
Protokół Nr XVI/16 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 28 stycznia 2015 r. w godzinach od 900 – 1500 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Sekretarz Gminy, 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 pełnomocnika „ Ziemi Polskiej” na temat produkcja środków 

poprawiających właściwości gleby. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4.  Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach. 

5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1)  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  Statutu Gminy Kamiennik, 

2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi p. B. Jędral, 

5) w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi. 

7. Pytania i interpelacje radnych. 

8. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? – nie było 

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

jednogłośnie  

ad. 1. Na sesję przybył prezes  Zarządu Michał Paca i pełnomocnik Artur Drygalski  

z firmy „ Ziemia Polska” produkującej środki poprawiające jakość gleby. 



Prezes Michał . Paca –  omówił zasady produkcji nawozów poprawiających jakość gleby 

tj. nawozu organicznego produkowanego z osadów pościekowych w oczyszczalnich 

ścieków. 

Osady pościekowe zaszczepiane są 15 rodzajami mikroelementów i nie ma obaw, że jest  

to po przerobieniu przez mikroorganizmy nawóz  szkodliwy.  

Nawóz ma charakter błotnisty o składzie – 60% substancji organicznej i 40% mineralnej. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są pytania do p. Prezesa. 

Damian Wylężek – jakie będą  możliwości produkcyjne zakładu w ciągu roku? 

Prezes – 25 000 ton roczne  tego do wywiezienia 50% - 4 samochody dziennie. 

Anna  Łukasiewicz – jaki jest stan faktyczny, co z metalami ciężkimi. 

Prezes – w zakładzie znajdującym się w Gietrzwałdzie nie ma skarg, związki szkodliwe są 

praktycznie niewykrywalne, my osady zaszczepiamy 15 rodzajami mikroelementów. 

Nikomu nie szkodzimy, nie matackich obaw, są to odpady nieszkodliwe. 

Anna Łukasiewicz – gdzie jest planowana lokalizacja na terenie naszej gminy co z 

zasobami wodnymi i drogami. 

Wójt Gminy – na bazie starej biogazowi, obszar około 2,60ha. 

Prezes – Nie oddziałowujemy na zasoby wodne, natomiast jeżeli chodzi o wywózkę to są 

szczyty wywózki na wiosnę i w jesieni. 

Piotr Łukasiewicz – jaki jest skład nawozu i koszt nawożenia1ha. 

Prezes – nawóz ma charakter błotnisty, ale nie płynny o składzie 60% substancje 

organiczne i 40% substancje mineralne, stosuje się go 60 t/ha, buduje warstwę 

próchniczną, koszt nawożenia 200 -300zł/ha. W pierwszym roku produkcji rolnicy z 

gminy otrzymują go bezpłatnie. 

Krzysztof Tkacz – sprawdzałem w Internecie i skąd te protesty jeżeli ta produkcja jest 

nieszkodliwa. 

Prezes – protesty były na etapie kiedy jeszcze nie było firmy. 

Krzysztof Tkacz – materiał zielony taki jak liście trawa, czy też będzie przez Was 

zagospodarowany w zakładzie.  

Prezes z tego co wiem to materiał zielony oddaje się na wysypisko w Domaszowicach. 

Wójt Gminy – Rada Gminy podjęła uchwałę, że materiał mokry dajemy na 

kompostownik. 

 

ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informację o działaniach w okresie 

międzysesyjnym: 



1) przygotowanie materiałów na Komisję Rewizyjną do rozpatrzenia skargi p. B. Jędral  

i posiedzenia Komisji. 

2) zwołanie posiedzeń Komisji celem opracowania planów pracy, 

3) Zorganizowanie posiedzeń Komisji od zaopiniowania uchwał na sesję Rady Gminy, 

4) Zaproszenie gości na sesję, 

5) Sprawdzenie i autoryzowanie uchwał po sesji i przygotowanie do wysyłki, 

6) Wizyta w Białowieży gdzie wykonywane są prace rozbiórkowe oraz w Lipnikach. 

