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Protokół Nr V/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 09 lutego 2015 r. r.  w godzinach od 900 – 1030 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, , Wójta, Gminy 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych czyli 100%  ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił wniosek  4 radnych o zwołanie sesji tzw. nadzwyczajnej na odstawie art.20 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 504 ze zm.) 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych. 

Czy są uwagi  do zaproponowanego porządku obrad? – nie było 

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

jednogłośnie 

Przewodniczący Rady  Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzeciwu w stosunku 

do sprzedaży nieruchomości rolnych. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Anna Łukasiewicz – przedstawiła informację w sprawie zawiązania się Komitetu 

Protestacyjnego Rolników Ziemi Nyskiej. 

Do zarządu tego Komitetu weszli 

1. Anna Łukasiewicz – Prezes – przewodnicząca Komisji Działalności Gospodarczej, 

Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Kamiennik 

2. Jarosław Stopyra – Wiceprezes – powiatowy członek Izby Rolniczej w Opolu, 

3. Maciej Maciuszek  - rolnik wsi Goroszowice, 

4. Mariusz Mazurek – rolnik wsi Karłowice Małe 

5. Andrzej Urbańczyk – rolnik wsi Siedlec 

Do Komitetu Protestacyjnego Rolników Ziemi Nyskiej zapisało się 29 rolników z Gminy 

Otmuchów i Gminy Kamiennik. 

Celem Komitetu jest sprzeciw wobec działania Agencji Nieruchomości Rolnych, która 

sprzedaje gruntu rolne w trybie bezprzetargowym  dzierżawcom z udziałem kapitału 

zagranicznego. Chcemy zablokować sprzedaż działek rolnych. 
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Komplet dokumentów wraz z uchwałami   z Gminy Kamiennik i Otmuchów dostarczymy do 

wszystkich instytucji zajmującymi się rolnictwem, posła PSL Ziemi Opolskiej Stanisława 

Rakoczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Spółka „AGROHOP” jest to spółka z udziałem kapitału zagranicznego. 

Wójt Gminy – nie będę miał wpływu na wykonanie tej uchwały, bo nie będę miał mocy 

sprawczej, żeby tą uchwałą zablokować sprzedaż ziemi. 

Krzysztof Tkacz – art. 30 ust. 2 pkt 2 mówi, że do zadań wójta należy określenie sposobu 

wykonania uchwał. 

Damian Wylężek – powinien odbyć się przetarg na sprzedaż ziemi z zasobów Agencji 

Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. sprzedaż ziemi zostanie uwolniona i będą mogły 

kupować podmioty zagraniczne. 

Zdzisław Ficoń – dzierżawcy po 10 latach mają prawo pierwokupu , te 30% przeznaczone do 

zakupu przez rolników wyznacza dzierżawca i to wyznacza działki 30ha lub 50ha, na co 

wielu rolników nie stać żeby kupić jakby to było podzielone na działki 5ha lub 10ha to 

sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, bo więcej rolników mogłoby wtedy kupić. 

 

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

„za”  – jednogłośnie uchwała Nr V/11/15). 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J.Lubieniecka 


