
Protokół Nr XXXVIII/14 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 29maja  2014   r.  w godzinach od 900 – 1230 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, kierowników 

jednostek organizacyjnych,  Radcę Prawnego, Prezesa ZKRP i BWP p. Jana Walichiewicza 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych czyli 86,66%  ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek sesji: 

1. Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i 

Byłych Więźniów Politycznych. 

2. Wystąpienie p. Kordiana Kolbiarza Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Nysie. 

3. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami. 

4. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

5. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną. 

6. Podjęcie uchwał: 

1. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat 

łączony, 

2. w sprawie podziału Powiatu Nyskiego  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

3. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

4. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku, 

5. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 

rok 2013 oraz przyjęcia prognozy na rok 2014, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

7. w sprawie wyrażenia zgody, 

8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

9. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, 

10. Pytania i interpelacje radnych w tym: 

   - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kamiennik z    

                 Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalności   



                 Pożytku Publicznego w  2013 roku. 

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do projektu uchwały sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku, pkt 3 wprowadzającego literę „ r ”  

w brzmieniu: „r) ustalenie i wyplata zasiłku dla opiekuna” na podstawie ustawy z dnia  

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 roku,) 

poz.567) 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem 

proponowanej zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kamienniku?  - 13 „za” – jednogłośnie 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach? – 13 „za” – jednogłośnie 

 

ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy – poprosił p. Jana Walichiewicz – prezesa  Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Wójta Gminy Kamiennik  o 

wręczenie odznaczeń kombatanckich „ Kombatancki Krzyż Pamięci Zwycięzcom”  

p. Franciszkowi  Marciszonek, p. Bogusławie Zapotocznej - Pająk , p. Januszowi Jaskot. 

Na sesję przybył radny Andrzej Ochociński. 

 

ad. 2.  Przewodniczący Rady Gminy - na sesję nie przybył  zaproszony Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Kordian Kolbiarz , wobec powyższego ten pkt zostanie 

wycofany z porządku obrad. 

Wójt Gminy – Dyrektor K. Kolbiarz dzwonił do mnie, że nie może uczestniczyć w dzisiejszej 

sesji ze względu na ważne sprawy służbowe.  

 

ad. 3. Wójt Gminy przedstawił informację o pracy między sesjami zwracając szczególną 

uwagę na takie sprawy jak: 

1) remonty dróg w Szklarach ( położenie dywanika asfaltowego), 

2) remont GOK w Kamienniku – termin ukończenia wrzesień 2014 r., 

3) remont szkoły w Lipnikach ( malowanie, parkiet, dach), 

4) remont i malowanie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach, 

5) drobne remonty dróg w pozostałych miejscowościach, 



6) wybory do Euro Parlamentu – frekwencja 15%, z województwa opolskiego weszła 

Danuta Jazłowiecka,  u nas wygrał PiS, a najwięcej głosów 52 uzyskał Antoni 

Konopka z PSL, 

7) budowa wodociągu Goworowice – Chociebórz, 

8) zamontowanie łapaczy do piłek przy boisku sportowym w Goworowicach, 

9) przeprowadzenie badań profilaktycznych u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat pod 

kątem wykrywalności nowotworów – koszt 5.000,-zł 

10) prośba do sołtysów o zgłaszanie podstopień lub innych niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych do Urzędu Gminy. 

 

ad. 4. Sekretarz Gminy – przedstawiła informację o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji ( rejestr wniosków i interpelacji radnych). 

 

ad. 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokoły z przeprowadzonych 

kontroli Nr 35k/2014 i Nr 36k/2014 (protokoły w teczce z posiedzeń Komisji). 

 

ad.6.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia 

tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony. 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  - pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4) Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Zdzisław Ficoń – ilu mamy nauczycieli dyplomowanych? 

Wójt Gminy -  ogółem mamy 39 nauczycieli w tym ZSO Kamiennik – 21 dyplomowanych i 5 

mianowanych oraz ZSP Karłowice Wielkie – 4 dyplomowanych i 6 mianowanych. 

Czy są jeszcze uwagi? – nie było 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXXVIII/203/13) 

Eugeniusz Marynowicz – chciałem się wypowiedzieć w sprawie Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nysie, uważam,  że jest to ewidentne lekceważenie Rady Gminy Kamiennik, ponieważ w 

PUP w Nysie nie pracuje tylko sam dyrektor, ale jest zastępca oraz inni pracownicy jeżeli nie 

mógł sam przyjechać. Spotykam się z mieszkańcami, którzy bardzo narzekają na PUP nie 



mogą pojechać jednym samochodem bo co dzień przyjmują po 1 osobie przez cały miesiąc, 

myślę, że to jest lekceważenie tych ludzi.  

