Joanna Rutkowska, Grażyna Berini, Gabriela Bardak, Henryk 

Kliś, Mariusz Kuś, Agnieszka Tęcza, Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Bogumił 

Wąs 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 
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W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/218/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Goworowice została przyjęta. 

 

ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Szklary. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu wsi Szklary 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Grażyna 

Berini, Agnieszka Tęcza, Zdzisław Ficoń, Jan Miske, Joanna Rutkowska, Mariusz Kuś, 

Bogumił Wąs, Tomasz Łoziński, Krzysztof Tkacz, Gabriela Bardak, Andrzej Ochociński, 

Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/219/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Szklary została przyjęta. 

 

ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowice. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu wsi Wilemowice 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini, Tomasz Łoziński, Agnieszka Tęcza, Mariusz 

Kuś, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Krzysztof Tkacz, Małgorzata Pietroczuk, 
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Joanna Rutkowska, Zdzisław Ficoń, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Jan Miske, Henryk 

Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Wilemowice została przyjęta. 

 

ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Krzysztof Tkacz, 

Małgorzata Pietroczuk, Bogumił Wąs, Jan Miske, Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza, 

Mariusz Kuś, Grażyna Berini, Tomasz Łoziński, Henryk Kliś, Andrzej Ochociński 

PRZECIW (1): 

Zdzisław Ficoń 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/221/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

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

przyjęta. 

 

ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

w sprawie zmiany w budżecie gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 
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Stanisław Pieniakowski, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Tomasz Łoziński, Gabriela Bardak, 

Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Zdzisław Ficoń, Bogumił Wąs, 

Andrzej Ochociński, Jan Miske, Krzysztof Tkacz, Grażyna Berini, Henryk Kliś, Agnieszka 

Tęcza 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/222/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy została przyjęta. 

 

ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Krzysztof Tkacz – dobrze by było, gdyby pan Wójt teraz wypowiedział się o tych 

zamierzeniach, o których chciał powiedzieć wcześniej, bo to ma związek z wieloletnią 

prognozą. Zapytam o wnioski rady do budżetu, które uchwaliliśmy jakby pan powtórzył 

publicznie to wczorajsze zapewnienie i jakby wolę współpracy z radą gminy. Gmina 

Kamiennik w przyszłym roku będzie miał budżet największy od kiedy gmina funkcjonuje  

z uwagi na środki, które otrzymała z Polskiego Ładu, mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o tę 

drogę, bo ta kwota jest dla mnie przerażająca i bardzo duża, natomiast chciałem zapytać o coś 

innego, nie mamy nigdzie praktycznie oczyszczalni, mamy jedną wieś skanalizowaną, drugą 

po części, kanalizacje są wiekowe chciałbym usłyszeć od pana zamierzenia w tej materii jakie 

są pana plany jako autora budżetu w stosunku do tych rzeczy szczególnie do kanalizacji. 

Wójt Gminy – będę robił wszystko, żeby ta kanalizacja ruszyła i to jak najszybciej, żeby 

zacząć cokolwiek musimy być właścicielem działek w Szklarach pod oczyszczalnię ścieków, 

którą kiedyś zakwalifikowaliśmy, ale jest to działka prywatna i muszę ją odkupić. W tej 

chwili pozyskaliśmy 1.435.000 zł to na kanalizację jest bardzo malutko, sam koszt dzisiaj 

wybudowania oczyszczalni ścieków te 500-600 kubików na dobę do przerobienia, to jest 

około 8.000.000 tylko na Kamiennik, Szklary ewentualnie Cieszanowice. Zwróciliśmy się  

w pierwszym naborze do programu Polski Ład i to było na drugim miejscu, 15.000.000 tak 

oszacowaliśmy wstępnie, że powinniśmy się w tym zamknąć, na pewno będziemy aplikować 

w styczniu o pieniądze, ale za te 1.400.000 zł chcę zrobić dokumentację i wykup tej ziemi na 

oczyszczalnię, a to co mi zostanie, to bym chciał zrobić takie oczyszczalnie przydomowe i to 

byśmy zrobili jakąś tam mniejszą taką miejscowość jak Chociebórz. W styczniu będą nabory 

do drugiej tury Ładu i na pewno będę aplikował w pierwszym rzędzie o budowę przedszkola 
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w Kamienniku, bo ten budynek się nie nadaje do remontu trzeba wybudować nowe 

przedszkole, ze żłobkiem, ze stołówką na miejscu. W przyszłym roku chciałbym zacząć 

budowę tego przedszkola. Może jeszcze tutaj wrócę do wody muszę zrobić na tranzycie 

Cieszanowice-Szklary taką komorę redukcyjną, różnica między Cieszanowicami stacją  

a Szlarami jest 46 metrów, jeżeli my podajemy wodę w Cieszanowicach w tej chwili gdzieś  

4, 4,5 atmosfery plus nałożyć tą różnicę poziomów rzędne, to w Szklarach mamy ciśnienie,  

a szczególnie w nocy 7,5 atmosfery, jest to niedopuszczalne, bojlery pękają, rury pękają i tak 

dalej, podkowy pękają i mam dużo skarg od mieszkańców, że należy coś z tym zrobić, bo 

norma polska mówi wyraźnie ciśnienie od 0,6 do 6 taką wodę można podać dla mieszkańca. 

