
Protokół Nr VI/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 24 lutego 2015 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 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 poprzednich sesjach. 

3. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

            1) w sprawie uchylenia uchwały dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu        

               dzierżawnego. 

            2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy, 

            3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    

                 zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik, 

            4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, 

  5) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  

                 realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych  w  

                 szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik, 

            6)  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  

                 wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  

                 oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

                 niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach  

                 oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z  poprzednich sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?  



Wójt Gminy – wnioskuję o wycofanie z porządku obrad z pkt 4. podpkt  3) tj. podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   

zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik z uwagi na nie 

zaopiniowanie programu przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Nysie. 

Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z pismem Powiatowej Inspekcji 

Weterynaryjnej w Nysie dot. tego Programu. 

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby z porządku obrad wycofać z pkt. 4. ppkt 3) tj. 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   

zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik? – 14 „za” – jednogłośnie. 

Następnie przedstawił porządek  po wprowadzonych zmianach; 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami 

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach. 

3. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

            1) w sprawie uchylenia uchwały dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu        

               dzierżawnego. 

            2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy, 

            3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, 

  4) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  

                 realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych  w  

                 szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik, 

            5)  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  

                 wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  

                 oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

                 niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach  

                 oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z  poprzednich sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach? 14 „za” – jednogłośnie  

 

ad. 1. Wójt Gminy przedstawił informację  o pracy między sesjami, zwrócił uwagę na takie 

sprawy jak: 

1) Modernizacja SUW w Cieszanowicach – oddanie do użytku 15 maja br., 



2) Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego – szukamy wykonawcy projektu, 

3) Rozebranie  ¼ budynku w Białowieży – zabezpieczenie przez zawaleniem, 

4) Planujemy w najbliższym czasie  remont  gabinetu rehabilitacyjnego oraz podjazd dla osób  

     niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia, odbyłem w tej sprawie spotkanie  

     z   wykonawcami, 

5) Wykonaliśmy dodatkowe oświetlenie uliczne  kola p. Włudyga i Trela, 

6) Złożyliśmy wnioski do Starostwa Powiatowego w Nysie z Odnowy Wsi dla miejscowości:  

    Lipniki, Wilemowice, Karłowice Wielkie, Cieszanowice. 

 

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzednich sesjach (rejestr wniosków i interpelacji radnych) 

 

ad.3. Przewodniczy Komisji  Rewizyjnej przedstawił protokół  z przeprowadzonej kontroli Nr 

1k/2015.  

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do o protokołu w sprawie skargi złożonej przez  

p. Renatę Papuga. przesłanej do Rady Gminy od Wojewody Opolskiego. 

Przedstawił treść pisma przesłaną do Wojewody Opolskiego w sprawie  złożonej skargi przez 

p. Renata Papuga. ( pismo w teczce Rozpatrywanie skarg). 

Radca Prawny ustosunkował się do wątpliwości zawartych w protokole stwierdzając że przy 

dwóch skargach uznanych przez Radę Gminy jako niezasadne można uznać że trzecia skarga 

pozostaje bez rozpatrzenia. 

Anna Łukasiewicz – to czemu p. Renata Papuga skarży się, że nie uzyskała odpowiedzi na 

przesłane  pisma do Urzędu Gminy. 

Sekretarz Gminy – odpowiedzi były udzielone na wszystkie pisma, ale nie satysfakcjonują  

p. Renatę Papuga. 

 

ad.4.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie uchwały: 

1. Komisja Rewizyjna -  wyjaśnienie sprawy uchylenia uchwały  przez Radcę Prawnego  

Radca Prawny – Rada Gminy podjęła wcześniej już 6 czy 7 uchwał w tej sprawie, tak, że 

uchwała ta była podejmowana cyklicznie, ale w trakcie została przez organ nadzoru 

zmieniona opinia na temat interpretacji tych przepisów,  czynsz dzierżawny potraktowano 

jako umowy cywilno - prawne. 



