
Protokół Nr VIII/15 
z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 
w dniu 21 maja 2015 r. w godzinach od 900 – 1220     

 
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. przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli. 
4. podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie 
Kamiennik za rok 2014. 

2) W sprawie rozpatrzenia skargi. 
3) W sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia 
4) W sprawie powołania Komisji doraźnej 

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

 
Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad ? 
Wójt Gminy – wnoszę  o wprowadzenie dodatkowej uchwały w pkt 4 ppkt  5 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu . 
Przewodniczący Rady Gminy – kto z państwa radnych jest za wprowadzanie do porządku 
obrad projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ? 
„za”  11,   „przeciw” 1,    „wstrzymuj ący się”   1 
Następnie przedstawił porządek sesji po 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 przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie 
Kamiennik za rok 2014. 

2) W sprawie rozpatrzenia skargi. 
3) W sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia 
4) W sprawie powołania Komisji doraźnej 
5) W sprawie zaciągnięcia kredytu 

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

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 
wprowadzonych zmianach? 
„za”  12,  „przeciw” 1,   „wstrzymuj ących”  1, 
 
 
 
 



Ad.1. Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy pomiędzy sesjami zwracając szczególną 
uwagę na wykonanie takich zadań jak: 
- zakończenie inwestycji stacji wodociągowej do 30 maja która wynosi 2,5 mln.  złotych 
- zakup działki koło budynku byłego posterunku w Kamienniku przy ul. Słonecznej o pow.  
  0,38 ha za 25 tys. zł 
- obecnie robimy remont magazynu przy przedszkolu w Kamienniku zalecenia SANEPID-u 
- obecnie przeprowadzamy remont drugiego piętra Urzędu Gminy. 
- 6 czerwca odbędą się gminne zawody strażackie na które serdecznie zapraszam wszystkich  
  radnych i sołtysów. 
 
Ad.2. Sekretarz Gminy – przedstawiła informację w sprawie realizacji wniosków 
zgłoszonych na poprzedniej sesji- rejestr wniosków i interpelacji radnych 
 
Ad.3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił protokoły z przeprowadzonych 
kontroli nr 5k/15 i 6k/15 (protokoły w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej) 
 
Bogumił Wąs – dlaczego dowóz dzieci niepełnosprawnych  w poniedziałki i piątki jest taki 
drogi ? 
 
Wójt Gminy – transport dzieci niepełnosprawnych jest dowożony specjalnym samochodem, 
w poniedziałki są zbierane dzieci z całej gminy ponieważ część z nich zostaje w internacie a 
pozostałe dzieci wracają do domu. W piątek jest podobna sytuacja ponieważ z kolei dzieci z 
internatu są rozwożone do swoich domów ( są to dodatkowe kilometry). 
Wystąpiliśmy przez internet o oferty dowozu dzieci niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy jedną 
ofertę na dowóz dzieci za 12,420 zł miesięcznie, natomiast trzy  informacje, że przewoźnicy 
nie są zainteresowani. Pani która obecnie wozi dzieci chce zrezygnować. 
 
Bogumił Wąs – najtańszym przewoźnikiem na dzień dzisiejszy jest ZGKiM 
 
Krzysztof Tkacz – komisja rewizyjna pracuje nad aktami i umowami, fakty stwierdza na 
podstawie dokumentów a nie podejrzewa o jakieś manipulacje. Do Pani która wozi dzieci nikt 
nie ma zastrzeżeń. 
 
Ad. 4.1)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kamiennik za rok 2014. 
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 – w głosowaniu na sesji 
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

Salę opuściła radna Teresa Zybura 
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 
- 13 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr VIII/26/15)  
 
 
 
 
 
 



 
Ad. 4.2)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi 
Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały wg następującej 
kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – powołać komisję doraźną 
2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji 
3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 
4. Komisja Rewizyjna – 1 za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw 

Wójt Gminy – proponuję odrzucić skargę  i pozostawić bez rozpatrzenia 
Damian Wylężek – sprawa przeszła przez wszystkie organy należy pozostawić a osoba 
poszkodowana niech wystąpi na drogę sądową. Jestem za odrzuceniem skargi. 
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za powołaniem komisji doraźnej? 
„za” 4,   „przeciw” 7 „wstrzymuj ących się” 3  
 
Ad.4.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do Stowarzyszenia. 
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 – pozytywnie 
4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie tylko na okres próbny 

Zdzisław Ficoń – czy złota ziemia rozpadła się czy nie? 
Wójt Gminy od czerwca przestaje działać. 
Remigiusz Morawski – gdzie przechodzą gminy Pakosławice i Skoroszyce. 
Wójt Gminy wiem, że Pakosławice chcą również przystąpić do Nysy 
Anna Łukaszewicz – stowarzyszenie samo strzeliło sobie w kolano ponieważ nie przyjęto do 
stowarzyszenia dodatkowych członków. 
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 
14 „za” jednogłośnie  ( uchwała nr VIII/28/15) 
 