Może wrócę do Kłodoboku, jestem dzisiaj zadowolony chociaż ta inwestycja nie jest jeszcze 

zakończona to ludzie wodę mają, naprawdę są zadowoleni, muszę też zlecić jak najszybciej 

dwa przewierty pod drogami koło radnego Tkacza i poniżej jak mieszka Darangowski, 

zmieniliśmy tą trasę dość znacznie, a tylko dlatego że chcieliśmy wykorzystać zapas wody, 

który ma ten zbiornik, bo mamy w sumie dwa zbiorniki w Kłodoboku o pojemności po  

100 kubików jeden, w tej chwili czerpiemy 400 kubików prawie 384 kubików wody  

z Cieszanowic no maksymalne możliwości jest 600. Ta koncepcja zmiany była zrobiona tylko 

po to, żeby zabezpieczyć Karłowice Małe, Ogony, Kłodobok i Karłowice Wielkie. To jeszcze 

taki problem wyszedł, radny pan Wąs zgłasza czasem brak wody, bierze się to stąd, że 

Chociebórz jest zasilany z jednego źródła, ale dwukrotnie przepompowywana jest, ale 

ostatnio, powiem brzydko gówniarze, którzy gdzieś po nocach jeżdżą, w Cieszanowicach jest 

studnia przy torach już mi dwa razy rozwalili kłódki, wchodzą do studni i zakręcają wodę 

która zasila Kamiennik, Goworowice, Lipniki, Chociebórz i stąd Chociebórz pierwszy nie ma 

wody, bo nie ma żadnego zapasu, brak prądu też moment i nie macie wody. Kłodobok jest na 

razie załatwiony, ale to nie zwalnia mnie jako wójta do skończenia tej inwestycji. 

Dyrektor ZGKiM – chciałem jeszcze uzupełnić to, co mówił wójt oprócz tych wybryków 

chuligańskich związanych z zakręcaniem tej wody to jeszcze jest taka sprawa, że wina tych 

awarii w 90% jest Tauronu, wystarczy, że oni nie dostarczą nam energii i automatyka nam od 

razu wysiądzie z naszej strony na szczęście nie mamy takich problemów technicznych. Wójt 

nam w tym roku jeszcze dokupił dwie pompy tak, że mamy w tej chwili zabezpieczenie takie 

w tych pompach i od strony technicznej. 

Mariusz Kuś – mam pytanie do pana wójta i do pana dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej zakręcenie to jest raz, trzeba zadzwonić na policję, bo dzisiaj się zakręca a nie 

daj Boże jak ktoś wrzuci jakąś truciznę, iluś mieszkańców będzie miało wielki problem, to 

naprawdę jest problem, trzeba to zgłosić na policję, to nie są żarty. 
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Bogumił Wąs – czy nie można by było zrobić właśnie tego zbiornika na wodę zapasową? Bo 

jest takie miejsce po agencji.  

Wójt Gminy – panie radny Wąs, wszystko można zrobić tylko pieniądze i czas, w tej chwili 

ważniejsza jest kanalizacja. W Cieszanowicach mamy zrobione to tak niezależnie od 

Tauronu, jeżeli braknie prądu, to samoczynnie uruchamia się agregat jest to duży agregat, 

który zabezpiecza funkcjonowanie stacji uzdatniania wody na parę godzin zanim ten prąd 

będzie.  

Krzysztof Tkacz – poruszę taki temat trochę drażliwy oświata i wychowanie w dziale 

wydatków bieżących, wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych 

zmniejszają się na przyszły rok o 5,08% natomiast wydatki na oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych samorządowych ulegają zwiększeniu o 9,63, prognozowana 

wysokość dotacji dla podmiotu prowadzącego oddział przedszkolny ulega zwiększeniu,  

w związku z wzrostem wydatków w przedszkolach samorządowych. Pytanie jest takie  

w kontekście tego zapisu, bo widzę, że wydatki na szkoły zmniejszają się, to chyba 

pozytywny element, natomiast czy budowa nowego przedszkola spowoduje to, że ta sytuacja 

ulegnie zmianie, jeśli chodzi o budżet? 

Wójt Gminy – panie radny dobrze w sumie jest teraz, bo rząd daje dość duże dofinansowanie 

na te inwestycje, pewnie, że to się zmieni na korzyść dla nas, należy wybudować przedszkole 

przy szkole i stołówkę z prawdziwego zdarzenia i żłobek, którego na terenie gminy nie ma. 

