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Protokół Nr XX/16 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 30 czerwca 2016 r.  w godzinach od 900 – 1100 

 

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 14 radnych czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne. 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji. 

4. Przedstawienie protokołów  kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

5. Przedstawienie protokołów Komisji Rady Gminy 

6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok, 

2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok, 

3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. 

4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  dla osób 

objętych wieloletnim programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiana  na lata 

2014 – 2020 w formie pieniężnej, 

5) w sprawie zmiany uchwały. 

       8.  Pytania i interpelacje radnych. 

 9.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 10.  Wolne wnioski i informacje. 
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Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt Gminy -  proponuję wykreślić z porządku obrad pkt  4 i 5 i w pkt 7. „7.  Rozpatrzenie 

projektów uchwał wprowadzić ppkt  6) „ 6) projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy”. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za tym, aby z porządku obrad 

wykreślić pkt 4 i 5 ? – 14 „za” – jednogłośnie  

– kto z Państwa Radnych jest  za tym, aby wprowadzić pkt 7)  ppkt  6) w sprawie zmiany 

budżetu gminy? – 14 „za”, - jednogłośnie 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po wprowadzonych 

zmianach: 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji. 

4. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok, 

2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok, 

3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. 

4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  dla osób 

objętych wieloletnim programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiana  na lata 

2014 – 2020 w formie pieniężnej, 

5) w sprawie zmiany uchwały, 

6) w sprawie zmiany budżetu gminy. 

       6.  Pytania i interpelacje radnych. 

 7.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik. 

 8.  Wolne wnioski i informacje. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach – 14 „za” – jednogłośnie. 
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ad.1. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informację o działaniach podejmowanych w 

okresie między-sesyjnym. 

Zwrócił uwagę na takie sprawy jak: 

1) działalność administracyjna i biurowa Rady, 

2) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, 

3) opracowywanie pisma dotyczącego skargi, 

4) wizytacja z Wójtem inwestycji prowadzonych na gminie. 

 

ad.2. Wójt Gminy złożył sprawozdanie  z pracy w okresie między-sesyjnym, zwrócił szczególna 

uwagę na wykonanie takich zadań jak: 

1) Kamiennik – dokończenie chodnika przed Lewiatanem i koło p. Piekarskiego, 

2) zamontowano 2 lampy oświetleniowe przy drodze prowadzącej na bloki w Kamienniku, 

3) oświetlenie w Lipnikach, 

4) naprawienie zbiornika retencyjnego w Lipnikach, 

5) dokończenie remontu świetlicy w Lipnikach, 

6) odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które wygrała OSP Lipniki, 

7) Dni Herbowe – święto powiatu nyskiego,  

8) Wójt podziękował paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnikach za przygotowanie i 

wystawienie produktów żywnościowych na Dniach Herbowych w Nysie, 

9) do 15 lipca czekamy na opracowanie dokumentacji dotyczącej wodociągu w Kłodoboku, 

10) odzyskanie mieszkania od p. Sawczan w Kamienniku i rozpoczęcie jego remontu, 

11) rozpoczęliśmy drobne remonty w szkołach najpierw w Kamienniku później w Karłowicach 

Wielkich, 

12) zatrudniliśmy 6 osób w ramach robót publicznych, 

13) remont drogi Zurzyce – Tarnawa. 

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał podziękowanie dla Radnych A. Łukasiewicz, G. 

Ksiądzyny i K. Tkacza od Rady Szkoły w Karłowicach Wielkich – poprosił o wystąpienie i 

wręczył podziękowania; zapoznał Radnych z Uchwałę Rady Powiatu w Nysie – Honorowy 

Order Zasług PROMEREOR przyznaje się Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na 

terenie Gminy Kamiennik. 

 

ad.3.  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłaszane na poprzedniej sesji interpelacje  

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji Radnych). 
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ad.4. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa, Ekologii, 

Inwestycji i Działalności Gospodarczej w sprawie braku wody w ujęciu w Kłodoboku 

Dyrektor ZGKiM J. Bednarczuk  – wpływ na brak wody w ujęciu ma susza, napełnianie 

basenów podlewanie ogródków przez to jest duże zużycie i wody brakuje, robimy co możemy, 

wymieniamy starą sieć, dowozimy wodę. 

