
 1 

Protokół Nr VII/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 23 kwietnia  2015 r.  w godzinach od 900 – 1340 

 

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 15 radnych czyli 100%  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 protokołów z przeprowadzonej kontroli. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce, 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża, 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki, 

4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Szklary, 

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

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, 

8) w sprawie uchylenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2015, 

9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik, 
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10) w sprawie rozpatrzenia skargi. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy – w pkt 4. Podjęcie uchwał, wnioskuję o zamianę ppkt 6) zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  na   ppkt 5), a ppkt 5) zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, na ppkt 6).oraz o wprowadzenie 

dodatkowych projektów uchwał w ppkt 11) w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 12) 

w sprawie powołania Komisji doraźnej  13)w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Anna Łukasiewicz – chodzi mi ppkt 13) w sprawie rozpatrzenia skargi, ponieważ nie 

zapoznaliśmy się ze skargą z dnia 16.04.2015 r. 

Krzysztof Tkacz – zakończyć podjęcie uchwał na ppkt 11) w sprawie poboru podatków w 

drodze inkasa. 

Zdzisław Ficoń – czy jest ustalony zakres zmian w Statucie Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – taki był zgłoszony wniosek na ostatniej sesji, żeby powołać 

Komisję Statutową. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za nie wprowadzaniem do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołanie Komisji doraźnej ?– 10 „za”,  

1  „ przeciw”, 4 „ wstrzymuj ących się” 

– kto z Państwa Radnych jest za nie wprowadzaniem do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi ? – 12 „za”, 1  „ przeciw”, 2 „ wstrzymuj ących się” 

– kto z Państwa Radnych jest za  wprowadzaniem do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa?  – 15 „za”,  

Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? 

Wójt Gminy – wnioskuję o przeniesienie pkt. 5 Pytania i interpelacje radnych jako pkt 1. z 

uwagi na przybycie przedstawicieli Zespołu „Magdalenki”  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przesunięciem pkt 5 jako pkt 

1? – 15 „za” jednogłośnie 

Następnie przedstawił porządek sesji po zmianach. 

1. Pytania i interpelacje radnych. 

2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach. 

4. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonej kontroli. 
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5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce, 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża, 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki, 

4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Szklary, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

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

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, 

8) w sprawie uchylenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2015, 

9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik, 

10) w sprawie rozpatrzenia skargi. 

11) w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 

6.    Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach? – 15 „za” – jednogłośnie  

 

ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Zespołu „Magdalenki” z  Karłowic 

Wielkich. ( pismo w załączeniu do protokołu)  

 

Wójt Gminy –  odniósł się do pisma stwierdzając, że dziwi  go, że młodzież tak nieładnie 

potrafili napisać na p. Sołtys, która jest wybrana na kolejną kadencję. Jest regulamin 

pobierania opłat i korzystania ze świetlicy, a jeżeli świetlica jest wypożyczana to świetlicę 

należy po sobie  posprzątać.  

W tym roku nie ma jeszcze robót publicznych bo z tego programu sprzątaliśmy świetlice. 
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Świetlica to nie magazyn i nie można zostawiać tam sprzętu, a nie ma oddzielnego 

pomieszczenia. Proponuję nie dyskutować i pozostawić to do rozpatrzenia na spotkaniu. 

 

Sołtys odniosła się do pisma, stwierdzając min., że nie płacili  za zużycie energii elektrycznej. 

 

Małgorzata Ksiądzyna -  padło stwierdzenie,  że będziecie płacić za prąd, nasza interwencja 

u Wójta  spowodowała, że młodzież nie płaciła za zużycie energii elektrycznej. 

 

Sołtys – na początku jak była zakładana „Schola” to było 24 osoby. 

 

Bogumił Wąs – proponuję przekazać sprawę do Komisji Rewizyjnej. 

 

Krzysztof Tkacz – proponuję powołać Zespół Mediacyjny, żeby sprawę  rozwiązać. 

 

Anna Łukasiewicz -  czy to pismo można rozpatrzyć jako skargę 

 

Radca Prawny – rozpatrzyć należy jako skargę. 

 

Tadeusz Kaczmarski – Wójt Gminy może spisać oddzielną umowę z Zespołem. 

Opracować Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich poza wynajęciem sali na imprezy 

rodzinne i zabawy integracyjne. 

 

W toku dyskusji Zespół Magdalenki wycofał skargę i wyraził zgodę na powołanie Komisji 

Mediacyjnej. 

