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Protokół Nr XII/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 22 października   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. Wystąpienie prezesa Izby Rolniczej w Opolu p. Herberta Czai. 

2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami 

3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach. 

4. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kamiennik z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, 

2) w sprawie zmiany statutu, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont 

chodnika, 

4) zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

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

6) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2016 

rok, 

8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2016 rok, 

9) w sprawie opłaty targowej, 
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10) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych, 

11) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

  6.     Pytania i interpelacje radnych. 

  7.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było 

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

jednogłośnie. 

W związku z nieobecnością  zaproszonego na dzisiejszą sesję Prezesa Izby Rolniczej w Opolu  

p. Herberta Czai, którego wystąpienie przewidziane było w pkt 1, proponuję realizację 

następnych punktów  porządku obrad, a w razie przybycia Prezesa wrócimy do pkt. 1. 

 

ad. 2. Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami, zwrócił uwagę na 

realizację takich zadań jak: 

1) remont gabinetu rehabilitacyjnego i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

2) budowa chodnika w Wilamowicach, 

3) remont remizy w Kłodoboku z przeznaczeniem na klub młodzieżowy, 

4) remont  chodnika przy drodze powiatowej w Goworowicach z dofinansowaniem z 

budżetu gminy w wysokości 50%, 

5) malowanie przystanku w Karłowicach Wielkich, 

6) czyszczenie rowów  przy drogach gminnych – 14 osób z robót publicznych, 

7) zakup tłucznia na drogi gminne, 

8) podpisanie porozumienia na bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy od 1 

stycznia 2016 roku. 

9) naprawa dachu na szkole w Lipnikach, 

10) rozdysponowanie 24 ton żywności przez GOPS dla mieszkańców o niskich 

dochodach na członka rodziny. 

 

ad.3. Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji. (rejestr wniosków i interpelacji radnych) 
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Anna Łukasiewicz – odnośnie wniosku o usunięcie kamieni z posesji przy drodze gminnej to 

cieszymy się, że Panu to nie przeszkadza, ale nam to jako mieszkańcom  przeszkadza, nie 

mogą się minąć dwa samochody, proszę się tym zająć. Mam prośbę, żeby Komisja Rewizyjna  

przejechała się przez wieś Karłowice Małe i zobaczyła jak wygląda droga gminna. 

Wójt Gminy – drogę w Karłowicach Małych będziemy robić na wiosnę kwiecień – maj. 

Bogumił Wąs – proszę wystąpić do Kolegium Odwoławczego w Opolu o przyśpieszenie 

rozstrzygnięcia sprawy działki nr 112 ( drogi) w Chocieborzu. 

ad.4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku ( protokół Nr 9k/2015). 

 

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

Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  – pozytywnie, 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie. 

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

przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”? – 15 „za” – jednogłośnie  

( uchwała Nr XII/40/15)  

 

ad.5.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

statutu. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  – pozytywnie, 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie. 



 4 

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

zmiany  statutu?  – 15 „za” – jednogłośnie ( uchwała Nr XII/41/15)  

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika. 

 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  – 1”za”, 4 „przeciw” 

2. Komisja Rewizyjna – 2 „za”, 3 „przeciw”, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji. 

Wójt Gminy – remont chodnika kosztował będzie 98.365,-zł. 

Krzysztof Tkacz – przedstawił informację o wykonaniu chodników na terenie gminy. 

 

ad. 1) Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował , że na sesję przybył prezes Izby 

Rolniczej p. Herbert Czaja  i przechodzimy do pierwszego punktu  porządku obrad. 

Prezes Herbert Czaja – przedstawił informację o działalności Izby Rolniczej w Opolu. 

Szczególną uwagę zwrócił na takie zagadnienia jak opiniowanie przez Izbę Rolniczą 

projektów ustaw i uchwał  między innymi ustawy łowieckiej czy ustawy o nasiennictwie oraz  

sprzedaż nieruchomości przez  Agencję Nieruchomości Rolnej (przetargi)  

Poinformował, że Izba Rolnicza w Opolu będzie miała nową siedzibę koło MAKRO – 400m2 

koszt około 1.500.000,-zł w tym środki własne 500 tys. zł. 

Przewodniczący Rady Gminy -  czy są pytania do p. Prezesa? 

