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Protokół Nr XXIX/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 23 maja  2013 r.   w godzinach od 900 – 1130 

 

Sesję otworzył i jej obradom  przewodniczył p. Aleksander Słonina  - Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, i Radcę Prawnego. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 
rok 2012. 

2) w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu Pod nazwą „ Szansa Na Powrót” – 
Programu dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie Kamiennik, 

3) w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Kamiennik na lata 2013-2015, 

4) w sprawie zmiany  uchwały dot. określenia sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów, 

5) w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

6) w sprawie rozliczenia dotacji przedmiotowej dla ZGKiM za 2012 rok, 
7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
8)  zmieniająca uchwałę budżetową  na 2013 rok. 

4. Pytania i interpelacje radnych. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego 

porządku obrad? – 13 „za” jednogłośnie, wyszedł radny Jan Miske. 

ad. 1 Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami zwracając uwagę na takie 

sprawy jak” 

1) na ukończeniu jest remont świetlicy w Goworowicach, 

2) zakończono remont świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich, 

3) na ukończeniu remont świetlicy wiejskiej w Kłodoboku, 

4) odbył się przetarg na przebudowę drogi w Szklarach, 

5) wymieniono rury wodociągowe w Karłowicach Wielkich, 
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6) wyremontowano Stadion i Plac Dworcowy w Kamienniku, 

7) rozpocznie się budowa chodnika w Zurzycach i zatoczki PKS w Karłowicach Małych, 

8) będziemy remontować drogi gminne, 

9) zatrudniamy 5 osób na stażach i 13 osób na o pracach publicznych ze środków PUP w 

Nysie.     

 

ad.2  Wójt Gminy – przedstawił  informację o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych ). 

 

ad. 3 1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2012 oraz  

poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

 Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/146/13). 

 

ad.3. 2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji Projektu Pod nazwą „ Szansa Na Powrót” – Programu dla osób nieaktywnych 

zawodowo w gminie Kamiennik  oraz poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik  

o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/147/13). 

 

ad. 3. 3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały Kamiennik 

zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz 

Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamiennik na lata 2013-2015, 
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 oraz poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/148/13). 

 

ad. 3. 4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Wójt Gminy -  proponowałem wykreślenie drugiej części zdania „ oraz utrzymania tych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ”, ponieważ nie 

zgadzam się z tym, że Gmina będzie myć pojemniki właścicielom  nieruchomości. 

Radca Prawny – taki jest zapis w ustawie, że  Gmina może tym obciążyć właściciela 

nieruchomości lub wziąć to na siebie i nie jestem pewny czy nam nadzór tego nie uchyli. 

Wójt Gminy  - jeszcze raz mówię o tym, że nie zgadzam się, żeby Gmina utrzymywała 

pojemniki w odpowiednim  stanie sanitarnym i technicznym  

Przewodniczący Rady Gminy  - kto z Państwa Radnych jest za tym, aby usunąć z projektu 

uchwały drugą część zdania „ oraz utrzymania  tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym”? – 12 „za” 1 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się”  – 

wniosek przeszedł 

Proszę Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Zdzisław Ficoń – kiedy Gmina zaopatrzy mieszkańców w pojemniki i worki? 

Wójt Gminy – na pewno przed 1 lipca br. 

Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/149/13). 
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ad. 3. 5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik  

o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – z uwagami, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – rozstrzygnięcie w trakcie głosowania na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

 

Stanisław Kuś – chodzi o cmentarze, żeby pojemniki można było dobierać na telefon, 

ponieważ na cmentarzach najwięcej śmieci jest  w październiku jak się sprząta groby przed 

dniem Wszystkich  Świętych. 

Wójt Gminy – stwierdził, że to nie jest tak do końca bo są pogrzeby i tych wieńców i zniczy 

jest na okrągło bardzo dużo  

 

Tadeusz Kaczmarski – Chodzi mi o zapis w § 2 ust. 2 pkt  4 uchwały, tu nie uwzględniono 

obniżki cen przy odpadach segregowanych i jest taka sama cena jak przy odpadach 

niesegregowanych. 

Wójt Gminy – poinformował, że  stawki zostały obniżone  o połowę bo wcześniej w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie był wywóz odpadów  co dwa 

tygodnie, a obecnie po zmianie Regulaminu jest raz w miesiącu. 