Ad.4.4)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji doraźnej. 
Poprosił Komisje Rady Gminy o podawanie kandydatów do składu Komisji doraźnej wg 
następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii – Ficoń Zdzisław nie 
wyraził zgody 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Remigiusz Morawski 
wycofuję kandaturę 

3. Komisja Budżetu i Finansów – Tadeusz Kaczmarski 
4. Komisja Rewizyjna – Anna Łukasiewicz, Krzysztof Tkacz 

 
 Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa jest za kandydaturą Pana Tadeusza 
Kaczmarskiego?  12 „ za”,  2 „wstrzymuj ących się” ,  0 „ przeciw”  
Kto z Państwa jest za kandydaturą Pani Anny Łukasiewicz?   
13 „za”,  1 „wstrzymuj ący się” 0 „przeciw” 
 
 



Kto z Państwa jest za kandydaturą Pana Krzysztofa Tkacz 
13 „za”,  1 wstrzymujący się,  0  „przeciw” 
Propozycja Komisji Rewizyjnej aby przesunąć termin przekazania do Rady Gminy w terminie 
do dnia 15 października 2015r. Przewodnicząca Komisji została wybrana Pani Anna 
Łukasiewicz. 
Anna Łukasiewicz – proszę o uczestniczenie Radcy Prawnego w posiedzeniach Komisji nie 
jako członek ale jako radca prawny. 
Przewodniczący Rady Gminy  - kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały ? 
14 „za”,  jednogłośnie ( uchwała nr VIII/29/15 ) 
 
ad.4.5) Skarbnik  Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  
Anna Łukaszewicz czy mamy rezerwę budżetową na wypadek jeżeli koszty przekroczą  
100 tyś. zł co zrobimy? 
Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? 

9 „za”,  2  „przeciw”,  3 „wstrzymało si ę”  ( uchwała nr VIII/30/15) 
 
Ad.5. Pytania i interpelacje  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 

1) Odezwę społeczności PaT  
2) Pismo z Sądu Okręgowego w Opolu o ustaleniu liczby ławników dla gminy 

Kamiennik na kadencję 2016-2019 
Wójt Gminy poinformował, że wpłynęły dwa wnioski  w sprawie organizowania gminnych 
dożynek są to sołectwa Kamiennik i Lipniki.  
Propozycja aby wyłonić organizatora w drodze losowania. 
Anna Łukasiewicz –  proszę o podanie kwoty jaka będzie przeznaczona  na dożynki ? 
Wójt Gminy – przeznaczymy na ten cel 5 000 zł 
Anna Łukasiewicz – proszę aby zorganizować tak, żeby jeden posiłek ciepły był dla 
wszystkich za darmo. 
Piotr Łukasiewicz – proszę określić termin dożynek 
Wójt Gminy – termin podamy w terminie późniejszym. 
Joanna Tuszyńska – my chcieli byśmy organizować dożynki lecz nie posiadamy takich 
warunków, ale chcemy uczestniczyć w dożynkach, chętnie przywieziemy ciasto jak trzeba. 
Teresa Zibura – dożynkami powinien zająć się Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek to on 
powinien planować gdzie będą dożynki 
Damian Wylężek -  sołtysi niech się dogadają  a później GOK ułoży plan organizacji 
dożynek 
Wójt przeprowadził losowanie. Organizatorem tego rocznych dożynek zostało sołectwo 
Kamiennik natomiast sołectwo Lipniki będą organizatorami dożynek gminnych w 2016 r. 
Stanisław Kuś proszę zwrócić  uwagę na harmonogram wywozu śmieci ponieważ na 
harmonogramie  wywóz popiołu jest ustalony  na dzień 13 maja, ludzie wystawili pojemniki 
atu okazało się, że w tym dniu nie odbierają popiołu.    
 
Bogumił Wąs – zorganizować spotkanie spółki Chociebórz z Zarządem Dróg Powiatowych 
w Nysie w sprawie niszczenia dróg i chodników, postawić barierki przy chodnikach. Jeżeli to 
nie pomoże będziemy protestować, drogi barykadować. 
Anna Łukasiewicz – komitet protestacyjny chętnie dołączy do  barykadowania dróg. 
- proszę o zatwierdzenie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii 
- kto przeprowadza wybory do Izby Rolniczej 



