
Protokół Nr X/15 
z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 
w dniu 25 czerwca 2015 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 Gminy, Skarbnik Gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i Radcę Prawnego. 
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93% 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kamienniku 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok 
3) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji 
4) W sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rol 
5) W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2014 rok 

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

 
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad ?     nie ma 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? 
„za” 14  jednogłośnie. 
 
Ad.1 Wójt Gminy przedstawił informację o pracy między sesjami: 
- została zakończona modernizacja stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach 
- poinformował o problemie niskiego poziomu wód w studniach w Kłodoboku 
- koniec remontu drugiego piętra w Urzędzie Gminy 
- remont gabinetu rehabilitacyjnego przesunie się, ponieważ oczekujemy na dokumentację 
- obecnie jest remont pomieszczeń po komisariacie 
- obecnie jest zatrudnionych 20 bezrobotnych, którzy dodatkowo będą kosztować z budżetu   
   gminy 51,300 zł z urzędu 
- przystępujemy do zagospodarowania działki pod rekreację w Cieszanowicach, na dzień  
  dzisiejszy mamy zgodę na wycięcie lip rosnących na alei oraz czyszczenie stawu. 
- odbyły się gminne zawody strażackie 
Ad.2 realizacja wniosków 
- spotkanie spółki AGROHOP w sprawie niszczonych dróg przez spółkę 
- rozszerzenie usług medycznych w ośrodku zdrowia 
Zibura  co z konkursem na animatora do Gminnego Ośrodka Kultury  
Wójt Gminy – przyjęto Pana Torbusa do pracy 
Zibura Ja nie mam nic przeciw panu Torbusowi ale 12 stycznia mówiono nam, że będzie 
konkurs, gdyby odbył się konkurs  to by było  wszystko jak trzeba. 
Sekretarz Gminy z tym pytaniem należy zwrócić się do Dyrektora GOK (Dyrektor GOK 
nieobecna z powodu wizyty u lekarza)  ale dla woli wyjaśnienia nie wszyscy pracownicy 
muszą być zatrudnieni w drodze konkursu. Stanowiska kierownicze muszą być wyłonione  



w drodze konkursu natomiast pracownicy nie muszą. O tym mówi ustawa, że od 2008 r. kogo 
na stanowisko urzędnicze trzeba zatrudnić na podstawie konkursu. 
Ficoń jaki status ma droga  z Cieszanowic do Szklar, ponieważ tą drogą jeżdżą tiry które 
niszczą nawierzchnię asfaltową ponieważ wożą pomiot kurzy. 
 
Ad. 3.1)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku 
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu 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 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 
- 14 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr X/32/15)  
 
Ad. 3.2)  Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2015 rok. 
Przewodniczący poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu 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 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 
- 14 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr X/33/15)  
 
Ad. 3.3)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
Anna Łukasiewicz – co zawiera porozumienie 
Wójt Gminy – komendant policji zwrócił się o pomoc finansową na zakup samochodu. 
Wystąpiłem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o umorzenie nam opłaty za 
boisko w Karłowicach Wielkich w wysokości 15 tyś zł i nam umorzono . Z tych pieniędzy 
przekażemy 5 tyś. zł na rzecz policji. 
Anna Łukasiewicz – czy wszystkie gminy są obligowane jedną kwotą 
Wójt Gminy – nie,  każda gmina sama decyduje o wysokości pomocy finansowej. 
Zdzisław Ficoń – czy Wójt wie jaki to będzie pojazd policyjny prewencyjny czy na kontrole 
drogowe ( ukryty radar) 
Tadeusz Kaczmarski -  wypowiadam się jako policjant,  mandaty nie są na utrzymanie 
policji lecz to idzie do budżetu państwa   
Przewodniczący poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały 
wg następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – w głosowaniu na sesji 
2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 
3. Komisja Budżetu i Finansów – na sesji 
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 
- 12 „za” , wstrzymujących się  2 – jednogłośnie (uchwała Nr X/34/15)  
 
 



Ad. 3.4)  Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
za 2014 rok 
Przewodniczący poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały 
wg następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – w głosowaniu na sesji  
( zastrzeżenia w protokole komisji w teczce) 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji 
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 
4. Komisja Rewizyjna – 3 za,  2 wstrzymujących się 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 
- 13 „za” –  1 wstrzymujący się   (uchwała Nr X/35/15)  
 
Ad. 3.5)  Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik 
za 2014 rok 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przy omawianiu pkt.3.4 porządku obrad  
„ 4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok” Radni omawiali i 
dokładnie zapoznali się z : sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2014 
rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Kamiennik za 2014 rok, informacją o stanie mienia 
Gminy Kamiennik oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 163/2015 z 
dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Kamiennik za 2014 r (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do 
protokołu). Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Nr  X/35/15 Rady Gminy podjęta 
została 13 „za”, 1 „wstrzymuj ący się” 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z kolejnymi materiałami: 
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu 
gminy Kamiennik za 2014 rok stanowiącej załącznik do wniosku Komisji Rewizyjnej ( opinia 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik w sprawie sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2014 rok stanowiącej załącznik do 
wniosku Komisji Rewizyjnej, ( opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
- uchwałą Nr 281/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 czerwca 2015 r. 
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r ( 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 2014 rok.  
Poprosił  Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały wg następującej 
kolejności: 

1.  Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – 3 za, 2 wstrzymujące się 
2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie 
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 
4. Komisja Rewizyjna – 3 za,  2 wstrzymujących się 

Protokoły w teczce z posiedzeń Komisji Rady Gminy 
Czy są uwagi do projektu uchwały?  nie było  
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem  uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2014 rok? 
- 13 „za” –  1 wstrzymujący się   (uchwała Nr X/36/15)  



 
Ad. 4  
Anna Łukasiewicz -  proszę aby zaprosić Dyrektora Izby Rolniczej w Opolu na sesje 
ponieważ nie wiem na czym polega działalność Izby Rolniczej tym bardziej, że my dajemy 
składki na tę organizacje. 
 
Urszula Urbańczyk – naprawić dach na wiacie przystanku w Karłowicach Małych 
Jan Bednarczuk – materiały są już zakupione w najbliższych dnia zostanie to zrobione 
 
Anna Łukasiewicz – Rada Gmina powinna wytypować kandydata z pośród radnych do 
Księstwa Gór i Jezior Nyskich do pracy w tym stowarzyszeniu. 
Wójt Gminy – nie ma takiej potrzeby ponieważ do tego stowarzyszenia może przystąpić 
każdy tylko wpłacić 60 zł i jest się członkiem. 
 
Marek Rutkowski – zabezpieczyć walący się budynek nr 1 w Białowieży  
 
Bogumił Wąs – spowodować uruchomienie drogi nr 113 w Chocieborzu która prowadzi do 
bramy spółki AGROHOP , tą drogą mogą jeździć ciągniki spółki nie niszcząc innych dróg w 
szczególnie przez wieś 
Stanisław Kuś – ponawiam zgłoszony wniosek na poprzedniej sesji czyli naprawić drogę 
przy posesji nr 89 
Teresa Zybura – zgłaszam, aby wyczyścić staw w Lipnikach. 
Ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzednich  sesji Nr 
VIII, IX  wyło żone były do wglądu w sekretariacie biura Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych 
uwag ani zastrzeżeń, kto  z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu ? 14 za  
jednogłośnie. 
Protokoły zostały przyjęte 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz.1210 

zamknął obrady X sesji VII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokołowała 
M. Wisła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