Koszty, no trudno powiedzieć dzisiaj o kosztach, czy mniej będzie obsługi w takim 

przedszkolu, przedszkolanek to zależy od oddziałów od dzieci, a wiecie jak to teraz jest, 

Lipniki wożę dzieci z Maciejowic, z Białowieży, z Goworowic, dzieci ze Szklar jeżdżą do 

Przeworna do nas też przyjeżdżają i to tak się miesza, u nas utrzymania dziecka jest dość 

wysokie około 1500 zł w Przewornie 460 zł, bo tam jest jedno przedszkole, u nas są cztery 

przedszkola, w oddziale tam jest 20 dzieci na jedną przedszkolankę, a u nas jest 8 średnio.   

W szkole mamy takie dwie klasy 6 czy 7 po dwoje dzieci, no to jest kpina w biały dzień, ale 

ja już tego nie będę tykał. Dzisiaj przy dofinansowaniu tych 85%, bo to trzeba mieć 15% swój 

wkład własny, myślę, że innej drogi nie ma, należy wybudować to przedszkole.  

Krzysztof Tkacz – takie pytanie dodatkowe panie wójcie, czyli w założeniu jest tak, że ta 

budowa przedszkola, żłobka będzie w założeniu oczywiście obsługiwać całą gminę? Chodzi 

mi o pojemność wie pan i różne sytuacje, które mogą nastąpić później związane z demografią. 

Wójt Gminy – przedszkole to już będzie powiedzmy wieczne, bo Kamiennik leży jednak  

w centrum geograficznym gminy, jedna szkoła porządna musi być i musi być to przedszkole, 

a te dzieci należy dowozić z tych wiosek ościennych.  
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Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

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

Rutkowska, Mariusz Kuś, Jan Miske, Bogumił Wąs, Henryk Kliś, Andrzej Ochociński, 

Agnieszka Tęcza, Grażyna Berini, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/223/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. 

 

Przerwa w obradach do godziny 10:50 

  

ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że wraz projektem uchwały otrzymali 

również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie 

i możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. 

Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się pozytywnie na temat sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały. Natomiast w projekcie uchwały budżetowej zaopiniowała  

z uwagami, ale te uwagi zostały wyjaśnione. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (11): 

Tomasz Łoziński, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs, 

Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, 

Henryk Kliś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 
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Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Krzysztof Tkacz 

W wyniku głosowania uchwała nr XXVIII/224/21 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. została przyjęta. 

 

ad. 14. Wolne wnioski i informacje. 

Bogumił Wąs – chciałem złożyć taki wniosek, aby komisja oświaty zajęła się właśnie 

szkołami, czyli reorganizacją w szkołach, prosił bym, żeby nad takim wnioskiem pochyliła się 

rada i zleciła komisji oświaty w przyszłym roku, żeby się tym tematem zająć, przeanalizować 

spotkać się z rodzicami uczniów, z dyrektorami placówek wypracować jakąś uchwałę. 

Przewodniczący Rady Gminy – czyli ja rozumiem panie radny, że to jest wniosek formalny? 

Bogumił Wąs – tak.  

Grażyna Berini – ja jako przewodnicząca tej komisji chciałabym o bardziej doprecyzowane 

informacje od pana radnego, co konkretnie pan sobie wyobraża, co my mamy zrobić, czy 

mamy się pochylić nad tym, żeby na przykład zamknąć którąś szkołę czy łączyć klasy? Jaką 

pan ma wizję?  

Bogumił Wąs – to komisja musi przeanalizować z dyrektorami, w szczególności  

z dyrektorami placówek osiągnąć jakieś informacje dotyczące właśnie ilości jakie te klasy 

będą i nawet jeżeli nie drastycznie do zamykania w pierwszej fazie to do łączenia właśnie 

klas. Swojego czasu na początku tej kadencji były takie zamierzenia i zapewnienia, że  

w przyszłości te dwie klasy będą łączone, czyli będą przeniesione z Karłowic do Kamiennika, 

już mamy prawie koniec kadencji i nic z tym się nie dzieje, dalej się uczą po dwoje, troje 

dzieci w klasach, co jest absurdem w dzisiejszych czasach, bo nauczyciele zarabiają niemałe 

pieniądze za niewielką ilość godzin.  

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – chciałabym zgłosić wniosek formalny, aby z biura rady  

w imieniu nas radnych poszło pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie z tymi 

pytaniami, które dzisiaj padły, a na które nie do końca otrzymaliśmy odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady Gminy – pani radna ja bym może poprosił, aby zachować kolejność, 

może rozpatrzmy ten wniosek, który był zgłoszony przez radnego Wąsa i przystąpimy do 

następnego. Panie Bogdanie proszę o skonkretyzowanie wniosku żebyśmy to mogli ująć tutaj 

w formie pisemnej.  

Bogumił Wąs – wniosek jest prosty Komisja oświaty ma zająć się reorganizacją szkół 

samorządowych.  
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Przewodniczący Rady Gminy – reorganizacja szkół pod względem oszczędności?  