Bogumił Wąs – jak w takim razie zostały potraktowane czynsze dzierżawne   

Wójt Gminy – czynsze zostały naliczone zgodnie z podjętą uchwałą. Moje zdanie jest takie, 

żeby uchwałę zostawić do rozpatrzenia przez Sąd Administracyjny, niech oni rozstrzygną. 

Zdzisław Ficoń  - czy Wójt ma prawo do ustalenie indywidualnie stawek. 

Radca Prawny – Wójt odpowiada za gospodarkę mieniem i Rada Gminy nie może go 

ograniczać. 

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – po wyjaśnieniu 

niejasności przez Radcę Prawnego, 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji Rady Gminy, 

4. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 6 

„za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się” 

Radca Prawny – uchwała nie została podjęta. 

 

ad.4.2) Przewodniczący  Rady  Gminy –   przedstawił projekt  uchwały  w   sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy. 

Plan Pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii. 

Kto z Państwa Radnych jest za zatwierdzeniem planu pracy Komisji Działalności 

Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii? – 14 „za” – jednogłośnie. 

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej -. 

Zadania z kwietnia przenieść na październik, a zadania z października przenieść na kwiecień. 

Kto z Państwa Radnych jest za zatwierdzeniem planu pracy Komisji Działalności 

Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii? – 14 „za” – jednogłośnie. 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów 

Bogumił Wąs – nie powielajmy zadań przez wszystkie Komisje. 

Wójt Gminy – musimy sprawdzić czy są pieniądze na posiedzenia Komisji, bo nie ujęte były 

w budżecie gminy. 

Anna Łukasiewicz -   zadeklarujemy pracę w Komisjach tematycznych  za darmo. 

Przewodniczący Rady Gminy – Komisje pracują po to, aby każdy radny  był zorientowany w 

sprawach rozstrzyganych na sesji Rady Gminy, a za udzial w posiedzeniu Komisji należy się 

dieta. 



Wójt Gminy – poinformował, że do udzielania wyjaśnień na posiedzeniach Komisji 

uprawniona jest  p. Skarbnik, p. Sekretarz i Wójt Gminy. 

Krzysztof Tkacz – czy są środki finansowe na pracę Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – dotychczas  ujęte w budżecie gminy były wystarczające , 

przeanalizujemy to po pierwszym  półroczu. 

Tadeusz Kaczmarski – proponuję, aby Rada Gminy pracowała w formie ryczałtu. 

Krzysztof Tkacz – odrzućmy uchwałę o planach pracy do czasu przyjęcia uchwały o dietach. 

i kosztach podróży przysługujących  radnym. 

Ustalono, żeby projekt uchwały o dietach przygotować na następną sesję. 

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

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy? – 14  „przeciw” – uchwała nie została 

podjęta. 

 

ad. 4.3) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o przedstawienie opinii w sprawie uchwały  Komisje 

Rady Gminy wg następującej kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji  

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – z uwagami – odzyskanie 

VAT z dokładnym wyjaśnieniem o co chodzi z firmą windykacyjną, dlaczego taki 

duży koszt usługi, kto i na jakich warunkach zlecił tą usługę., oraz dodatkowe środki 

na zakup samochodu w kwocie 35.000,-zł, w którym dziale zwiększyły się dochody. 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji, 

2. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

3. Komisja Rewizyjna -  z uwagami wyjaśnienie odzyskania podatku VAT, dodatkowe 

środki na zakup samochodu pożarniczego oraz środki na dodatkowe zajęcia. 

 

Wójt Gminy – odpowiadam za budżet gminy, dużo gmin w województwie opolskim za 

pomocą firmy Deloitte odzyskuje VAT dla gmin np. Korfantów, Skoroszyce, Grodków, 

Kluczbork Podpisaliśmy umowę, gdzie odzyskujemy 50% z VAT, a  pozostałość służby 

finansowe, trzeba się zdecydować albo nie mieć nic albo odzyskać część środków. VAT 

odzyskujemy przede wszystkim od przeprowadzanych remontów. 



Jeżeli chodzi o samochód strażacki to brakuje nam 35 tys. zł. Samochód w Szklarach nie 

uzyskał rejestracji, a w kwietniu są przeglądy strażackie. 

Część środków uzyskamy od sponsorów, część jednostek (3) zostało zlikwidowanych. 