Zdzisław Ficoń – jeżeli już będzie powołany Zespół Mediacyjny to opracować regulamin 

korzystania dla wszystkich świetlic poza wynajmem świetlicy na imprezy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za takim rozwiązaniem, żeby 

powołać Zespół Mediacyjny. 

Małgorzata Ksiądzyna – proponuję powołanie Zespołu w rozszerzonym składzie o rodziców 

dzieci, radnych z Karłowic Wielkich, Karłowic Małych, przedstawiciela miejscowości 

Ogonów, bo  Wójt, Sołtys, Przewodniczący Rady Gminy i członkowie Zespołu nie rozwiążą 

sprawy.   
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Następnie p. Małgorzata Księdzyna poruszyła sprawę ubytku wody w Kłodoboku, wniosek 

zgłoszony na Zebraniu Wiejskim oraz wymianę sieci wodociągowej zaplanowaną do 

wykonania  2012 -2022 z prośbą o przesunięcie na wcześniejsze lata.2015 – 2016 

 

ad. 2. Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy pomiędzy sesjami zwracając szczegolną 

uwagę na wykonanie takich zadań jak: 

1)  oddanie do użytku do dnia 30 maja SUW w Cieszanowicach, 

2) wykonanie przepustu na rowach w Szklarach i Kamienniku, 

3) zlecono wykonanie dokumentacji na remont gabinetu rehabilitacyjnego, 

4) w trakcie opracowania jest dokumentacja rozbiórki budynku w Białowieży, 

5) dokonano kradzieży siatki ogrodzeniowej na odcinku 100m i 2 bramek na stadionie 

sportowym w Kamienniku, 

6) zakończone zostały Zebrania Wyborcze sołtysów i rad soleckich 

7) założenie 6 szt. okien w świetlicy i wyburzenie budynku po Kółku Rolniczym  w 

Lipnikach, 

8) naprawa stropu w budynku nr 13 w Lipnikach, 

9) zakup samochodu do Szklar oraz sztandaru OSP ze składek członków i sponsorów.  

 

ad. 3. Sekretarz Gminy -  przedstawiła informację w sprawie realizacji wniosków 

zgłoszonych na poprzedniej sesji – rejestr wniosków i interpelacji radnych. 

 

ad. 4. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej – przedstawił protokoły z przeprowadzonych 

kontroli Nr 2k/15, Nr 3k/15, Nr 4k/15, 5k/15.( protokoły w teczce z posiedzeń Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Zdzisław Ficoń -  czy umorzenie  kwoty 8.000,-zł nie narusza  ustawy odnoście udzielenia 

pomocy społecznej. 

Wójt Gminy – Rada Gminy podjęła taką uchwałę i co się czyta to prawie wszystkie 

samorządy umarzają podatki służbie zdrowia. 

Odnośnie umorzenia odsetek RSP w Kamienniku to informację składałem na sesji Rady 

Gminy, każdy z wierzycieli musiał z czegoś zrezygnować, żeby część odzyskać, ja 

umorzyłem 124.000,- zł, ale na konto Gminy wpłynęła kwota 650.000,-zł tytułem zaległego 

podatku. 
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Krzysztof Tkacz – tutaj chodzi o to, że kwota jest duża, a postępowanie umorzeniowe przez 

organ podatkowy budzi wątpliwości. 

Mamy tu problem i trzeba wyjaśnić, mamy podpisaną umowę z firmą Delloite. 

 

Bogumił Wąs – odniósł się krytycznie do opinii prawnej przygotowanej przez Radcę 

Prawnego. 

 

Anna Łukasiewicz – odmawia się osobom fizycznym umorzenia podatku z powodu braku 

dokumentacji,  Ośrodek Zdrowia nie płaci czynszu ma umowę bezczynszową, a na remont  

Ośrodka wydajemy 195 tys. zł 

 

Wójt Gminy – nie zapraszacie mnie na posiedzenia Komisji i nie mogę Wam wytłumaczyć. 

 

Tadeusz Kaczmarski – proszę o wyjaśnienie dlaczego nowa  opinia  prawna. 

 

Anna Łukasiewicz -  proszę się zaopatrzyć w ordynację podatkową i zapoznać się z 

artykułami odnośnie umorzeń. i opinią Radcy Prawnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym,. Aby wystąpić o nową 

opinię prawną w tej sprawie? – 5 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymuj ących się” .  