Bogumił Wąs – tak.  

Grażyna Berini – to jest bardzo odpowiedzialne to, co pan nam chce, że tak powiem trochę 

narzucić jako komisji, chciałabym zapytać czy pan wójt w tej kwestii by współpracował  

z komisją, czy byłby na tak, czy na nie, z mojej strony ja to tak widzę, że zrobi się, że tak 

powiem burza w szklance wody i nasza komisja zostanie naprawdę postawiona przed 

trudnymi sytuacjami.  

Wójt Gminy – pani radna ja już mówiłem to parokrotnie ja zostałem ostatnio wystawiony na 

tarczy do odstrzału i ja na pewno do końca kadencji takiego wniosku nie poprę i nie 

przedstawię uchwały do rady gminy na ten temat, radny może uchwałę przygotować, ja się od 

tego odłączam, byłem raz wystawiony i znowu tu przyjdzie 20 ludzi, mieszkańcy narobią 

szumu i radni się wycofają, a ja zostanę sam, ja się tego nie podejmuję. 

Bogumił Wąs – znam stanowisko pana wójta, dlatego zwracam się do komisji, no niestety 

mamy wybraną komisję oświaty i ona powinna stanąć na swoim miejscu, czyli zająć się tym  

i tak jak pan wójt stwierdził, że grupa radnych może złożyć taką uchwałę do rady gminy, 

przygotować ją wcześniej, opracować i złożyć do rady gminy tak, żeby zdążyć z tym do 

końca lutego, bo z tym czasem upływa termin składania jakichkolwiek wniosków.   

Grażyna Berini – chciałam jeszcze dodać, że nie może być tak, że nam zostanie jako komisji 

narzucone zdanie, bo my na kwestie oświaty w naszej gminie w tym momencie możemy mieć 

inne spojrzenie niż pan radny, jako komisja nie możemy mieć narzucone, że musimy coś 

zrobić teraz w tym temacie, ja tak przynajmniej uważam.  

Zdzisław Ficoń – głównym celem tego wniosku jest wygenerowanie oszczędności, jakiego 

rzędu te oszczędności mają być, czy to ma być 500 zł, 1.000, czy 5 milionów o skalę tych 

poczynań może byśmy zapytali, bo wie pan można przeorganizować jedną klasę  

i oszczędności będą nie wiem 20-30 tys. i czy to już będzie pana satysfakcjonować? Czy to 

ma być generalna zmiana całego systemu oświaty w gminie Kamiennik?  

Bogumił Wąs – należy zacząć od mniejszych sum i doprowadzi to do tego, że ta 

reorganizacja będzie przeprowadzona właściwie, czyli jak już pan wójt na wstępnie 

powiedział, że przygotowuje się do budowy przedszkola, czyli zamiar już jest przyjęty 

wstępny, dlatego trzeba od małych pieniążków iść do dużych, czyli komisja powinna zacząć 

już od tego, taka sprawa, jeśli chodzi o likwidację placówki to trwa, to nie jest jeden czy dwa, 

trzy miesiące to jest okres nawet roku czy dłużej,  ja bym miał taką sprawę, żeby jednak 

komisja się tym zajęła, musimy jakieś oszczędności wyodrębnić, bo nie może być tak, że 

nauczyciel bierze takie same pieniądze za uczenie dwóch dzieci, czy trojga dzieci a w innych 
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placówkach uczą po 30-ro dzieci za takie same pieniądze, może nawet mniejsze, bo u nas 

naprawdę nauczyciele zarabiają duże pieniądze.  

Przewodniczący Rady Gminy – okres do końca lutego to jest bardzo krótki okres, gdyby na 

przykład komisja oświaty podjęła bardzo poważne działania, odnośnie likwidacji, to proces 

trwa bardzo długo, zaczynaliśmy już to przecież robić, była uchwała przygotowana  

o zamiarze likwidacji no i niestety sami przegłosowaliście, że nie.  

Bogumił Wąs – nie przegłosowaliście, grupa radnych głosowała za, tylko większość 

przegłosowała na nie.  

Przewodniczący Rady Gminy – ale co zaczniemy znowuż teraz tak robić i efekt będzie ten 

sam, czy jest sens zaczynać?  

Bogumił Wąs – pan wójt dzisiaj już stwierdził, że nawet kolega Tkacz przeczytał, ile znowu 

dopłacamy do szkół ze swojego garnuszka, czyli my wszyscy, podatnicy musimy znowuż 

dopłacić do szkół w przyszłym roku będzie to jeszcze więcej, za 2 lata będziemy odchodzić  

z rady, będzie jeszcze więcej i prezent będzie taki dla następnej rady, że będą tylko szkoły  

i nic więcej, w gminie Urząd Gminy, szkoły, opieka społeczna i na tym się skończy.  