 

ad. 3. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 

zwracając szczególną uwagę na wykonanie takich  zadań inwestycyjnych jak: 

1) wyburzenie części budynku  w Białowieży nr 1, 

2) opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Kłodoboku, 

3) opracowanie dokumentacji na stołówkę, przedszkole i pozwolenie na budowę, 

4) opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Kłodoboku, 

5) opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu 

6) przygotowaliśmy wnioski do powiatu z odnowy wsi miejscowość Wilemowice i 

Goworowice, bo tylko z dwóch miejscowości co roku składamy wnioski. 

Remigiusz Morawski – rozmawiałem na przerwie z p. Tarnowskim ze Starostwa 

Powiatowego w Nysie i każde sołectwo które jest w Odnowie Wsi może składać wnioski  

do Starostwa. 

Wójt Gminy – muszą być zapewnione środki w budżecie gminy bo Starostwo Powiatowe 

dofinansowuje tylko w 30% zadanie. 

Remigiusz Morawski – my mamy zaplanowane środki z Funduszu Sołeckiego. 

Wójt Gminy – przygotujemy wykaz z ostatnich 5 lat kto i ile razy i w jakiej wysokości 

korzystał ze środków powiatowych. 

Stanisław Kuś – stwierdził, że z Lipnik robi się wysypisko śmieci ( gruz  z innych sołectw 

przywozi się do Lipnik). 

 

ad. 4. Wójt Gminy – przedstawił informację o realizacji wniosków między sesjami. 

Zdzisław Ficoń – zgłosił wniosek, żeby opracować regulaminy dla wszystkich świetlic. W 

zarządzeniu o odpłatności uwzględnić działania społeczne, posiedzenia komisji, zebrania 

wiejskie itp. 

 



ad. 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za 

2015 r. ( sprawozdanie w teczce z posiedzenia Komisji). 

 

ad.6. 1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu  Statutu Gminy Kamiennik. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii  w sprawie projektu uchwały wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów     – pozytywnie 

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

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

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

„za”  – jednogłośnie (uchwała Nr XVI/66/16) 

 

ad. 6.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii  w sprawie projektu uchwały wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów – z uwagami kontrola wynagrodzenia pracowników to 

jest przekroczenie uprawnień proponuje się wykreślić pkt 1 w miesiącu maju, 

natomiast realizacja pkt 2 spowoduje wzrost wydatków gminnych. 

Anna Łukasiewicz – my zdajemy sobie sprawę, że wynagrodzenia pracowników nie są 

jawne, będziemy kontrolować na tyle na ile pozwala nam prawo. 

Sekretarz Gminy – Wójt Gminy organizuje pracę w Urzędzie Gminy, nie chcemy ograniczać 

prawa kontroli, na temat wynagrodzeń jest wiele orzeczeń sądów, doprecyzować temat 

kontroli. 

Wójt Gminy – przerażony jestem wzrostem kosztów utrzymania Rady Gminy w 2015 r. o 

30% w stosunku do roku 2014. 

Bogumił Wąs – skargi w 2015 r. generują koszty, nie ma Pan prawa ingerować w pracę 

Komisji. 

Zdzisław Ficoń – Komisja ma funkcje kontrolne i nie możemy w to ingerować. 

Tadeusz Kaczmarski – Rada Gminy decyduje co komisja ma kontrolować  



Krzysztof Tkacz – nie można wykorzystywać nas jako maszynki od głosowania. Wzrosła 

ilość skarg wpływających do Rady Gminy, a sprawa szamba, nie jest załatwiona od 6 

miesięcy. 

Anna Łukasiewicz – stwierdziła, że w zeszłym roku na interwencję Wójta nie uchwalono 

planów pracy Komisji . Nam wtedy zabroniono i nikt wtedy nie alarmował, że łamie się 

prawo. Czy macie coś do ukrycia, że takie emocje w sprawie planu pracy. Rozwiążcie 

wszystkie Komisje. 

Wójt Gminy – nie neguję uprawnień, ale doprecyzujcie zapisanie tego punktu. 

Tadeusz Kaczmarski – wnioskuję o usunięcie w miesiącu maju pkt. 1z planu pracy. 

Teresa Zibura – przysłuchuję się Wójtowi Gminy i stwierdzam, że jest stronniczy, jeżeli 

macie problem to rozwiążcie Radę Gminy, po co Wam jest potrzebna, wtedy Wójt będzie 

rządził na „swoim folwarku”. 

