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Protokół Nr XIV/15 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 10 grudnia  2015 r. r.  w godzinach od 900 – 1030 

 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył  p. Aleksander Słonina  - Przewodniczący Rady 

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, , Wójta, Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych czyli 100%  ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił  wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji tzw. nadzwyczajnej na podstawie art.20 

ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1515) z następującym porządkiem obrad: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  

i wykorzystywania.. 

Czy są uwagi  do zaproponowanego porządku obrad?  

Wnioskuję o wprowadzenie do projektu budżetu 2 uchwał 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Wprowadzenia tych dwóch projektów uchwał podyktowane jest zwrotem środków z 

dofinansowania projektu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach. 

Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego, że środki zostaną zwrócone  w tym roku. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do  porządku obrad projektu uchwały 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.? – 13 „za”, 2  

„ wstrzymuj ących się”. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do  porządku obrad projektu uchwały 

zmieniająca uchwałę w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? – 13 „za” , 2  

„ wstrzymuj ących się”. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zgodnie ze Statutem Gminy wprowadzenie do 

porządku obrad pkt. 4. „ 4. Przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji wskazanej przez Radę 

Gminy”. 
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Przedstawił porządek po wprowadzonych zmianach: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 

2. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., 

3. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji wskazanej przez Radę Gminy”. 

 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego   porządku po wprowadzonych 

zmianach? – 15 „za”. 

ad. 1. Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 

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

Tadeusz Kaczmarski – jak to się ma do szkoły i przedszkola w Lipnikach. 

Skarbnik Gminy – nie ma w naszej Gminie szkół niepublicznych 

Zdzisław Ficoń -  jakie były udziały w uchwale z 2010 r. 

Radca Prawny – nie było bo nie ma szkół niepublicznych 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XIV/57/15) 

 

ad. 2. Skarbnik Gminy –   przedstawiła  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej na 2015 rok. 

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

było 

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

„za”  – 1 radny  nie brał udziału w głosowaniu (uchwała Nr XIV/58/15) 

 

ad. 3. Skarbnik Gminy –   przedstawiła  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

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

było 
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Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 15 

„za” , - jednogłośnie  (uchwała Nr XIV/59/15) 

 

ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść skargi jaka została przesłana przez p. 

Barbarę Jędral do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i wróciła do rozpatrzenia przez 

Radę Gminy. Poinformował, że zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany statutu to Rada Gminy 

wskazuje Komisję Rady, która zajmie się rozpatrzeniem skargi. 

Teresa Zibura – proponuję , aby Komisja Budżetu i Finansów zajęła się rozpatrzeniem tej 

skargi. 

Anna Łukasiewicz – radny Z. Ficoń prosił o dokładne rozliczenie  wszystkich podmiotów 

zajmujących pomieszczenia w GOK. 

Wójt Gminy – ustalenie stawek czynszu następuje w drodze ugody z podmiotami 

prowadzącymi działalność gospodarczą.. 

Bogumił Wąs – w każdej skardze pisanej przez skarżącą poruszany jest inny wątek. 

Zdzisław Ficoń – stwierdził, że problem nie jest w skardze pisanej przez skarżącą, ale 

problem jest w Radzie Gminy,. Która nie potrafi zająć stanowiska. 

Wójt Gminy – uważam, że jeżeli podpisuje się umowę to się z tą umową zgadza, a jeżeli nie 

odpowiada to umowę można rozwiązać. 

Anna Łukasiewicz  - żeby tą sprawę rozwiązać to trzeba oprócz Komisji zatrudnić fachowca, 

który się na tym zna. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych, aby skargę przekazać do Komisji 

Rewizyjnej? – 7 „za” 

– kto z  Państwa Radnych jest za tym, aby skargę przekazać do Komisji Budżetu i Finansów? 

– 5 „za”   

– kto się wstrzymał od głosu – 1 „ wstrzymuj ący się., 2 radnych nie brało udziału w 

głosowaniu. Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy -  zapoznał radnych z treścią pisma odnośnie produkcji 

środków poprawiających jakość ziemi wraz z zaproszeniem do zwiedzenia zakładu 

produkcyjnego w województwie warmińsko – mazurskim 

Ustalono, że pojedzie 3 radnych tj. Tomasz Łoziński, Jan Miske, Bogumił Wąs 

Przewodniczący Rady Gminy – wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady 

Gminy o godz. 1030 zamknął obrady XIV sesji VII kadencji Rady Gminy. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała. J. Lubieniecka 