Grażyna Berini – jeżeli chodzi o te małe kroczki, jak zaczynaliśmy, powstała nieformalna 

grupa oświatowa, której zamierzeniem było, żeby jakichś oszczędności poszukać w oświacie, 

było parę rzeczy, które chcieliśmy zrobić i nie udało się, to co teraz mówić o jakichś wielkich 

rzeczach, żeby reorganizować, tym bardziej że mamy już końcówkę grudnia, żeby powstał 

jakiś pomysł, jakieś uchwały, musi pójść procedura. Nie możemy znowu zrobić wszystkiego 

nagle bez rozmów, a to wszystko do końca lutego to jest niemożliwe, żebyśmy coś konkretnie 

zrobili.  

Jan Miske – tam, gdzie są małe klasy po 2 osoby przenieść do Kamiennika to już będzie  

200 tys. oszczędności, przecież my nie musimy szkół zamykać, po co mają być te klasy po 

dwie osoby, czy po jednej osobie. Przedszkole będzie, wszystko w Kamienniku kiedyś będzie 

może za 10 lat, ale będzie.  

Bogumił Wąs – ja nie mówię o zamykaniu szkół ja mówię o oszczędnościach, żeby komisja 

wyodrębniła oszczędności z tym, co w tej chwili się dzieje, ten rok szkolny, który jest do 

września, on już taki będzie, ale trzeba wypracować jakieś wnioski, żeby nie było  

w przyszłym okresie takich dwóch klas, gdzie jest tylko dwoje, troje dzieci, Gimbus jeździ 

tam i z powrotem, to są etaty, każdy oddział to jest etat, tak jak wójt stwierdził, to jest około 

100 tys. zł każdy etat nauczyciela albo nawet i więcej to są niemałe pieniądze. Łącząc dwie 

klasy to są już dwa oddziały, tu już jest ponad 200 tys. zł oszczędności na dwóch 

nauczycielach. Koleżanka sugeruje jak ona to ma zrobić, ja się nie dziwię, bo są osoby, które 
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są zaangażowane w życie szkół są to tak zwane rodzinne interesy, nie możemy na to patrzeć, 

my musimy dbać o dobro gminy, za wszelką cenę. Na początku tej kadencji były takie 

zamiary, że będę łączone klasy, nie doszło do tego, to są jakieś drwiny, śmiechy, trzeba coś 

zacząć z tym robić.  

Małgorzata Pietroczuk – nie zgodzę się tu z panem Bogdanem, ja widzę, że punkt widzenia 

jest od punktu siedzenia, gdyby pan miał dzieci, to chyba inaczej by się pan zachowywał. Nie 

wierzę, że rodzice, którzy mają małe dzieci będą zawozić je do Kamiennika, a może na 

odwrót z Kamiennika do Karłowic Wielkich? 

Grażyna Berini – odnośnie tych łączenia klas, to przecież też my musimy podjąć 

odpowiednią uchwałę, że powiedzmy oddział musi mieć na przykład 10 osób czy tam 12 to 

też musi to być prawnie zrobione i to też wymaga czasu.  

Bogumił Wąs – pewne zamiary da się zrobić i nie na wszystko potrzebne są uchwały, 

wystarczą rozmowy z dyrektorami a nauczyciele będą w tej chwili, z tego, co pan wójt mówił, 

będą odchodzić na emerytury, więc nie będzie żadnych zwolnień tylko odejdą i zostawią 

swoje miejsca dla tych już niebyłych etatów, których nie będzie, nikogo nie będzie nikt 

zwalniał,  

Małgorzata Pietroczuk – jeszcze dodam, że to rodzice podejmują decyzję, gdzie dzieci 

wysyłają, jeżeli będzie taka sytuacja, to nie wierzę, że rodzice dadzą do Kamiennika tylko po 

prostu dadzą do Nysy. 

Zdzisław Ficoń – plan administracji szkoły musi być zgłoszony do końca lutego, odnośnie 

organizacji szkół, to jest zwykły nadzór pana wójta, razem z dyrektorami, tu chodzi o siatkę 

godzin, o wszystkie takie techniczne sprawy i teraz za czym my głosujemy czy za dużą 

restrukturyzacją w oświacie, czyli uchwałami, które muszą być podjęte do końca lutego, czy 

nad zwykłymi reorganizacjami takimi można powiedzieć no stricte technicznymi na samym 

dole, czyli siatki godzin, oddziałów itp., itd., to już nie wymaga tej całej procedury, która ma 

się rozpocząć do końca lutego, to za czym my mamy zagłosować?  

Bogumił Wąs – za zwykłą pracą komisją i komisja musi wypracować czy tylko oszczędności 

w ramach właśnie tych łączeń klas, czy faktycznie się przychylić do tego, żeby zacząć 

likwidację, którejś z placówki, to ma wypracować właśnie komisja, po to ona jest, wybrana 

spośród nas i przedstawić radzie gminy.  