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

3. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – pozytywnie  

4. Komisja Rewizyjna – opracowała plan 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby w miesiącu maju w 

planu pracy usunąć pkt 1? – 1 „za” , 8 „przeciw” , 5 „wstrzymuj ących się”,  1 osoba nie brała 

udziału w głosowaniu – wniosek nie przeszedł 

Radni dyskutowali na temat kto powinien kontrolować wykorzystanie dotacji przez Gminny 

Ludowy Klub Sportowy w Kamienniku. 

Bogumił Wąs – w tym temacie dopisać „ i gospodarowanie mieniem gminnym. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby z planu pracy 

Komisji Rewizyjnej usunąć kontrolę GLKS w Kamienniku? – 0 „za”, 6 „przeciw”, 8 

„wstrzymuj ących się” 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – wniosek nie przeszedł. 

Tadeusz Kaczmarski – usunąć z planu Komisji – „ Ocena realizacji budżetu za I półrocze 

2016 r. na podstawie sprawozdania Wójta” . 

Krzysztof Tkacz – wnioskuję o ponowne wpisanie we wrześniu – „ Ocena realizacji budżetu 

za I półrocze 2016r. na podstawie sprawozdania Wójta”. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby oceną realizacji 

budżetu za I półrocze 2016 r. na podstawie sprawozdania Wójta”, zajęła się Komisja 

Rewizyjna? - 8 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymuj ących się” – temat pozostaje w planie 

pracy Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił ponownie plan pracy Komisji Rewizyjnej. 



Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej? – 12 „za” , 1 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się”  (uchwała Nr 

XVI/67/16) 

 

ad. 6.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rady Gminy: 

1) Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie planu pracy Komisji  wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów     – z uwagami 

Tadeusz Kaczmarski – ile planujecie posiedzeń Komisji. 

Anna Łukasiewicz – tyle będzie posiedzeń Komisji, ile jest punktów w planie 

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

3. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem planu pracy 

Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej? – 14 „za”  – 

jednogłośnie, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

2) Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie planu pracy Komisji wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Budżetu i Finansów     – pozytywnie 

2. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – z uwagami  

Anna Łukasiewicz  - zapoznanie, opinia zamienić na analizę, ponieważ analiza 

wypracowuje wnioski. 

Tadeusz Kaczmarski – jeżeli będziemy się zapoznawać to będziemy analizować. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby słowo spotkanie, 

zapoznanie  zastąpić słowem analiza? – 14 „za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

3. Komisja Rewizyjna – dopisać zadania oświatowe w miesiącu maju tj.: 

1. Przeprowadzenie analizy dotyczącej zatrudnienia  personelu i uczestnictwa dzieci  
w zajęciach przedszkolnych na terenie Gminy. 

2. Analiza planu organizacyjnego szkół samorządowych w tym plany doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, wnioski i opinie w sprawie orzeczeń, urlopy i dni wolne do 
dyspozycji nauczycieli. 

3. Analiza zmiany sposobu dowozu dzieci do szkół w oparciu o transport zbiorowy. 
  



Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby zadania oświatowe 

dopisać do planu w miesiącu maju? – 11 „za”, 3 „wstrzymuj ących się”, 1 osoba nie brała 

udziału w glosowaniu. – wniosek przeszedł 

Anna Łukasiewicz, Bogumił Wąs – zatrudnienie diabetologa w Ośrodku Zdrowia w 

Kamienniku  oraz poczynienie starań , żeby pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, 

przyjeżdżał raz w miesiącu do Kamienniku w celu obsługi bezrobotnych (kolejki i utrudniony 

dojazd do Nysy w przypadku braku samochodu) 

Damian Wylężek – proponuję uruchomić procedury począwszy od Rady Gminy poprzez 

Wójta Gminy o oddelegowanie  pracownika PUP w Nysie do obsługi bezrobotnych  

w Gminie Kamiennik. 

Krzysztof Tkacz – samo przesłanie wniosku do Dyrektora PUP w Nysie nic nie zmieni. 