Wójt Gminy – nie jest to tak do końca spółka jak i rolnicy posiadają duży sprzęt a my mamy 
drogi takie jakie mamy, jedzie naprzeciw jakiś pojazd aby się zmieścić musi zjechać na 
pobocze więc gdzie, najczęściej na chodnik . 
Wyborami do izb rolniczych zajmuje się Opole, my jedynie pomogliśmy przygotować listy 
wyborców.  
Janusz Ryś – w imieniu mieszkańców proszę o poprawienie drogi ( jabłonówki)  do 
Siemionki, sami staramy się utrzymać tę drogę w takim stanie, żeby można było przejechać. 
- prośba aby zająć się jakością wody w Białowieży woda spełnia warunki sanepidu ale 
ujemnie wpływa na skórę i nie nadaje się do użytkowania 
- w Białowieży podrzucają śmieci, gruzy lub butelki 
Wójt Gminy – zabiegam od 10 lat aby tę drogę zrobić, koszty tej drogi są duże z rzędu 2 mln. 
zł .Powiat tego nie zrobi ponieważ twierdzą, że dla dwóch pojazdów co dziennie przejedzie 
im się nie opłaca. 
Co dwa tygodnie są robione badania przez sanepid, zbiornik jest zabezpieczony, więc woda 
jest zdatna do spożycia. 
Śmieci są wyrzucane przez naszych mieszkańców większości są to odpady budowlane. 
Gmina nie jest w stanie przypilnować. 
Janusz Ryś – rozumiem, że 2 mln złotych jest dużą kwotą na małą gminę, 
Anna Łukasiewicz – czy jest to jedyna droga dojazdowa do Białowieży ? 
Kiedy został złożony wniosek o zatrudnienie bezrobotnych ?  
Wójt Gminy – jest jeszcze dojazd od strony Ogonowa 
Wniosek został złożony w styczniu. 
Teresa Zibura – bezrobotni nic nie robią, brak nadzoru, na zebraniach wiejskich mówiono, 
aby mniej osób zatrudniać ale od nich wymagać. 
Zdzisław Ficoń – czy można przełożyć zbiorniki w Cieszanowie do Białowieży. 
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – nie opłaca się przekładać ponieważ w Białowieży 
dzienny pobór wody wynosi 0,2, 0,3 kubika wody. Profilaktycznie stosujemy podchloryny 
aby nie dopuścić do bakterii koli. 
Zdzisław Ficoń – jeżeli chodzi o drogę to zastanowimy się, czy nie przejąć na Gminę. 
Urszula Urbańczyk – proszę aby wykosić pobocza wzdłuż drogi przez wieś 
- proszę zatrudnić osobę bezrobotną do  prac porządkowych we  
- wnoszę o postawienie  koszy na plastik we wsi 
- zgłaszam, że na wysepce przy drodze z Karłowic Małych do Ogonowa ktoś wysypał gruzy z  
   kafelkami. 
Krzysztof Tkacz – wracam do wniosku z zebrania wiejskiego w Kłodoboku w sprawie 
ubytków we wodzie czy sprawa ta została załatwiona? 
Maria Glinka – w dniu 29.04.2015 r. zdarzył się taki incydent było zebranie rodziców w 
szkole zjechało się dużo samochodów, z uwagi na brak miejsc parkingowych rodzice 
postawili samochody na chodniku koło plebani, przyjechała policja i dała mandaty wszystkim 
właścicielom samochodów zaparkowanych na chodniku. Czy nie można porozmawiać z 
policją aby nie karali mandatami wszystkich parkujących na chodniku koło plebani i szkoły.  
Bogdan Wąs – proszę aby Komisja oświaty przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w 
sprawie arkuszy organizacyjnych szkół ponieważ wiąże się to z budżetem gminy. 
Przewodniczący Rady – nie można zarzucać Komisji oświaty w jaki sposób ma pracować. 
Teresa Zibura – my nie zatrudniamy nauczycieli więc nie będzie ich zwalniać. 
Anna Łukasiewicz – czy arkusze organizacyjne zostały zatwierdzone. 
Wójt Gminy – termin zatwierdzenia arkuszy organizacyjne jest do 30 maja ale ja 
zatwierdzam do 15 maja ponieważ zostawiam czas dla dyrektorów szkół 
Anna Łukaszewicz – czy zmniejszyły się godziny nauczania. 



Maria Glinka – zmniejszyło się o 40 godzin nauczania, 4 godziny świetlicy, zwolniono 1 
nauczyciela, 2 nauczycieli ma ograniczone etaty do 11/18 i 14/18. Arkusze organizacyjne 
opracowano na minimum. 
Stanisław Kuś – usunięcie wyrwy w drodze koło posesji nr 89 koło Pana Klimasa 
    -  usunąć lipy koło p. Mudrak 
    -  dzwony zebrane nie są zabrane 
    - rzetelnie przygotować harmonogram wywozu śmieci 
Teresa Zibura – rozszerzyć usługi medyczne o stomatologa, ginekologa, pediatrę 

- w rocznym planie GOKiB jest wniosek zatrudnienie pracownika, do dzisiaj       
   nie wpłynął wniosek o zatrudnienie.  

 
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Nr 
VII/15 wyłożony był do wglądu w sekretariacie biura Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych 
uwag ani zastrzeże 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1220 zamknął 
obrady VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 
Na protokół zakończono i podpisano. 
Protokołowała 
M.Wisła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wyciąg z protokołu Nr VIII/15 
z sesji Rady Gminy Kamiennik 
z dnia 21 maja 2015 r. 
 
 
 
Obradom VIII sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy p. Aleksander Słonina 
………………………………. 
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy, 
obrady są prawomocne. 
……………………………… 
Ad.4. Podjęcie uchwał: 
Ad.4.1) w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kamiennik  
za rok 2014, 
…………………………….. 
Ad.4.5) w sprawie zaciągnięcia kredytu 
……………………………. 
Przewodniczący Rady Gminy – kto z  Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu? 
9 „za”,   2 „przeciw”,  3  wstrzymujących się” (uchwała Nr VIII/30/15). 