Anna Łukasiewicz – już w zeszłym roku wiedzieliście o tym problemie, co było zgłaszane do 

Dyrektora p. Bednarczuka. W Karłowicach Małych nie ma tej wody w ogóle co najwyżej kilka 

godzin dziennie. Jeżeli byliśmy podpięci do wodociągu w Pakosławicach to woda była, ale 

zapadła uchwała o odłączeniu się i wody nie ma, proszę nie liczyć, że po opadach sytuacja się 

poprawi. Proszę powiedzieć wyraźnie co należy zrobić aby ta woda była i dlaczego odłączyliście 

się od Pakosławic? 

Składam wniosek formalny – proszę doprowadzić do spotkania roboczego Wójta, sołtysów, 

mieszkańców i wyjaśnić co zrobić żeby woda była. 

Wójt  – zna Pani sytuację, ona wystąpiła 3 lata temu – susza, warunki klimatyczne – wpłynęły na 

brak wody. Zebranie nic nie da. Pakosławicom Sanepid nakazał wytrącenie niklu z wody 

warunkowo pozwolił korzystać do końca roku. Będą oni ciągnąć nitkę z Nysy. Pakosławice dla 

naszej Gminy ustalały wyższe ceny wody niż u siebie dlatego się odcięliśmy. Prawdopodobnie 

będziemy kopać trzecią studnię. W tym roku wykopiemy studnię albo podłączymy się do 

Pakosławic – do nitki z Nysy. 

Przewodniczący Rady skierował pytanie do Wójta kiedy będzie pozwolenie wodno-prawne na 

budowę wodociągu w Kłodoboku?  

Wójt  odpowiedział, że nadal czekamy ponieważ przyczepili się do przejścia przez rzekę – nadal 

robimy pomiary, jeździmy, załatwiamy. Do jednego miesiąca tą studnię wykopiemy – proszę o 

spokój nie ma co jątrzyć. 

Krzysztof Tkacz – jeśli uważa pan, że ktoś jątrzy proszę stanąć twarzą w twarz z mieszkańcami, 

my też musimy się im tłumaczyć, mówił pan że będzie geolog, różdżkarz. 

Wójt – nie było dnia w tym roku aby nie było wody w Kłodoboku – tylko wczoraj zakręcono. 

Małgorzata Ksiądzyna sołtys wsi Kłodobok – woda jest brudna, od 15 lat Kłodobok chce 

zmiany wodociągu – stopniowo, nie mam już argumentów dla mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy – stan wody jest fatalny, należy to poprawić czy w formie 

dowożenia wody, czy w innej formie. 

 

ad.5.1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenie 

sprawozdań za 2015r. 



 5 

Poprosił o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Rewizyjna – przedłożyła opinię na piśmie 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Rewizyjnej.  

Czy są uwagi do projektu uchwały? 

Krzysztof Tkacz –   wystąpił z  zapytaniem do Radcy Prawnego o wyjaśnieni formy głosowania 

jaką przedstawiła RIO w Opolu w piśmie przesłanym do Rady Gminy i Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  

Radca Prawny – odpowiedział, że głosujący może się wstrzymać od głosu, ale głos ten nie 

będzie brany pod uwagę. 

Krzysztof Tkacz – w swoim wystąpieniu RIO w Opolu wpłynęła na zmianę decyzji Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy - Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzeniem sprawozdań za 2015r.? – 11 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się ”  

(uchwała Nr XX/96/16) 

  

ad.5.2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 

2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przy omawianiu pkt.  5.1) porządku obrad  

„ 1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok”, Radni omawiali  

i dokładnie zapoznali się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2015 

rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Kamiennik za 2015 rok, informacją  o stanie mienia 

Gminy Kamiennik oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 147/2016 z dnia 

12 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 

2015 r.( uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu stanowi załącznik do protokołu) 

Uchwała Nr XX/96/16 Rady Gminy Kamiennik, podjęta została  – 11 głosów „za”, 2 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się” 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z kolejnymi  materiałami: 

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu 

(wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu), 

- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik w sprawie sprawozdania finansowego, 
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sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamiennik za 2015 rok stanowiącej załącznik  do 

wniosku Komisji Rewizyjnej, (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

- uchwałą Nr 261/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu  gminy za 2015 rok., ( uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy są uwagi do przedstawionego materiału? 

