
Protokół Nr XXI/16 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 08 września 2016 r.  w godzinach od 900 – 1300 

 

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

Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta,  

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, dyrektorów szkół, kierowników jednostek 

organizacyjnych i Radcę Prawnego. 

Serdecznie przywitał p. Janinę Lubieniecką oraz podziękowania jej od siebie i Radnych za  

wieloletnią współpracę. 

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

Kamiennik, 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za pierwsze półrocze 2016 roku, 

2) w sprawie odwołania ze stanowiska  i powołania na stanowisko 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik, 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamiennik, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – przypominam, że protokół jest dostępny do wglądu  

w trakcie sesji, jeśli będą jakieś uwagi do niego to proszę je zgłaszać. 

 

 



Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad: 

Wójt Gminy  – chciałbym wprowadzić następujące zmiany dotyczące porządku sesji:  

-  w  pkt 4. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną,  

-  w pkt 5. Przedstawienie protokołów Komisji Rady Gminy,  

-  w pkt 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych,   

- w pkt 7. „Rozpatrzenie projektów uchwał” wykreślić ppkt „1) w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku” ponieważ nie mamy opinii 

z RIO.  

Wprowadzić następujące podpunkty:  

-  ppkt 1) w sprawie odwołania ze stanowiska  i powołania na stanowisko przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik,  

-  ppkt 2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamiennik,  

-  ppkt 3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik,  

- ppkt 4) w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków,  

- ppkt 5) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, 

- ppkt 6) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, 

- ppkt 7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, 

- ppkt 8) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie. 

- w pkt 8. Pytania i interpelacje radnych, 

- w pkt 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik, 

- w pkt 10. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy -  Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad  tych zmiany? – 15 „za” – jednogłośnie 

Przedstawię porządek obrad po zmianach: 

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 odwołania ze stanowiska  i powołania na stanowisko 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik, 

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamiennik, 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik, 

4) w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

5) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, 

6) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, 

7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, 

8) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie. 

8. Pytania i interpelacje radnych. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

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

jednogłośnie. 

 

ad.1. Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informację o podejmowanych działaniach 

w okresie międzysesyjnym. Zwrócił uwagę na takie spraw jak: 

- wizytowanie wraz z Wójtem prac remontowych prowadzonych w szkołach w Kamienniku  

i Karłowicach Wielkich, 

- działalność administracyjna i biurowa m.in. odpowiedzi na pisma z RIO i Urzędu 

Wojewódzkiego, 

- uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy Kamiennik. 

 



ad.2. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym 

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

- przeprowadzanie kontroli remontów w szkole i przedszkolu w Kamienniku oraz w szkole  

w Karłowicach Wielkich, które wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach robót 

publicznych, 

- pracownicy publiczni czyścili również rowy na terenie Gminy Kamiennik, 

- w Lipnikach robimy bramy wjazdowe do OSP, 

- złożona została dokumentacja dotycząca świetlicy w Zurzycach, 

- uczestniczyłem też w dożynkach parafialnych w Kamienniku, Goworowicach  i Szklarach 

oraz w Dożynkach Gminnych w Lipnikach – serdecznie dziękuję wszystkim za organizację  

i przygotowanie tych imprez, 

Remigiusz Morawski – jeśli byłby ktoś chętny to mam ze sobą gazetki bezpłatne, w których 

opisane są dożynki. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę bardzo Panie Wójcie o kontynuowanie 

sprawozdania. 

- wystąpił problem wody w Siemionce prowadzę w tej sprawie rozmowy z projektantem  

i Burmistrzem z Otmuchowa, 

- informuję, że zebrania wiejskie powinny się odbyć do końca września, ja nie będę wszędzie 

jeździł bo nie jest to mój obowiązek, w pewnych miejscowościach muszę być i tam też 

pojadę.  

 

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

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji Radnych). 

 

ad.4. Przewodniczą Rady Gminy poprosił o przedstawienie protokołów kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Bogumił Wąs – przedstawił protokół Nr 20k/16, 

członek Komisji Rewizyjnej p. Małgorzata Pietroczuk – przedstawiła protokół Nr 21k/16 

(protokoły w teczce z posiedzeń Komisji).     

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o wyjaśnienie zniżki godzin dla zastępcy dyrektora 

szkoły. 

Sekretarz Gminy – zniżka godzin była konieczna aby zastępca mógł wykonywać jeszcze 

inne obowiązki. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę jeszcze wyjaśnić sprawę referenta do naliczania płac. 