 

ad. 5.1)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały   w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Zurzyce, 

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów –  pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie, 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej -  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

Salę obrad opuściła radna Teresa Zibura 

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

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr VII/15/15) 
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ad. 5.2)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały   w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Białowieża, 

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie, 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

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

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr VII/16/15) 

 

 

 ad. 5.3)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały   w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Lipniki 

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – po wysłuchaniu 

zainteresowanych osób 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –  pozytywnie  

4.  Komisja Rewizyjna – w głosowaniu na sesji  

Wójt Gminy – chciałbym, żeby to był radny z Lipnik, a Kuś jest stroną, ale strony konfliktu 

doszły do porozumienia , jest zgoda i wszyscy chcą kupić. 

Stanisław Kuś – droga jest tylko na mapach, ale Wójt 3 lata wstrzymywał sprzedaż i była 

awantura. 

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

„za” , 2 „wstrzymuj ących się”  (uchwała Nr VII/17/15) 

 

ad.5. 4)   Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały   w sprawie  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary  
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Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały wg następującej 

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2.   Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – § 6 dachy, wykreślić      

      ograniczenia, ponieważ stwarza to utrudnienia. 

3.   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie  

4.   Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

Wójt Gminy – my tu nie możemy nic zmieniać bo to są zapisy z planu przestrzennego 

zagospodarowania gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 

„za” , 1 „wstrzymuj ący się”( uchwała Nr VII/18/15). 

 

ad.5.5) Skarbnik Gminy przedstawiła – projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie, 

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

4. Komisja Rewizyjna – zmiana terminu realizacji zadania „ wymiana sieci 

wodociągowej w Kłodoboku  z 2021 -2022 na lata 2016 -2017. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 

„za”, 4 „przeciw) (uchwała Nr VII/19/15) 

 

ad. 5.6)  Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2015 rok, 

. 

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie, 

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

4. Komisja Rewizyjna – zmiana terminu realizacji zadania „ wymiana sieci 

wodociągowej w Kłodoboku  z 2021 -2022 na lata 2016 -2017. 
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Zdzisław Ficoń – w jaki sposób należy głosować za zmianami w budżecie gminy, jeżeli z 

częścią  się nie zgadzamy a z częścią zgadzamy. 

Przewodniczący Rady Gminy – głosujemy nad całością uchwały. 

Wójt Gminy – na Komisjach staramy się tłumaczyć i przekonywać o celowości 

wprowadzanych zmian. 

Zdzisław Ficoń – chodzi mi o technikę głosowania, żeby głosować na poszczególne zmiany, 

a potem głosować jako całość. 

 

Salę obrad opuścił radny Tomasz Łoziński. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 

„za”, 3 „wstrzymuj ących się” .  (uchwała Nr VII/20/15) 

 

ad. 5.7) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o 

kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, 

 

Przewodniczący Rady Gminy - poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały wg następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie, 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –    pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 12 „za”  

– jednogłośnie ( uchwała Nr VII/21/15) - wyszedł radny Krzysztof Tkacz 

 

ad.5.8) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił w sprawie uchylenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – dlaczego program 

standardowy, a nie własny. 
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3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –    pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 „za”  

– jednogłośnie ( uchwała Nr VII/22/15)  

 

ad.5. 9) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kamiennik, 

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –    pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? – 13 „za”  

– jednogłośnie ( uchwała Nr VII/23/15)  

 

ad.5.10) Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

skargi 

Następnie przedstawił skargę oraz pismo Wojewody Opolskiego w tej sprawie  

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – z uwagami 

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

4. Komisja Rewizyjna – w głosowaniu 

Krzysztof Tkacz – skierować skargę do zbadania przez podmiot zewnętrzny niech 

rozstrzygnie  

Sekretarz Gminy – sprawę skargi badał Wojewoda i jest opinia w tej sprawie. Skarżąca ma 

prawo pisać ile razy chce. 

Zdzisław Ficoń -  Komisja Rewizyjna  stwierdziła, że Komisja Konkursowa popełniła błąd , 

to skarga jest zasadna. 
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Radca Prawny -  Komisja  Konkursowa nie jest organem, powołuje ją Wójt i jemu podlega,  

to jest skarga na działalność Wójta  a nie Komisji, gdyby  Wójt nie unieważnił Konkursu to 

byłby błąd. 

Sekretarz Gminy –  zapoznała radnych z  art. 239 Kpa „ W przypadku gdy skarga, w wyniku 

jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na 

skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do 

jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w 

aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 

Zdzisław Ficoń - .Komisja Konkursowa popełniła błąd, a za to nikt nie odpowiada bo Wójt 

unieważnił   Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku. 