Nie było. 

 

Następnie  Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały w 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, - opowie się   

w głosowaniu na sesji. 

4)  Komisja Rewizyjna – jak we wniosku. 

Protokoły w teczkach z posiedzeń  Komisji Rady Gminy. 

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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2015 rok.? – 11 „za” , 2 „ przeciw” 

1 „ wstrzymuj ący się,  (uchwała Nr XX/97/16) 

 

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

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 

– 2020”. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały w 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, - opowie się   

w głosowaniu na sesji. 
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4)  Komisja Rewizyjna – opowie się na sesji  

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi  do przedstawionego projektu? 

Nie było  

– kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”?  

–  12 „za”, 1 „ wstrzymuj ący się” 1 „nie glosował” ( uchwała Nr XX/98/16) 

 

 

ad.5.4) Przewodniczący Rady Gminy  - przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego  dla osób objętych wieloletnim programem „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiana  na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej. 

Proszę o opinię Komisje Rady Gminy według 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 – w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Rewizyjna – w głosowaniu na sesji. 

Przewodniczący Rady – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? – 12 „za”, 1 

„wstrzymał się”, 1 „nie głosował” (Uchwała Nr XX/99/16) 

 

ad.5.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Proszę o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności:  

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – za przyjęciem, 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Rewizyjna – 2 za, 3 przeciw. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? –   11 „za”, 1 „ przeciw” 1 „wstrzymał 

się”, 1 „nie głosował”(Uchwała Nr XX/100/16) 

 

ad.5.6) Skarbnik Gminy  – przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

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

wg następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 
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2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – w głosowaniu na sesji,  

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – nie wyraziła opinii, 

4) Komisja Rewizyjna – w głosowaniu na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? –  13 „za”, 1 

„nie głosowała” (Uchwała Nr XX/101/16) 

 

ad.6. Pytania i interpelacje Radnych: 

Damian Wylężek – w sprawie wody dla Kłodoboku: jaki byłby koszt pociągnięcia nitki z 

Cieszanowic? 

Wójt  – 400-500tyś. zł  za odcinek 3km. 

Małgorzta Ksiądzyna – czy byłaby możliwość aby do kwoty 120zł za posiłek, 100zł dawała 

gmina a 20 dopłacali rodzice? 

 Małgorzata Regeńczuk GOPS – rodzice nie chcą dopłacać do posiłków. 

Tadeusz Kaczmarski – jak będzie wyglądała praca Rady kiedy wyczerpią się środki finansowe 

na diety? 

Skarbnik Gminy  – już widzimy, że pieniędzy nie wystarczy, będzie trzeba ich gdzieś poszukać. 

Małgorzata Pietroczuk – składam wniosek aby w takiej sytuacji uczestniczyć na sesjach 

bezpłatnie 

Krzysztof Tkacz – jak zrealizowane zostały diety Radnych za 2015 rok? 

Skarbnik Gminy  – zostało trochę pieniędzy, było mniej posiedzeń Komisji. 

Stanisław Kuś – proszę coś zrobić z dziurami w drodze do wiatraków w Lipnikach. 

Wójt Gminy  – drogę do wiatraków wykonywała firma budująca wiatraki. 

ad.7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy są uwagi do protokołu – nie było. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? 13 „za”, 1 „nie głosował”. 

ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismami, że z dniem 30 czerwca 2016r. 

p. B. Wąs rezygnuje z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz  p. A. Łukasiewicz z 

dniem 1 lipca 2016r. rezygnuje z funkcji przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Ekologii, 

Inwestycji i Działalności Gospodarczej. Poinformował, że do czasu wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  rolę przewodniczącego będzie pełnił Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Krzysztof Tkacz. 
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 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 

11°° zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Kamiennik. Na tym protokół zakończono i 

podpisano.  

Protokołowała: 

Janina Lubieniecka 

 

 

   

 