Wójt Gminy  –  taka sytuacja trwa już od dawna, jest to specyficzne naliczanie, ja bym się bał 

przyjąć kogoś innego, ta pani robi to naprawdę dobrze, nie było nigdy skarg, że coś jest źle 

naliczone, ja to dlatego toleruję bo to nie jest tylko jedna szkoła, ale też przedszkola i inne 

szkoły, a poza tym to nie są duże pieniądze.   

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z pytaniem do dyrektora ZGKiM p. Jana 

Bednarczuka co jest czynione aby zwiększyć ściągalność zaległości z tytułu dostarczania 

wody pitnej? 

Dyrektor ZGKiM p. J. Bednarczuk – wysyłamy wezwanie do zapłaty, upomnienie  

a następnie informację o odcięciu wody, jeśli zapłacą jedni to znowu inni nie zapłacą. Nie da 

się tej kwestii zlikwidować do „0” staramy się aby to zminimalizować. 

Wójt – znam tę sytuację, są to osoby powtarzające się, jeśli odetniemy komuś wodę musimy 

mu ją dostarczyć w inny sposób. Jest to ciężka sprawa, ściągalność jest na 80% nawet jak 

komornik przyjdzie to i tak nie ma z czego ściągnąć tych pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Gminy – uwagi dotyczące wody w Kłodoboku będą poruszane na 

zebraniach wiejskich w najbliższym czasie. 

Teresa Zibura – nie dało by rady aby ci ludzie odpracowali w jakiś sposób zadłużenia, może 

Pan Radca znajdzie jakiś przepis w jaki sposób to załatwić.  

Wójt – nie jest to łatwe, musimy takiemu pracownikowi zapewnić ubranie robocze, zrobić 

badania mieć też nad nim nadzór a to generuje koszty. 

Teresa Zibura – ja pracuje na Gminie Otmuchów i słyszę, że tam ludzie odpracowują 

zaległości. Może porozmawiać z Burmistrzem z Otmuchowa w jaki sposób on to rozwiązał. 

Naprawdę należałoby się nad tym zastanowić. 

Zdzisław Ficoń – jak wielka jest ta obniżka godzin dla zastępcy dyrektora i gdzie te godziny 

się podziały? 

Dyrektor M. Glinka – obniżka dla zastępcy to jest 4 godziny, czyli ma on teraz 14 godzin  

i to nie poszło na nadgodziny tylko na dopełnienie etatów innych nauczycieli. Chciałabym 

jeszcze odnieść się do zarzutu o zwolnieniu polonisty – polonista zrezygnował sam, nie 

przyjął 11 godzin nauczania, dołożyliśmy te godziny innym nauczycielom zostało 5 godzin 

dlatego inny nauczyciel poszedł na filologię. 

Bogumił Wąs – chcę się odnieść do protokołu 20k jestem już tu ostatni raz jako 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja nie tylko kontroluje dokumentację,  

ale reaguje też na głosy pewnych grup nauczycieli. Nie mamy co bronić nauczycieli, 

obliczenia dokonuje się w tabelkach, jest bardzo dużo młodych ludzi po studiach nie 

mających pracy, można by zatrudnić kogoś z zewnątrz kto szybko nauczyłby się tego. Zgodzę 



się że jest to mała kwota jaką płaci się tej pani na umowę zlecenie, zatrudniając kogoś na pół 

etatu i płacąc za niego wszystkie składki wyszłoby więcej. 

Jeśli chodzi o p. Bednarczuka widać, że jest to raz kwota większa a raz mniejsza, teraz jak 

weszło 500+ to powinno się poprawić. 

 

ad.5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Tadeusza Kaczmarskiego – przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej o przedstawienie Protokołu  

Nr 18/2016  z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.05.2016r. (protokół w teczce  

z posiedzeń Komisji). 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o wyjaśnienie pkt 3.  

Wójt – transportem zajmie się PKS, myśmy jako ostatnia z gmin przeszli na transport 

organizowany przez PKS, nic nas nie interesuje, zarobimy na tym jakieś 30-35 tysięcy 

ponieważ Urząd Marszałkowski zwraca 50% wartości za bilety, dzieci zostały obiletowane,  

p. Kadłubki przeszedł na emeryturę, p. Śnieżka poszła do przedszkola, kierowcą został  

p. Sajura a opiekunką p. Duc z Cieszanowic. Do małych wiosek jak np. Siemionki nadal 

będzie jeździł nasz BUS. Ja dostaję fakturę na koniec miesiąca i nic mnie nie interesuje. 