Anna Łukasiewicz – kto spełnił  warunki Konkursu 

Sekretarz Gminy – Komisja stwierdziła braki formalne u dwóch kandydatów p. Maria Glinka 

i  p. Renata Papuga. Pani Rozalia Gurba wycofała dokumentację i nie brała udziału w 

Konkursie. 

Krzysztof Tkacz – my mamy do czynienia ze skargą na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Anna Łukasiewicz – wnioskuję, żeby podmiot zewnętrzny rozpatrzył skargę 

Zdzisław Ficoń – w tej sprawie mamy trzy etapy: 

I – przeprowadzenie Konkursu przez Komisję Konkursową, 

II – działanie Wójta po pracy Komisji Konkursowej, 

III – skarga 

Sekretarz Gminy -  Rada Gminy ocenia działalność Wójta Gminy. 

Stanisław Kuś – sielanka trwa i trwa, nie dopuszczono mnie do głosu na sesji Rady Gminy, 

która odbyła się w Wilamowicach, gdzie Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej miała do przedstawienia protokół z posiedzenia w sprawie skargi. 

Przewodniczący Rady Gminy – w Wilamowicach była zwołana sesja nadzwyczajna i nie 

mogłem rozpatrywać żadnych spraw bez zgody wnioskujących poza porządkiem obrad. 

 

Anna Łukasiewicz – zapytała o arkusze organizacyjne naszych placówek oświatowych. 

Sekretarz Gminy – dyrektorzy do końca kwietnia przedkładają do Wójta Gminy arkusze 

organizacyjne do rozpatrzenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 5 

„za”, 4 „przeciw, 4 „wstrzymuj ących się” ( uchwała Nr VII/24/15) 

Krzysztof Tkacz – podjęcie tej uchwały to jest usankcjonowanie tego, że Rada Gminy 
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uznała za poprawne działanie Przewodniczącego Rady Gminy 

 

ad.10.11) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa. 

Następnie przedstawił skargę oraz pismo Wojewody Opolskiego w tej sprawie  

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

kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej –    pozytywnie 

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 

„za” ( uchwała Nr VII/25/15) 

 

ad. 1. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z apelem pracowników Spółki z o. o. 

„AGROHOP”  

Anna Łukasiewicz – stwierdziła, że jeżeli rolnicy kupią grunty to zatrudnią pracowników tej 

firmy z gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym,  aby Komisja Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zapoznała się z arkuszami organizacyjnymi placówek 

oświatowych na rok szkolny 2015/2016? – 12 „za”, 1 „wstrzymuj ący się”. 

 

Anna Łukasiewicz – zastanowić się nad merytorycznym zatwierdzeniem planów pracy. 

Urszula Urbańczyk – nieprawidłowo działa fotokomórka lampy oświetleniowej przy 

świetlicy wiejskiej. 

Anna Łukasiewicz – mała widoczność przy wyjeździe z ul. Wiejskiej na ul. 1 Maja koło p. 

Sporek i z ul. Ogrodowej na ulicę Kościuszki (założyć ekrany)  

– zainteresować się wycinką akacji na terenie PKP  

– zlecić wyznaczenie granicy drogi gminnej na wysokości posesji p. Boruta. 

 

Bogumił Wąs – wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych  w Nysie o założenie barierek przy 

wyjeździe ze Spólki „AGROHOP” i koło kaplicy (wjazd do kaplicy) 
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Urszula Urbańczyk – naprawić zadaszenie na przystanku PKS w Karłowicach małych  

i założyć nową szybę., oraz przenieść lampę oświetleniową przy świetlicy wiejskiej. 

 

Elżbieta Łabys – nawieź tłucznia na przystanek w Wilamowicach ( błoto po deszczu) 

 

Stanisław Kuś – nie naprawiona droga powiatowa wyrwa przy posesji nr 89, wniosek 

zgłaszany po raz kolejny. 

 

Joanna Tuszyńska – nawiezienie tłucznia na drogę gminną koło p. Zawiślak. 

 

Zdzisław Ficoń – naprawić drogę do posesji p. Ksiądzyna, p. Rzyha  (wniosek Zebrania 

Wiejskiego) 

 

ad. 6.  Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Nr 

VI/15 wyłożony był do wglądu sekretariacie biura Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag 

ani zastrzeżeń, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu?  13 „za” – jednogłośnie   

Protokół został przyjęty. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1340 

zamknął obrady VII sesji  VII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J.Lubieniecka 
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