 

Kazimierz  Przedwojewski – stwierdził, że nie należy bazować na tym co było bo może wtedy 

to żeśmy przeoczyli, a teraz logika wskazuje na to żeby to zmienić. 

Następna sprawa to  czy będzie jeździł jeden samochód i zbierał razem odpady zbierane w 

sposób selektywny  i nieselektywny czy dwa samochody i będą zbierać odpady zbierane w 

sposób selektywny  i nieselektywny, 

Wójt Gminy – będą jeździć dwa samochody. 

Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/150/13). 

ad. 3. 6)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozliczenia 

dotacji przedmiotowej dla ZGKiM za 2012 rok oraz poprosił Komisje Rady Gminy 

Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w następującej kolejności: 
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1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

4.  Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/151/13). 

 

ad.3. 7) Skarbnik  Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej  

Przewodniczący Rady Gminy -  poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie 

opinii w sprawie projektu uchwały w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy -   kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXIX/152/13). 

 

ad. 3.8) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę budżetową na 

2013 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy -  poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie 

opinii w sprawie projektu uchwały w następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – rozstrzygnięcie w trakcie głosowania na sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Bogumił Wąs – na jaki rok zaplanowany jest remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu. 

Wójt Gminy – stwierdził, że w tym roku na pewno nie będzie remontu, zobaczymy przy 

budżecie na  2014 r. 
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Bogumił Wąs – poinformował, że dach na świetlicy wiejskiej przecieka, a w czasie deszczu  

cały strych pozastawiany jest miskami. 

Wójt Gminy – pojadę w następnym  tygodniu  do Chocieborza i zobaczymy, może 

zabezpieczymy. Zaproponował, że remont świetlicy wiejskiej będzie w przyszłym roku w 

następnym budżecie. 

 

Bogumił Wąs – proszę ująć w protokole, że w przyszłym roku według obietnicy Wójta 

Gminy będzie remontowana świetlica wiejska w Chocieborzu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXIX/153/13). 

 

ad. 4.  Pytania i interpelacje radnych 

Stanisław Kuś – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

wystąpił z apelem do sołtysów, aby do 30 czerwca zgłosili akces zorganizowania dożynek 

gminnych. 

Wójt Gminy  - poinformował, że w tym roku nie ma zaplanowanych w budżecie gminy 

środków na organizację dożynek gminnych. 

 

Kazimierz Przedwojewski – czy to prawda, że w szkole w Karłowicach Wielkich likwiduje 

się naukę języka niemieckiego. 

Wójt Gminy – prawda bo w szkole podstawowej obowiązkowy jest tylko jeden język obcy, 

natomiast w gimnazjum obowiązuje dwa języki obce i języka niemieckiego będą się uczyć od 

początku.  

 

Urszula Urbańczyk – kiedy będzie przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej w 

Karłowicach Małych. 

Wójt Gminy – wniosek w sprawie remontu złożony do LGD  został przyjęty, ale umowa 

będzie podpisana dopiero w październiku. 

 

Urszula Urbańczyk – naprawić drogę przez wieś w Karłowicach Małych są 3 duże dziury, 

Wójt Gminy – zostały zwiększone w budżecie gminy środki na drogi to będziemy to robić. 

 

 



 7 

Marek Rutkowski  – wykosić pobocza przy drodze do Siemionki 

Małgorzata Pietroczuk – naprawić drogę od kościoła w dół. 

Stanisław Kuś – zgłosić do ZDP w Nysie ubytek asfaltu  koło posesji  84 i posesji 89 

ponieważ po naprawie wyleciała jeszcze większa dziura , 

– zamontować znak na parkingu „ zakaz parkowania powyżej 3,5t. 

 

Wójt Gminy – zwrócił się z prośbą do sołtysów , aby zgodnie z zarządzeniem pobierali 

odpłatność za korzystanie ze świetlicy wiejskiej, nadmieniając, że dobrze działa to w 

Szklarach. 

 

ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z ostatniej sesji wyłożony 

był do wglądu w sekretariacie Rady Gminy , nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, kto 

z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? – 14 „za” – jednogłośnie 

( protokół Nr XXVIII/13) 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1130 zamknął 

obrady XXIX sesji Rady Gminy Kamiennik kadencji 2010-2014. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J. Lubieniecka 

 

 

 

 

 

 