Przewodniczący Rady Gminy – zajmijmy się kwestią liczby dzieci w szkole, dlaczego  

w Szkole Podstawowej w Karłowicach Wielkich w klasie I jest tylko czworo dzieci? 

Dyrektor A. Łukasiewicz – ta klasa nie kosztuje tak dużo dlatego, że niemal połowa zajęć 

jest łączona, jest to oddział z 12 godzinami reszta zajęć jest łączona. Nauczyciel mający uczyć 

w tej klasie zapowiedział, że jeśli jej nie otworzymy to pójdzie na roczny urlop zdrowotny, 

uczy on jeszcze muzyki i plastyki w starszych klasach więc to co musielibyśmy płacić jemu 

oraz nowozatrudnionemu nauczycielowi wyniosłoby więcej niż utrzymanie tej klasy obecnie. 

Dwóch rodziców zapowiedziało też, że jeśli nie będzie pierwszej klasy to przepiszą swoje 

dzieci do Nowak, stracilibyśmy w ten sposób subwencje na dwoje dzieci. Przez utworzenie tej 

klasy uniknęliśmy też konieczności zatrudnienia nauczyciela z muzyki i plastyki. Dziękuję 

bardzo Radnym i Wójtowi, że jest ta klasa. 

Wójt – dodam, że zgodziłem się na tą klasę pod warunkiem, że dzieci muszą przyjść do 

gimnazjum w Kamienniku, liczę też na dzieci, które przyjdą mieszkać na bloki  

w Karłowicach. 

Bogumił Wąs – proszę przedstawić dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli i godzin  

w Karłowicach Wielkich ponieważ nie zgadzają się dane poprzednie z tymi, które mamy 

teraz. 

Tadeusz Kaczmarski – bo to były dane z maja. 



Dyrektor A. Łukasiewicz –  Godziny są inne ponieważ w maju jest projekt, nie wiemy  

ile będzie potrzebnych godzin na zajęcia dodatkowe,  indywidualne czy rewalidacyjne – nie 

da się wszystkiego przewidzieć stąd ta różnica. Szkoła to nie jest przedsiębiorstwo, w którym 

da się wszystko policzyć. 

Bogumił Wąs – chodzi mi też o to, że protokoły zostały przedstawione dopiero dzisiaj kiedy 

już nic nie można zrobić bo rozpoczął się rok szkolny. Jeśli byłyby przedstawione wcześniej 

to Radni zadecydowaliby czy otworzyć tę klasę czy nie. W Kamienniku w pierwszej klasie 

jest siedmioro dzieci, w Karłowicach Wielkich – czworo. Ile pieniędzy idzie na utrzymanie 

tych klas, wydajemy kupę pieniędzy na zatrudnianie jednego nauczyciela, wszędzie zwalniają  

a my walczymy o jednego nauczyciela jakby byli oni nie do ruszenia. 

Krzysztof Tkacz – rozumiem intencje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wiem  

że szuka rozwiązania. Mam pytanie – czy są regulacje prawne ile uczniów może być  

minimalnie i maksymalnie w klasie? 

Wójt – maksymalna ilość uczniów na klasy podstawowe to 25 w gimnazjum 30. Nie jest 

określona natomiast minimalna ilość dzieci. Nie jest to pierwszy przypadek w Goworowicach 

w Stowarzyszeniu było 2 uczniów. W Gminie Kamiennik na klasę przypada około 8 dzieci, 

dopłacamy do oświaty, żeby się klasa sama finansowała musi mieć minimum 20 uczniów,  

przy klasach liczących 8 uczniów oświata nigdy nie będzie opłacalna. Sytuacja poprawi się 

może za 2-3 lata kiedy część nauczycieli przejdzie na emeryturę. Druga sprawa – my 

zwalniamy nauczycieli przykładem jest pan Tomasz Kliś chociaż były sprzeciwy  

to musieliśmy go zwolnić. Wszędzie jest tak, że samorządy dopłacają do oświaty. 

Krzysztof Tkacz – szkoły to nie przedsiębiorstwa i trzeba do nich dopłacać. Są przepisy 

przejściowe wydane przez Ministerstwo mówiące, że minimalnie w klasie może być  

siedmioro dzieci. Wójt mógł je zastosować lub nie.  Jest także pismo MEN, które mówi,  

że tygodniowy czas pracy nauczyciela w pełnym wymiarze  wynosi 40 godzin,  

w ramach tego pensum dyrektor może „wykorzystać” nauczycieli do innych zajęć, czy tak się 

dzieje? 

Dyrektor A. Łukasiewicz – tak, tak się dzieje jeśli zachodzi taka potrzeba to nauczyciele 

zostają i pracują nieodpłatnie. 