Zdzisław Ficoń – czyli komisja ma wystawić wnioski odnośnie likwidacji bądź 

restrukturyzacji, tak?  

Bogumił Wąs – tak.  
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Przewodniczący rady Gminy – przechodzimy do głosowania nad wnioskiem, zgłoszonym 

przez radnego pana Wąsa, a brzmi on tak:  

Głosowanie w sprawie zlecenia Komisji Edukacji reorganizacji szkół pod względem 

oszczędności 

Wyniki imienne: 

ZA (5): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Jan Miske, Bogumił Wąs, Agnieszka Tęcza, Henryk Kliś 

PRZECIW (6): 

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

Bardak, Zdzisław Ficoń 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Joanna Rutkowska, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Krzysztof Tkacz, Andrzej Ochociński 

W wyniku głosowania wniosek formalny w sprawie zlecenia Komisji Edukacji reorganizacji 

szkół pod względem oszczędności nie został przyjęty. 

 

Mariusz Kuś – zakupiono znaki oznakowania hydrantu do dziś, miało być to zrobione, do 

dziś nie zostało to zrobione. Jest taki problem, że koło nieżyjącej już pani Smoleń hydrant nie 

działa, jest przegnity, ja jako strażak chciałbym, żeby ten hydrant został naprawiony ze 

względu na to, że jestem naczelnikiem OSP Lipniki i chciałbym, żeby w razie jakiejś draki, 

ten hydrant działał, za bezpieczeństwo na terenie gminy Kamiennik odpowiada pan wójt. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – zgłaszałam na wiosnę hydrant u nas na osiedlu  

w Kamienniku, żeby był zrobiony przegląd i remont, był to wniosek złożony na piśmie, 

dostałam odpowiedź, że będzie to zrobione do końca czerwca, jest grudzień przy hydrancie 

nikt się nie pojawił. Przypominam, że na osiedlu jest 36 mieszkań, jest 36 kominów,  

36 centralnych, kominy w jakim stanie są, już dyskutowaliśmy na ten temat w razie pożaru 

hydrant nie wiadomo, czy jest czynny, bardzo bym chciała, żeby w trybie pilnym ten przegląd 

został zrobiony, sprawdzony czy on jest działający, czy też nie. 

Dyrektor ZGKiM – w Lipnikach, jeśli pogoda nam pozwoli to na początku stycznie możemy 

ten hydrant jeden zrobić, przy kościele chyba i straży jeszcze mamy taką robotę. 

Mariusz Kuś – ja z kolegami z OSP napisałem, które hydranty nie działają i prosiłbym, żeby 

to zrobić. 
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Dyrektor ZGKiM – mamy materiał i postaramy się jak najszybciej to zrobić. Na osiedlu jest 

problem techniczny, dlatego, że zasilenie, czyli wejście do każdego hydrantu, jest średnica  

80 mm i tam nie ma tej średnicy 80 mm u was i nie ma zagwarantowanego ciśnienia, jest 

hydrant, ale w ziemi jest rura, no tak w cudzysłowie mówiąc cienka, bardzo cienka, tak to 

kiedyś ktoś zrobił, teraz by trzeba było zainwestować i zrobić kilkanaście metrów nowego 

podejścia do hydrantu, no i to jest tylko sprawa techniczna i finansowa, żeby to zrobić.  

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – właśnie sobie tą odpowiedź z biura rady otworzyłam - 

kontrola techniczna hydrantu na osiedlu zostanie przeprowadzona do 30 czerwca bieżącego 

roku - tej kontroli nie było, nie wiemy czy ten hydrant jest czynny, czy nie, a tak jeśli chodzi 

o użytkowanie, lepszy taki, niż żaden, więc dobrze byłoby mieć świadomość, że w razie 

czego ten hydrant jest sprawny. Jeszcze kilka lat temu był to jeden z nielicznych na terenie 

wsi Kamiennik hydrantów sprawnych i tam straż podjeżdżała się tankować do tego hydrantu, 

więc myślę, że skoro kilka lat temu był on zdatny do użytku, więc należałoby sprawdzić, bo 

przez te kilka lat odkąd zostały wyremontowane, uruchomione inne hydranty, między innymi 

ten tutaj koło GOK-u rzeczywiście tam nikt nie sprawdzał tego hydrantu, tak że po prostu 

informacja, żeby była w straży, że ten hydrant w razie czego jest sprawny dla zachowania 

bezpieczeństwa.  

Dyrektor ZGKiM – myśmy sprawdzili hydrant i tak jak mówię, ten hydrant on jest sprawny, 

ale nie gwarantuje wydajności i tak że tam oczywiście może straż pożarna pobierać wodę  

z niego, ale to jest za małe ciśnienie, hydrant jest sprawny, celowo zakręcili, bo tam ktoś go 

prostu próbował odkręcać i on jest sprawny, ale czy to w czymś pomoże, to nie wiem.  

