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Protokół Nr XXX/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 20 czerwca  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 15 radnych czyli 100% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek sesji: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok, 
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2012 rok 

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

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 3 w ppkt 1, 2 i 3  

następujących projektów uchwał: 

„ 1) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie Działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części”, 

„ 2) zmieniająca uchwalę  w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok”, 

„ 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej”, 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do porządku obrad?  

Nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 

    1) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie Działalności w zakresie ochrony przed 
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bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części”, 

2) zmieniająca uchwalę  w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok”, 

   3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej”, 

     4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok, 

5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2012 rok 

4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? - 15 „za” 

jednogłośnie 

ad. 1. Wójt  Gminy przedstawił informację o pracy pomiędzy sesjami zwracając uwagę na 

takie sprawy jak: 

1) Ukończony remont świetlicy w Goworowicach, 

2) Remontujmy  świetlice w Kłodoboku i Karłowicach Małych, 

3) Została wyremontowana droga w Szklarach ( położono asfalt), 

4) Przeprowadzony został remont Stadionu Sportowego w Kamienniku, 

5) Przygotowano plac pod miejsce odpoczynku dla rowerzystów w Karłowicach 

Wielkich ( trasa po pograniczu polsko-czeskim) 

6) Przeprowadziliśmy remonty dróg do transportu rolnego, 

7) Podpisana została umowa na wywóz odpadów z firmą  „Veolia”, 

8) Zatrudniamy 16 pracowników w ramach robót publicznych i na stażach dla dorosłych, 

 

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 wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

Działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 
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2) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 

pozytywnie  

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za” , jednogłośnie  ( uchwała Nr XXX/154/13) 

 

ad.3.2) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2013 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy - czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie 

było. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 

pozytywnie  

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za” , jednogłośnie  (uchwała Nr XXX/155/13). 

 

ad.3.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały – nie było. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – 

pozytywnie  

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za” , jednogłośnie  (uchwała Nr XXX/156/13). 
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ad.3.4)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań za 2012 rok. Poinformował, że radni w miesiącu marcu otrzymali sprawozdanie z 

wykonania  budżetu gminy za 2012 rok, przy czym sprawozdanie omawiane i analizowane 

było na  posiedzeniach Komisji. Zapoznał radnych z uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu Nr 113/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2012 r.. 

Czy są uwagi do sprawozdań? – nie było. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2) Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XXX/157/13). 

 

ad.3.5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 

2012 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przy omawianiu pkt  3.4) porządku obrad  

„ 4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok”, Radni omawiali  

i dokładnie zapoznali się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2012 

rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Kamiennik za 2012 rok, informacją  o stanie mienia 

Gminy Kamiennik oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 113/2013 z 

dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kamiennik za 2012 r.( uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  stanowi załącznik do 

protokołu) Uchwała Nr XXX/157/13 Rady Gminy  podjęta została jednogłośnie – 15 głosów 

„za”.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z kolejnymi  materiałami: 

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2012 rok z tytułu wykonania budżetu 

(wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik w sprawie sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2012 rok stanowiącej załącznik  do 

wniosku Komisji Rewizyjnej, (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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- uchwałą Nr 281/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 czerwca 2013 r. 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu  gminy za 2012 rok., ( uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy są uwagi do przedstawionego materiału? 

Nie było. 

Następnie  Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2012 rok. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały w następującej  

Kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii - pozytywnie 

2. Komisja Rewizyjna – jak we wniosku 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - pozytywnie 

Protokoły w teczce z posiedzeń  Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2012 rok.? – 15 „za” - jednogłośnie 

 (uchwała Nr XXX/158/13)  

 

ad. 4. Pytania i interpelacje radnych. 

Eugeniusz Marynowicz  

–  chodzi mi o odwołanie spotkania w szkole w Karłowicach Wielkich w sprawie oświaty, a 

wg mnie nie powinno być odwołane, 

–  w Wilamowicach nie świeci lampa na placu, a miała być już dawno zamontowana, 

– droga przez „folwark” nie wyremontowana  i po deszczu nie można przejechać,  

–  mały być zamontowane 2 lampy na osiedlu przy blokach RSP,  

–  wyremontować parking koło BS i szkoły ZSO żeby można było wjechać z jezdni. 

Andrzej Łukasiewicz – dyrektor ZSP w Karłowicach Wielkich – spotkanie w Karłowicach 

Wielkich nie odbyło się na moją prośbę bo atmosfera i emocje nie sprzyjałyby rozwiązaniu 

problemu, rodziłoby niepotrzebne konflikty , można rozmawiać, dyskutować, tłumaczyć, 

poprosiłem  Przewodniczącą Rady Rodziców, żeby odwołała  spotkanie. 
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Stanisław Kuś – przedstawił uzgodnienia z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury w sprawie 

nauczania języka niemieckiego, zmiany obwodu szkolnego dot. Szkoły w Lipnikach o 

następującej treści: 

„ Komisja uważa, że Pan Przewodniczący Aleksander Słonina powinien przeprowadzić 

głosowanie radnych w sprawie języka niemieckiego i szkoły w Lipnikach”. 

Przewodniczący Rady Gminy – nie mogę głosować takiego wniosku bo nie mam takich 

kompetencji to jest decyzja organu wykonawczego czyli Wójta. 

Dyrektor ZSO – Renata Papuga – główny język w szkołach  ponadgimnazjalnych to jest język 

angielski jako obowiązkowy  i dlatego zdecydowaliśmy się na język angielski, a nie j. 

niemiecki. 

 

Kazimierz Przedwojewski – stwierdził, że  wszyscy mają na ten temat coś do powiedzenie, 

ale nie do końca to jest prawda, ja zadałem pytanie Wójtowi na poprzedniej sesji o 

otrzymałem konkretną odpowiedź, nie wiem skąd to zamieszanie, powinien wiedzieć o tym 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich. Nie było to 

profesjonalnie zorganizowane, a sprawę języka obcego powinny  załatwić ten organy, które są 

do tego uprawnione. 

 

Zdzisław Ficoń – jeżeli Rada Rodziców odwołała się do Rady Gminy to dlaczego spotkanie 

zostało odwołane i czy problem został rozwiązany.. 

Dyrektor ZSP – Andrzej Łukasiewicz – ja mówiłem o formie załatwienia, a czy Rada 

Rodziców jest zadowolona to nie wiem., w I klasie nie ma języka niemieckiego i jest to 

decyzja organu prowadzącego. 

 

Kazimierz Przedwojewski – chodzi mi o remont drogi powiatowej Goworowice – Ogonów. 

Wójt Gminy – Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał się położyć 400mb asfaltu. 

 

Stanisław Kuś – chodzi mi o drogi do wiatraków, są bardzo zniszczone min. dlatego, że 

rajdowcy urządzają sobie wyścigi. 

Wójt Gminy – zgłaszałem sprawę na Policję, ale są to drogi nasze, przyjęte od inwestora i my 

musimy je naprawiać. 
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ad. 5.  Przewodniczący Rady Gminy – protokół z  poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu 

w sekretariacie Rady Gminy – nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń ani uwag, kto z Państwa 

Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji ? –  15 „za” jednogłośnie  

(protokół Nr XXIX/13) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy o godz. 1130 

zamknął obrady XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina Lubieniecka. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