Bogumił Wąs – stwierdził, że to jest moloch w którym zatrudnionych jest wielu 

pracowników, a ludzie bezrobotni traktowani są gorzej jak „pies” jak intruzi, nikt się z nimi 

nie liczy, dostajesz numerek i nie wiadomo czy zostaniesz w tym dniu przyjęty i  załatwiony. 

Wójt Gminy – dyrektor obiecał, że przyjedzie na następną sesję. 

Urszula Urbańczyk – nieobecność przedstawiciela PUP w Nysie na sesji, to jest 

lekceważenie ludzi na dole i traktowanie nas jak intruzów. 

Zdzisław Ficoń – szkolenia prowadzone przez Urząd Pracy są nieadekwatne do rozeznania 

rynku w sprawie potrzeb, chwalą się, że szkolą budowlańców, ale oni nie mają  pracy, bo na 

tym terenie się nie buduje. Chciałem, żeby  sfinansowali mi szkolenie kierowcy to później go 

zatrudnię, to nie było można. 

Kazimierz Przedwojewski – każda gmina na pewno dokonała analizy danych z Urzędu 

Pracy, ale problem bezrobocia to problem infrastruktury, u nas nie ma zakładów pracy. 

Stanisław Kuś – stwierdził, że  nie chodziło mu  o punkt informacyjny, ale o przyjazd 

urzędnika do Gminy, aby bezrobotni złożyli podpisy. 

Przewodniczący Rady Gminy – Dyrektor PUP w Nysie zostanie ponownie zaproszony na 

sesję Rady Gminy Kamiennik. 

 

ad. 6.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału 

Powiatu Nyskiego  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  proponują dołączenie 

gminy Kamiennik do Otmuchowa, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4) Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

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

Zdzisław Ficoń – przy takim podziale nie ma szans na mandat i mocno bym to oprotestował, 

dlaczego nie Otmuchów i Paczków.. 

Wójt Gminy – przy dołączeniu nas do Otmuchowa i Paczkowa  nie mamy szans bo to są duże 

gminy miejski. 



 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła zasady tworzenia okręgów wyborczych. 

Zdzisław Ficoń – norma przedstawicielstwa – wynosi 5900, to dlaczego nie Pakosławice i 

Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby projekt uchwały 

zaopiniować pozytywnie? – 0 „za”, 12 „przeciw”, 2 „wstrzymuj ących się” 

- Kto z Państwa Radnych jest za tym aby projekt uchwały zaopiniować negatywnie? – 11 

„za”, 3 „wstrzymuj ących się”   (uchwała Nr XXXVIII/204/14) 

 

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

przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4) Komisja Rewizyjna – pozytywnie. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Eugeniusz Marynowicz – zaprosić na sesję p. Tomalika. 

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

„za”  - jednogłośnie ( uchwała Nr XXXVIII/205/14) 

 

ad.6.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 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 XXXVIII/206/14) 



ad.6.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2013 oraz przyjęcia prognozy 

na rok 2014, 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie plus 

utworzenie Domu Pomocy Społecznej 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, ale zauważa się wzrost bezrobocia. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Tadeusz Kaczmarski – planuje się drastyczny spodek bezrobocia. 

Zdzisław Ficoń –stwierdził, że  młodzi wyjeżdżają i nie wracają, dlatego apeluję o 

wstrzymanie się ze sprzedażą szkoły , bo zasadna jest budowa Domu Pomocy Społecznej. 

Wójt Gminy – budowa Domu Pomocy Społecznej nie jest zadaniem własnym gminy, a obiekt  

w Goworowicach się nie nadaje, przede wszystkim są drewniane stropy, a poza tym tam jest 

za mało miejsc ( 5-10) to się nie opłaca. 

Eugeniusz Marynowicz – Domy Pomocy Społecznej to są miejsca pracy, a wszystkich nie 

weźmiemy do DPS. Podejmijmy temat budowy Domu Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy – przy DPS są takie obostrzenia, że skłonny jestem wybudować 

nowy niż adoptować stary. 

Tadeusz Kaczmarski – nasza Gmina jest atrakcyjna na odpoczynek dla ludzi starszych. 

Kazimierz Przedwojewski – chciałbym poinformować, że Dom Pomocy Społecznej 

powstanie w Biechowie. 