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – czyli jest sprawny, ale jest zakręcona woda do niego? Czyli 

wystarczy odkręcić wodę? 

Dyrektor ZGKiM – tak, bardzo słabe ciśnienie jest, ale jest.  

Wójt Gminy – proszę państwa, ja nie wiem, dlaczego radni zgłaszają tego typu wnioski, 

wiedząc o tym w jakim stanie technicznym jest nasza sieć wodociągowa, jak już powiedział 

dyrektor, u nas jest dużo hydrantów, szczególnie w Lipnikach na przykład, że one są, ale one 

nie spełniają swojego zadania, dlatego że jest to zrobione troszkę fucha, w Kamienniku ta 

instalacja jest częściowo wymieniona, ale większość jest stara. Dzisiaj jednostki straży 

pożarnej to nie są żuki, że kiedyś podjeżdżał, wąż do hydrantu i tam próbował lać, dzisiaj 

każdy samochód ma na sobie wodę, w Kamienniku ma na przykład 4000 litrów wody,  

4 kubiki i powiedzmy 500 ten malutki na szybkie natarcie Mercedes, ale w Szklarach mają 

dwa po 2000, w Lipinkach mają 2000 litrów wody i w Goworowicach podobnie, żeby to co 

radni żądają naprawić to, to się nie da, da się, ale trzeba pieniądze. My mamy praktycznie  
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w każdej miejscowości parę hydrantów, że to ciśnienie jest i też jak się zjeżdżają wioski, to 

nie gaszą wszyscy od razu tylko czekają wodę sobie podają, ale żeby to naprawić to by trzeba 

było zrobić, jak mówię praktycznie od nowa instalację wodociągową, ale całe zabezpieczenie 

mamy na samochodach. 

Mariusz Kuś – ja nie mówię tego przeciwko panu wójtowi, ja mówię to z grzeczności, nie 

wymagam nowych hydrantów to są zaniedbania z kilku lat ja żądam, żeby te kilkanaście 

hydrantów co jest w Lipnikach działały, działały po prostu koło kościoła jest hydrant 

zarośnięty krzakami, o to mi chodzi żeby pojechać, wyciąć, odmalować go, bo ja 

odpowiadam troszkę za tą jednostkę w Lipnikach i chciałbym, żeby mi nikt nie zarzucił, 

chciałbym bo widziałem już kilkanaście razy jak ludzie umierają po pożarze i nie chciałbym 

tego widzieć, jeszcze w Lipnikach i na terenie gminy Kamiennik. 

Bogumił Wąs – prosiłbym, żeby jakieś pismo wysłać, żeby oczyścili drogę od Kamiennika aż 

do Lipnik to co wszystko wchodzi na drogę i rysuje samochody.  

Jan Miske – u nas na Goworowie, cały czas gałęzie leżą, dzwoniłem 10 razy i nic. 

Wójt Gminy – telefonów nie odbierają, co chwilę wysyłam pismo do powiatu i powiem tak, 

że już nawet na mnie są źli. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – zgłosiłam taki wniosek, żeby wyszło może tym razem nie od 

pana wójta tylko z biura rady pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o to, żeby na 

bieżąco utrzymywali bezpieczeństwo na drogach tak, jak tutaj pan radny Wąs mówi zalegają 

krzaki, pan Miskę też potwierdzi, z Goworowic jak się jedzie do Kamiennika po prawej 

stronie przewrócone krzaki z takimi ostrymi końcami leżą już, nie wiem trzeci miesiąc, chyba 

tak więc przez trzy miesiące nikt z zarządu, żadna ekipa nie robiła objazdu dróg w gminie 

Kamiennik na bieżąco. Prośba taka ze strony rady, by na bieżąco były utrzymywane drogi. 

Nie chodzi mi o łatanie dziur i nie wiadomo jakie inwestycje, ale właśnie o te krzaki, które 

nachodzą na drogę, nie można się wyminąć, bo trzeba porysować samochód i odśnieżanie, 

odśnieżanie to już w ogóle inny temat, bo zaraz powiedzą, żeby kierowca dostosował 

prędkość do warunków, więc to już jest inna bajka, ale takie rzeczy, które wymagają po 

prostu tylko przejechania raz na jakiś czas i kilku czynności, żeby zachować bezpieczeństwo. 

Wójt Gminy – pani radna, ja się nie zgadzam z tym, że powiat nic nie robi, nie robi 

przeglądów robią, bo ja jeżdżę po gminie chyba najwięcej z was wszystkich to wiem, jeżdżą 

robią, nie można powiedzieć, że zaniedbana i tak dalej są inwestycyjnie, bo w poprzedniej 

kadencji nie zrobiono ani metra kwadratowego asfaltu i to jest prawdą. Dzisiaj my mając 

dwóch radnych, dalej robią na Otmuchowie, gdzie było zrobione tamtej kadencji najwięcej,  

a u nas teraz mi zrobili 300-400 m drogi w tym roku i ja jestem niezadowolony, ale mi się 
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wydaje, że im więcej człowiek mówi, dzwoni, narzeka skutek jest gorszy. Ja tu nie dam sobie 

powiedzieć, że oni nic nie robią, robią nawet tych przepustów narobili.  