Wójt Gminy obiecuję, że w tej sprawie spotkam się z Dyrektorem PUP, Dyrektorem ZOZ  

i doktorem p. J. Jaskotem. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Pomocy Społecznej po wprowadzonych zmianach 

 – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Pomocy Społecznej? – 13 „za”, 1 „wstrzymuj ący się” , 1 osoba nie brała udziału w 

glosowaniu. 

3. Plan pracy  Komisji Budżetu i Finansów 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii  w sprawie planu pracy Komisji  wg 

następującej kolejności: 

1. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej   – w dyskusji 

na sesji  

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

3. Komisja Rewizyjna – wykreślić planu pracy Komisji zadanie dotyczące działalności 

GLZS w Kamienniku , bo będzie to kontrolować Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Rady Gminy  - kto z Państwa Radnych jest za tym, aby z planu pracy usunąć 

zadanie z maja br. dot. działalności GLKS w Kamienniku? – 11 „za”, 3 „wstrzymuj ących 

się”,  1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – wniosek przeszedł 

Wójt Gminy – zasugerował, żeby opiniowanie stawek podatkowych przenieś na miesiąc 

koniec październik lub listopad, ponieważ w październiku ukazują się komunikaty GUS. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów po 

wprowadzonych zmianach. 



– kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Budżetu i Finansów? – 13 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się”,  1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

– kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

Komisji Rady Gminy? – 13 „za”, 1 „ wstrzymuj ący się”,  1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu ( uchwała Nr XVI/68/16) 

 

ad.6. 4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 

Poprosił Komisje Rady Gminy Kamiennik o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały wg następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – skarga zasadna 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – z uwagami „ 

Komisja prosi o dokładne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, kto ponosi winę za 

zaistniałą sytuację w GOK i pociągnąć do odpowiedzialności osobę lub osoby winne 

oraz Komisja prosi o wyjaśnienie zapisu dot. postulowania zmian obszaru zarządzania 

GOK – co Komisja Rewizyjna proponuje”. 

Stanisław Kuś – przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Pomocy Społecznej dot. mieszkania w GOK  z przeszło 2 lat kiedy był przewodniczącym 

Komisji. 

Wójt Gminy –stwierdził, ze konsensus został osiągnięty w styczniu 2016 roku. Nadpłacone 

pieniądze za wywóz ścieków poszły na rzecz GOK, dyrektor nie brała ich dla siebie,  

a konsekwencje już poniosła, nie ma możliwości ukarania jej po raz drugi. Poza tym nie miała 

kontroli nad wywozem ścieków z uwagi na wspólne szambo GOK i budynk Policji. 

Barbara Jędral  – o załatwienie sprawy ścieków staram się od lipca, jest 4 najemców, ale ja 

mam najwyższe stawki. 

Stanisława Leśniak – ustosunkowała się do treści uzasadnienia projektu uchwały i 

stwierdziła, że stawki za CO były takie same dla wszystkich  najemców. 

Zdzisław Ficoń – stawiam wniosek o drastyczną reorganizację GOK . Komisja pracuje od 

lipca wydajemy 8 tys. zł na posiedzenia Komisji, a tu wychodzą takie nieścisłości. 

Anna Łukasiewicz – zwrot nadpłaty za ścieki z odsetkami, jak pieniądze zostały 

zaksięgowane wpłacone na konto GOK?, zarabia się na ściekach. 

Sekretarz Gminy – w sesji uczestniczy B.Jędral, jest Radca Prawny to może po sesji 

zostaniemy i uzgodnimy projekt porozumienia. 

 



Wójt Gminy – od stycznia 2016 r. temat ścieków  został załatwiony. 

Krzysztof Tkacz – stwierdził, że należy zastanowić się nas sposobem zarządzania GOK oraz, 

że Komisja nie otrzymała kompletnej dokumentacji. 

Stanisława Leśniak – aneksy do umów były , ale Komisja nie żądała. 

Anna Łukasiewicz –  umowa na dostarczanie ciepła z 2006 r, i nie ma do tych umów 

aneksów, jak zapytałam p. Stanisławę Leśniak w biurze Rady Gminy o aneksy do umów to 

powiedziała, że nie ma aneksów do umów telekomunikacji i poczty. Prośba do p. 