Z zewnątrz pozyskaliśmy już wcześniej  środki około 30.000,-zł 

Zakup samochodu w Szklarach to konieczność. 

Następnie Wójt Gminy  zwrócił uwagę radnemu na  zachowanie „ Panie Tkacz się Pan nie 

śmiej jak pajac,  śmieje się Pan jak uczeń”.  

Krzysztof Tkacz – spotkamy się w tej sprawie gdzie indziej. 

Zdzisław Ficoń -  czy nie można odzyskać VAT we własnym zakresie, jeżeli firma Deloitte  

robi to zgodnie z prawem. Jak nam  drogę wskazali to odzyskujmy to sami bo jeżeli jest to 

poza prawem to jest wyłudzanie. 

Radca Prawny – jest to Firma specjalizująca się w tego rodzaju usługach i na pewno robi to 

zgodnie z prawem. 

Zdzisław Ficoń -  prawo jest jedno to Firma występuje w imieniu Gminy. Zatrudnić kogoś, 

dać wysoką pensję i odzyskamy o wiele więcej. 

Krzysztof Tkacz – uchwała składa się z kilku punktów. Wnioskuję, aby zmiana dotyczyła  

1 tematu, aby tak konstruować uchwałę, aby każde zadanie głosować oddzielnie. 

Skarbnik Gminy – nie ma takiej możliwości, bo uchwałę głosuje się całościowo. 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 ? – 10”za”, 3”przeciw”, 1 

„wstrzymuj ący się” ( Uchwała Nr VI/12/15) 

 

ad.4.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  realizowanych w ramach funduszu 

zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Kamiennik. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie uchwały wg następującej 

kolejności: 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – akceptuje uchwałę 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – po wysłuchaniu opinii od 

innych Komisji. 

Anna Łukasiewicz – czy są spełnione oczekiwania nauczycieli. 



Dyrektor Andrzej Łukasiewicz – jest to zmiana regulaminu przyznawania świadczeń 

zdrowotnych  zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

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

14”za”   - jednogłośnie (uchwała Nr VI/13/15) 

ad. 4.5)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie  zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Kamiennik. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie uchwały w następującej 

kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – po opinii innych Komisji, 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej  - akceptuje projekt 

uchwały, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Rewizyjna – po wyjaśnieniach § 7 przez p. Sekretarz Gminy. 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła  ustalenia zawarte w § 7dot. tygodniowego wymiaru godzin dla 

pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz 

doradca zawodowy. 

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

„za”  – jednogłośnie  (uchwala Nr VI/14/15)  

 

ad.5.  Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z następującymi pismami: 

1) Informacja o wynagrodzeniach nauczycieli za 2014 rok, 

2) Pismo p. Doroty Mazurek w sprawie zajęć edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych 

dla dzieci, 

3) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie badań statystycznych, 

4) Uchwała RIO o deficycie budżetu gminy na 2015 rok, 

5) Uchwała RIO o planowanej kwocie długu. 

Tadeusz Kaczmarski – niezrealizowany wniosek zakup i montaż lampy oświetlenia 

ulicznego w Goworowicach    



Anna Łukasiewicz – nieprzejezdna droga gminna na odcinku od drogi na  Ogonów do p. 

Świgost  ( rozjeżdża się tłuczeń). 

Zdzisław Ficoń -  naprawić drogę gminną duże wyrwy w asfalcie koło parku. 

Małgorzata Pietroczuk – naprawić drogę na osiedle domków jednorodzinnych  

w Karłowicach Wielkich. 

Bogumił Wąs – wznowić granice drogi działka nr 113, ponieważ  została zaorana. 

Andrzej Ciesielski – na odcinku drogi do studni gminnej (50m br.) położyć dywanik 

asfaltowy. 

 

ad. 6) Protokoły z dwóch ostatnich sesji Nr IV/15 i Nr V/15 zostały wyłożone do wglądu  

w  sekretariacie Rady Gminy , nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków do protokołów. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu Nr IV/15 i Nr V/15? – 14 „za” – 

jednogłośnie. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 

zamknął obrady VI sesji VII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J.Lubieniecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