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – panie wójcie, ale mi nie chodzi o inwestycje, bo wiem, że 

inwestycje ciągną za sobą pieniądze i mi w tej chwili nie chodzi o inwestycje, a o bieżące 

utrzymanie, panie wójcie, każdy mieszkaniec panu powie to, że gmina Kamiennik jest 

ostatnią gminą, gdzie są skoszone pobocza, gmina Kamiennik jest ostatnią gminą, gdzie są 

wycinane krzaki, proszę mi pokazać w naszej gminie jedno miejsce, gdzie zostały wycięte 

krzaki? Nie mówię o tym, co przy inwestycji robili mostek w Goworowicach i powycinali, bo 

przeszkadzały im krzaki, nie mówię o tych pracach inwestycyjnych, o takim codziennym, 

zwykłym, bieżącym utrzymaniu. Jak w domu bierzemy miotłę, zamiatamy śmieci, tak rejon 

dróg powiatowych powinien przejechać przynajmniej raz w miesiącu te gałęzie, które są 

powalone w drodze powinien uprzątnąć. 

Wójt Gminy – dlaczego dzisiaj mało kto się odzywał, jak był radny powiatowy, ja się z nimi 

cały czas kłócę, bo to oni powinni działać na naszą rzecz, radni nie działają, właśnie nie 

wykorzystują swojej siły. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – dlatego mój wniosek o oficjalne pismo, a nie bicie piany, 

rozmawianie z radnym, bo nie ma efektu od 3 lat, wszyscy doskonale o tym wiemy, przyjdą 

od czasu do czasu, powiedzą, porozmawiamy sobie i koniec, efektu nie ma, więc my jako 

radni, pan wójt, ja nie wątpię w to, że wychodzą pisma, bo wiem, że wychodzą, ale teraz 

niech idzie kolejne pismo już oficjalnie od rady gminy.  

Wójt Gminy – u nas gmina Kamiennik jest gminą specyficzną to taka gmina ona powinna 

być nawet gminą górską, bo tych górek jak mówię, wziąć takie Lipniki, czy wziąć taki 

Kłodobok, Cieszanowice, ale też Cieszanowice są ponad Szklarami 50 metrów wyżej kto by 

pomyślał, to samo w Lipnikach 

Krystyna Wąs – mam pytanie do pana wójta, bo wspomniał, że tam z jakichś pieniędzy 

będzie chciał zbudować przydomowe oczyszczalnie ścieków w Chocieborzu, czy my jako 

mieszkańcy będziemy dopłacać do tego, do tych przydomowych oczyszczalni, żebyśmy mieli 

czas na przygotowanie się, bo to nie wszystkich stać.  

Wójt Gminy – tylko rzuciłem temat, bo nad tym tematem dopiero myślę, muszę najpierw 

rozeznać, jakie są typy przydomowych oczyszczalni. Z tego co wiem, w gminie Pakosławice, 

Korfantów ludzie dopłacali, ale ja nie mówię, że to będzie w Chocieborzu, bo ja w tej chwili 

nie powiem jaki typ, ile kosztuje i tak dalej, nie powiem na dzisiaj powiedziałem, że 

prawdopodobnie Chociebórz, ale czy to będzie Chociebórz nie wiem. 
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Zdzisław Ficoń – w Cieszanowicach na drodze Szklary-Cieszanowice należałoby postawić 

próg zwalniający, ponieważ znaki dotyczące ograniczenia prędkości nie skutkują.  

Wójt Gminy – słuchajcie, bo jest jakaś tam odpowiedzialność kierującego i on odpowiada za 

bezpieczeństwo i swoje, i czyjeś, progi zwalniające to jest taka sprawa, że założyli mi jeden tu 

przy szkole i awarię mamy tam 3 razy w roku, rury pękają, szkoła pęka i po co to było, nie 

mówię, że nie, ja jeżdżę często do Cieszanowic i pierwszy jest taki apel, no zgłoszenie, że 

należy na tej drodze próg zamontować, a ta druga jest wąziutka i tam jeszcze progi założyć. 

Zdzisław Ficoń – to było zgłaszane dawno temu.  

Wójt Gminy – do mnie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, ponieważ nie było więcej pytań. 

 

ad. 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

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

zatwierdzenie protokołu Nr XXVII/2021: 

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

odbytej w dniu 30 listopada 2021 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (10): 

Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, 

Tomasz Łoziński, Jan Miske, Agnieszka Tęcza, Henryk Kliś, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): 

Krzysztof Tkacz, Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk 

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

30 listopada 2021 roku został przyjęty. 

 

ad. 16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1154 

obrady XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 
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 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 21 grudnia 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