Przewodniczącego Rady Gminy o wystąpienie do Telekomunikacji i Poczty Polskiej czy były 

podpisywane aneksy i o przesłanie kserokopii aneksów. 

Bogumiła Wąs – Komisja Rewizyjna nie otrzymała wszystkiej dokumentacji odnośnie CO 

więc pracowała na tych dokumentach , które jej dostarczono. 

Przewodniczący Rady Gminy – postaram się, aby wszystkie uwagi i wnioski zawarte w 

uzasadnieniu zostały załatwione. 

 – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 „za”, 1 „wstrzymuj ący się”  

(uchwała Nr XVI/69/16). 

 

ad. 6.5) Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Kaczmarski przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi. 

Poprosił o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały Komisje Rady Gminy: 

1) Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej wskazały Komisję Rewizyjną jako właściwą do zbadania zasadności 

skargi, 

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – poprze każdą 

Komisję chętną do rozpatrzenia skargi. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby zasadność 

skargi  na Przewodniczącego Rady Gminy badała Komisja Rewizyjna? – 6 „za” , 

– kto z Państwa Radnych jest za tym, aby zasadność skargi  na Przewodniczącego Rady 

Gminy badała Komisja Budżetu i Finansów? – 5 „za”, 

– kto z Państwa Radnych jest za tym, aby zasadność skargi  na Przewodniczącego Rady 

Gminy badała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej? – 1 „za” , 

– kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu – 2 radnych (1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – ponownie  przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wskazania Komisji do zbadania zasadności skargi. 



– kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały ? – 9 „za”, 4 „przeciw” ,  

1 „ wstrzymuj ący się” , 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu (uchwała Nr XVI/70/16) 

 

ad. 7  Pytania i interpelacje radnych 

Anna Łukasiewicz – przeprowadzić konsultacje społeczne wśród mieszkańców dot. zakładu 

produkcyjnego „ Ziemia Polska” 

Bogumił Wąs – poinformował, że Komisja Rewizyjna wybrała Wiceprzewodniczącego 

Komisji, którym został p. Krzysztof Tkacz 

Teresa Zibura – zgłosiła zagospodarowanie pomieszczeń po Poczcie w Lipnikach na 

świetlicę dla młodzieży. 

Wójt Gminy – obiekt jest pod Zarządem OSP Lipniki, a spraw e poruszę na zebraniu 

strażackim. 

Przewodniczący Rady Gminy – na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej zapoznamy się ze Statutem i Regulaminem GOK. 

Zdzisław Ficoń – proszę przegłosować mój wniosek w sprawie reorganizacji GOK. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przeprowadzeniem 

reorganizacji GOK? – 9 „za”, 4 „wstrzymuj ących się” , 2 osoby nie brało udziału w 

głosowaniu – wniosek przeszedł 

Bogumił Wąs – zgłosił i wycofał wniosek o przygotowanie miesięcznej diety ryczałtowej dla 

radnych i sołtysów 

Zdzisław Ficoń – zapytał czy to prawda, że będzie budowa nowych wiatraków  

Wójt Gminy – mają być postawione 3 wiatraki na Wilamowicach, ale czekają na decyzję 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

Tadeusz Kaczmarski – przedstawił protokół z wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – przewodniczącym Komisji został wybrany Tadeusz 

Kaczmarski  

Bogumił Wąs – zgłosił, że droga nr działki 112 została zaorana przez rolnika z Lipnik, który  

kupił ziemię i nie ma dojazdu do posesji. 

Wójt Gminy  - ta droga nie jest potrzebna, a drogę trzeba wytyczać i wykorytować. 

Teresa Zibura – chodzi mi o pielęgnację drzew w Lipnikach 

Wójt Gminy – stwierdził, że do 2 lat znikną wszystkie lipy przy drodze powiatowej. 

 

ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy – protokół z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu  

w sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, kto z Państwa 



Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? – 10 „za”, 5 osób nie brało udziału 

w głosowaniu ( protokół Nr XV/16). Protokół został przyjęty 

 

ad. 9. Nie zgłoszono wniosków i nie przedstawiono informacji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął o godz. 1500 

obrady XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Kamienni. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J.Lubieniecka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