Anna Łukasiewicz – zawiązał się Komitet Protestacyjny w sprawie obrony sprzedaży ziemi 

podmiotom z udziałem kapitału  zagranicznego. Wysłaliśmy 8 pism do wszystkim instytucji 

zajmujących się rolnictwem począwszy od Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi albo odpowiedzi zdawkowe. Sprzedaż gruntów przez Agencję 

Nieruchomości  Rolnych odbywa się w Karłowicach Małych, Goworowicach, Lipnikach, 

Cieszanowicach i Kłodoboku. 

Prezes Herbert Czaja – stwierdził, że popiera protest w 100% . Ustawa  o sprzedaży gruntów 

wchodzi od stycznia 2016 r. i znacząco ogranicza zakup ziemi przez Spółki, ale nie jest 
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doskonała. Stanowisko  Krajowej Izby Rolniczej  w tej sprawie zostało przesłane. Sprzedaż 

tej ziemi  to jest  sprawa polityczna, bo jest kampania wyborcza. 

Jacek Bartoszek – czy zostanie przedłużona dzierżawa ziemi czego my nie chcemy. 

Prezes H. Czaja – wysłaliśmy pismo, żeby się wstrzymać ze sprzedażą. 

Anna Łukasiewicz – proszę mnie nie łączyć z politycznością, ja działam społeczne, żeby 

pomagać rolnikom. Zawiązał się komitet Protestacyjny skupujący rolników z dwóch gmin 

Kamiennika i Otmuchowa  broniący sprzedaży ziemi dla kapitału zagranicznego. Wójt Gminy 

nas nie wspierał w tych działaniach.. 

Prezes H. Czaja – kryteria, które zostały   ustalone dotyczą osób fizycznych, osoby prawne 

mają pierwszeństwo nabycia po kosztach wyceny, jeżeli dzierżawią dłużej niż 3 lata. 

Natomiast jeżeli chodzi o ustawę łowiecką to Izba Rolnicza bierze udział w szacowaniu 

szkód, nie ma możliwości zgłaszania zmian do ustawy. Obecnie nie ma ustawy o łowiectwie. 

Wójt Gminy – ja też jestem rolnikiem i popieram zdanie Prezesa, że jest to spotkanie dla 

celów politycznych..  Jesteśmy w Unii Europejskiej i opowiedzieliśmy się za sprzedażą  ziemi 

dla obcokrajowców. Ja też jestem rolnikiem. W Spółce „AGROHOP” zatrudnionych jest 40 

osób, które żyją z pracy u tych właścicieli i nie chodzą do GOPS po zasiłki. 

Małgorzata Ksiądzyna – mam trochu pretensje, bo protestowaliśmy 3 razy przed Urzędem 

Wojewódzkim i nie było Izby Rolniczej. 

Wójt Gminy stwierdził, że też jest rolnikiem, ale to nie ta pólka, nie żyje tylko z rolnictwa jak 

inne rodziny. 

Krzysztof Tkacz – Pan obraził rolników, że to jest sprawa polityczna, do maja niedaleko  

i oni bronią swojego bytu. 

Teresa Zibura – stwierdziła, że słowo kampania wyborcza nie powinno być użyte, bo 

Komitet Protestacyjny zawiązał  się w lutym, a teraz p. Anna Łukasiewicz kandyduje  na 

Posła RP. 

Stanisław Kuś – na Pomorzu wysprzedano tysiące hektarów dla obcokrajowców. 

Prezes H. Czaja – przepraszam bo nie wiedziałem, że Pani Anna Łukasiewicz  kandyduje  

w obecnych wyborach na Posła  do Sejmu, przeniesiemy to na Radę Powiatową w Nysie.  

 

ad.5.3) Przewodniczący Rady Gminy –  przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

remontu chodnika  

Zdzisław Ficoń – proszę o zapoznanie z pismem odnośnie chodnika w Cieszanowicach. 
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Wójt Gminy – przedstawił treść pisma o współudziale Gminy przy remoncie chodnika w 

Goworowicach i dokończeniu chodnika w Kamienniku. Są to ustalenia z 2014 r. z Powiatem 

Nyskim do zrealizowania  w 2015 roku. 

Chodnik w Cieszanowicach będzie, ale nie w tym roku. 

Anna Łukasiewicz – myśmy jako Rada Gminy wnioskowali o chodnik w Cieszanowicach, 

nasze wnioski nie zostały uwzględnione to proszę rozwiązać Radę Gminy bo p. Wójtowi ona 

jest nie potrzebna. 

Teresa Zibura – czy my robimy chodnik w Kamienniku czy parking dla prowadzonej 

działalności gospodarczej dla prywatnego inwestora. 