Zdzisław Ficoń – wnioskujemy o podjęcie działań w celu budowy i utworzenia Domu 

Pomocy Społecznej. 

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

„za”  - jednogłośnie ( uchwała Nr XXXVIII/207/14) 

 

ad.6.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości, 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie, 



2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 1 „przeciw”,  

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Wójt Gminy – mieszkańcy sołectwa chcą, aby zbyć nieruchomość w Goworowicach. 

Stanisław Kuś – wnioskuję o wystawienie do sprzedaży mieszkanie po p. Podlodowskich  

w Lipnikach. 

Wójt Gminy – w najbliższym czasie zlecimy wycenę tej nieruchomości. 

Radni zawnioskowali, aby oddzielnie głosować poszczególne działki. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przeznaczeniem do sprzedaży 

działki nr 82/3 o pow. 0,3727ha  wraz z budynkiem po byłej szkole w Goworowicach? – 

8„za”, 5 „przeciw ”, 1 „wstrzymuj ący się” – wniosek przeszedł 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przeznaczeniem do sprzedaży 

działki nr 90 o pow. 0,10ha  wraz z budynkiem magazynowym położonym w Lipnikach? –  

8„za”, 5 „przeciw ”, 1 „wstrzymuj ący się” –  wniosek przeszedł 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 11 

„za”, 3 „przeciw” (uchwała Nr XXXVIII/2008/14) 

 

ad.6.7) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody dot. umorzenia zaległości NZOZ „VITA” sp. z o.o. w Kamienniku.  

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, 

3) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4) Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 1 „przeciw”. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest z podjęciem tej uchwały? –  12 

„za”, 2 „wstrzymuj ących się”  (uchwała Nr XXXVIII/209/14) 

 

ad.6.8) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 



1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 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 z podjęciem tej uchwały? –  14 

„za” (uchwała Nr XXXVIII/210/14) 

 

ad.6.9) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę  w 

sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, 

Poprosił Komisje  Rady Gminy o przedstawienie opinii o projekcie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 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 z podjęciem tej uchwały? –  13 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się” (uchwała Nr XXXVIII/211/14) 

 

ad.10. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował ,że radni w materiałach na sesję Rady Gminy 

otrzymali sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kamiennik z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalności  Pożytku 

Publicznego w  2013 roku.  

Czy są pytania do przesłanego sprawozdania – nie było 

Urszula  Urbańczyk – dokonać przeglądu hydrantów w Karłowicach Małych i Kłodoboku,  

–  wyczyścić rów przy wjeździe na Ogonów. 

Małgorzata Pietroczuk – złożyła podziękowanie dla Wójta i mieszkańców za pomoc przy 

budowie placu koło świetlicy wiejskiej. 

Eugeniusz Marynowicz – uregulować gospodarkę wodną przy drodze na ul. Słonecznej  

( remont drogi i odwodnienie drogi) tj. remont drogi i odwodnienie, proszę podejść do tego 

profesjonalnie. 

 



 

Wójt Gminy – droga musiałaby być wytyczona przez geodetę, rowy, poszerzenie drogi, 

wykup gruntu od właścicieli na poszerzenie drogi.. 

Urszula Urbańczyk – ponawiam wniosek o remont drogi do p. Świgostów. 

Bogumił Wąs – stawiam kolejny wniosek odnośnie położenia asfaltu przez wieś Chciebórz. 

Wystąpić w tej sprawie do Powiatu. 

Wójt Gminy – my tylko piszemy do Powiatu pisma, ale nie mamy wpływu na realizację. 

Andrzej Ciesielski – wnioskuję o wysłanie ponaglenia w sprawie tej drogi. 

Tadeusz Kaczmarski – wnioskuję o budowę chodnika w Goworowicach ze środków 

uzyskanych ze sprzedaży szkoły w Goworowicach. 

Wójt Gminy – to tak nie działa bo środki wprowadzane są do budżetu gminy i Rada Gminy 

decyduje na co je przeznaczyć. 

Stanisław Kuś -  zgłosić ponownie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie remont drogi 

obok posesji nr 89 w  Lipnikach. 

 

ad. 11. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Nr 

XXXVII/14 wyło żony był do wglądu sekretariacie biura Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych 

uwag ani zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? 13 „za” 1 radny 

nie głosował. Protokół został przyjęty. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1230 

zamknął obrady XXXVIII sesji V kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Janina Lubieniecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