Damian Wylężek – ja głosowałem za budową chodnika w Cieszanowicach, ale ważne są 

priorytety. 

Krzysztof Tkacz – nie robić w Gminie dwie kategorie  miejscowości, dzielenie gminy na kat. 

A i kat. B  

Zdzisław Ficoń – kto zadecydował, że chodnik w Goworowicach, a nie gdzie indziej, jeżeli 

przeszkadzam to ja zrezygnuję z radnego. 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika? -  9 „za, 5 

„przeciw”,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu ( uchwała Nr XII/42/15). 

 

ad. 5.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w  

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  4 „przeciw” 

2. Komisja Rewizyjna – 4 „za”, 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji. 

Damian Wylężek – dlaczego nie ma stołówki w wieloletniej prognozie finansowej. 

Wójt Gminy – nie ma kosztorysu i kwoty inwestycji , jak będzie dokumentacja to 

wprowadzimy do wieloletniej prognozy finansowej. 

Krzysztof Tkacz  - dokumentacja jest – koszt 50 tys. zł 

Wójt Gminy – jest koncepcja w grudniu będzie znana kwota budowy stołówki. 
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Zdzisław  Ficoń – rozumiem, że pozostałe inwestycje są  powyceniane. 

Wójt Gminy – nie wszystkie, niektóre tak, a niektóre nie. 

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

„za”, 1 „wstrzymuj ący się” , 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu (uchwala Nr 

XII/43/15). 

 

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

uchwały budżetowej na 2015 r. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

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

2. Komisja Rewizyjna – z uwagami decyzja w głosowaniu na sesji 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji. 

 

ad. 1. Wójt Gminy – projekt budżet gminy opracowywany jest w listopadzie , nie wiemy ile 

będzie dzieci, jakie będą ruchy kadrowe, ja się cieszę, że nie muszę zaciągać kredytu,  a jest                                    

obniżka o 169 tys. zł 

Krzysztof Tkacz – uważam, że ten budżet jest zawyżany. 

Zdzisław Ficoń –  na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

p. Dyrektor ZSO informuje nas, że wystąpią braki finansowe bo nauczyciele odeszli w trakcie 

roku szkolnego  na urlopy zdrowotne , a teraz  mamy wykazane  oszczędności.. 

Skarbnik Gminy – wystąpił  brak informacji od księgowej dla p. Dyrektor przed 

posiedzeniem Komisji. 

Bogumił Wąs – nie mogą być oszczędności na odpadach bo wówczas należy zmienić stawki 

za odbiór odpadów. 

Radca Prawny – nie oznacza to, że stawka jest skalkulowana  z  zyskiem, tylko jest wpłata 

zaległości z lat ubiegłych. 

Wójt Gminy – nie zapraszacie  mnie na posiedzenie Komisji, dyskutujecie godzinami , a nie 

macie dokładnych informacji. 

Anna Łukasiewicz – bardzo mi przykro, że na posiedzenie Komisji nie mogłam zaprosić p. 

Wójta bo wyjechał do Nysy. Zazdroszczę tym co w ciągu godziny otrzymują wszystkie 

wyjaśnienia. 
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Tadeusz Kaczmarski – krytykuje się inne Komisje, a samemu się nie wgłębia w projekty 

uchwał. 

Anna Łukasiewicz – obiecuję, że następne posiedzenie Komisji będzie trwało pół godziny. 

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

„za”, 2 wstrzymuj ących się” , 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu ( uchwała Nr 

XII/44/15) 

 

ad.5.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa,. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji. 

 

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

„za”  , 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu  (uchwała Nr XII/45/15) 

 

ad.5.7) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2016 rok, 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  proponuje obniżenie 

stawki w § 1. ppkt 1) od budynków lub ich części , litera  e)  pozostałych , w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  do kwoty 

5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  oraz  w ppkt 2) od gruntów,  litera c)  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – 0,46 zł od  1m2 powierzchni do kwoty  0,40 zł od  1m2 powierzchni. 

 

2. Komisja Rewizyjna – proponuje obniżenie stawki w § 1. ppkt 1) od budynków lub 

ich części , litera  e)  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
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statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 

6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  do kwoty 6,00 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej  oraz  w ppkt 2) od gruntów,  litera c)  pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,46 zł od  1m2 

powierzchni do kwoty  0,40 zł od  1m2 powierzchni. 

 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy kolejno te propozycje obniżki stawek które 

zaproponowały Komisje: 

 

- kto z Państwa Radnych jest za tym , aby stawka podatku od nieruchomości w § 1. ppkt 1) od 

budynków lub ich części , litera  e)  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł 

od 1m2 powierzchni użytkowej ? – 5 „za”  

 

-  kto z Państwa Radnych jest za tym , aby stawka podatku od nieruchomości w § 1. ppkt 1) 

od budynków lub ich części , litera  e)  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej? – 3 „za”   

- kto z Państwa Radnych jest za tym , aby stawka podatku od nieruchomości w § 1. ppkt 1) od 

budynków lub ich części , litera  e)  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł 

od 1m2 powierzchni użytkowej? – 3 „za” 

 

Została przyjęta stawka – 6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 

 

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od nieruchomości w ppkt 2) od 

gruntów,  litera c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego – 0,46 zł od  1m2 powierzchni? – 6 „za” 
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- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby stawka podatku od nieruchomości w ppkt 2) od 

gruntów,  litera c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego – 0,40 zł od  1m2 powierzchni? – 5 „za” 

 

Została przyjęta stawka – 0,46 zł od  1m2 powierzchni  

 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały z przyjętymi stawkami podatku 

od nieruchomości. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2016 r.? – 6 „za”, 3 „przeciw”, 3  „ wstrzymuj ący się”  

w głosowaniu nie brało udziału 3 radnych. ( uchwała Nr XII/46/15) 

 

ad.5. 8) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  zaproponowała obniżkę 

stawki w złączniku Nr 7 do uchwały „ Stawki podatku od  autobusu  w pozycji  „ 

Równej lub większej niż 22 miejsca” -  spełniająca normy czystości spalin EURO lub 

posiada katalizator z kwoty 2.425,00zł do kwoty 2325,00 zł – propozycja została 

uwzględniona 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji. 

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

12 „za” , 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu, (uchwała Nr XII/47/15)  

 

 

ad.5. 9) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty 

targowej. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie 
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2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji 

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

12 „za” , 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu, (uchwała Nr XII/48/15). 

 

ad. 5. 10) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12 „za”, 3 radnych nie brało udziału 

w głosowaniu ( uchwała Nr XII/49/15). 

 

ad.5.11) Przewodniczący Rady Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Poprosił Komisje Rady Gminy – o przedstawienie opinii o projekcie uchwały według 

następującej kolejności: 

1. Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii –  pozytywnie 

2. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – decyzja w głosowaniu na 

sesji 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie 

było 
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Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 10 „za”, 5 radnych nie brało udziału 

w głosowaniu ( uchwała Nr XII/49/15). 

 

ad.6. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił następujące skargi jakie wpłynęły  do Rady 

Gminy: 

1) Pani Sabiny Berini zam. Kłodobok, 

2) Pani Agaty Figurniak zam. Karłowice Wielkie – 2 skargi, 

3) Pani Barbary Jędral  zam. Kamiennik 

 

W toku dyskusji radni skierowali do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej 2 skargi p. Sabiny 

Berini i p. Barbary Jędral , oraz do Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii 

2 skargi p. Agaty Figurniak. 

Urszula Urbańczyk – do kogo zgłaszać odśnieżanie drogi gminnej w Karłowicach Małych  

–  dostarczyć piasek na pobocze drogi pod szczególnie pod wzniesieniami. 

Anna Łukasiewicz – zamontować płotki przeciwśnieżne wzdłuż drogi w miejscach 

narażonych  na zawiewanie. 

Małgorzata Pietroczuk – poprawić znak zakazu do 10 ton na drodze gminnej dodając 

informację za wyjątkiem dojazdu do Agro – Efekt  dojazdu do  posesji. 

Bogumił Wąs -  zwiększyć środki na remont świetlicy w Chocieborzu powyżej 150.000,-zł 

 

ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy – protokół z ostatniej sesji  wyłożony był do wglądu  

w sekretariacie Biura Rady Gminy. Czy są uwagi do przedstawionego protokołu. 

Anna Łukasiewicz – wykreślić z rejestru wniosków „ wstrzymać postępowanie 

rozgraniczeniowe drogi gminnej w Karłowicach Wielkich. 

Przewodniczący Rady Gminy – wniosek zostanie wykreślony. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Nr XI/15 ? – 12 

„za” , 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

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

obrady XII sesji VII kadencji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J. Lubieniecka 