Dyrektor M. Glinka – tak samo jest w Zespole Szkół i Przedszkolu godziny tzw. „karciane” 

zostały zastąpione art. 42, nauczyciele pracują za darmo w świetlicy, jako pedagodzy  

czy logopedzi za część godzin jest im płacone, a za część nie. 

Krzysztof Tkacz – ile państwo potrzebowali by zatrudnić nauczycieli w ramach pensum  

aby nie płacić godzin nadliczbowych? 



Dyrektor M. Glinka – nadliczbówki wychodzą bo nie może uczyć dwóch nauczycieli 

jednego przedmiotu w jednej klasie. 

Wójt – najlepszy układ jest wtedy gdy nauczyciel ma ok 20 godzin aby mógł wypracować 

Kartę Nauczyciela, jeśli tego nie wypracuje my musimy wypłacać to minimum, które  

ma zagwarantowane w Karcie Nauczyciela. 

Zdzisław Ficoń – wierzcie nam państwo, że przeanalizowaliśmy wszystko i będę bronił 

stanowiska, że należało otworzyć tę klasę ze względów ekonomicznych i ze względu  

na te maluszki. 

Przewodniczący Rady Gminy – wzgląd ekonomiczny jest ważny, ale ze względu typowo 

ludzkiego należało utworzyć tę klasę.  

Zdzisław Ficoń – nie utworzenie tego oddziału wygenerowałoby jeszcze większe koszty.  

Wójt – proszę państwa poważnym problemem jest problem niepełnosprawnych dzieci, 

dowozimy takie dzieci do przedszkola i szkoły w Nysie. Tragedią jest zaniżanie poziomu, 

lekarze wystawiają opinie o niepełnosprawności dzieci, a moim obowiązkiem jest dowożenie 

tych dzieci do przedszkola i szkoły są to również koszty. 

Zdzisław Ficoń – jeśli nadal będzie funkcjonowała Karta Nauczyciela to nic nie zmienimy  

w wyglądzie oświaty. 

Krzysztof Tkacz – jeśli uda mi się zebrać czworo radnych wniesiemy projekt do Rady 

Gminy o minimalnej ilości dzieci w klasach. 

Dyrektor A. Łukasiewicz – przypominam, że ta klasa jest czteroosobowa, ale kosztuje tyle 

co siedmioosobowa więc nie dokładamy do niej bo są łączone zajęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy – uważam, że odpowiedzi na wnioski z protokołów Komisji 

Rewizyjnej są załatwione, czyli, że wnioski te zostały przyjęte do realizacji. Wnioski 

dotyczące oświaty nie zostaną zrealizowana tzn. rozwiązania zostaną takie jakie są obecnie.  

 

ad.7.1) Przewodniczący Rady Gminy – przystąpmy do rozpatrzenia projektów uchwał. 

 Przedstawił pismo p. Bogumiła Wąsa o złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania  

ze stanowiska i powołania na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Kamiennik. 

Poprosił o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – nie przyjmuje rezygnacji, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – nie przyjmuje rezygnacji –  

3 „za”, 2 „wstrzymuj ące się”, 



3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – przeciw,  

ale jeśli zostanie podtrzymana decyzja o rezygnacji komisja opowie się za decyzją 

przewodniczącego, 

4) Komisja Rewizyjna – Krzysztof Tkacz za względu na osobisty charakter sprawy Komisja 

opowie się na sesji, jest teraz moment aby wyjaśnić dlaczego doszło do złożenia rezygnacji 

przez Pana Wąsa, w mojej ocenie Komisja pracowała bardzo dobrze i sumiennie. 

Przewodniczący Rady Gminy – ja oceniam pracę Komisji i pracę przewodniczącego bardzo 

dobrze, Komisja pracuje i Pan przewodniczący zawsze jest bardzo dobrze przygotowany 

merytorycznie. Chciałbym żeby p. przewodniczący pracował nadal. Takie jest moje 

stanowisko. 

Anna Łukasiewicz – odnośnie osoby Pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej praca 

odbywa się odpowiednio, Pan przewodniczący przygotowuje materiały bardzo solidnie, w tej 

chwili jest optymalny skład Komisji jeśli chodzi o rozpatrywanie spraw. Proszę się jeszcze 

zastanowić nad rezygnacją, zostały dwa lata może mógłby Pan wycofać swoją rezygnację. 

Bogumił Wąs – zastanawiam się czy przedstawiać powody, przez które złożyłem swoją 

rezygnację, są to zarówno sprawy osobiste jak i związane z pracą w Komisji...Dobrze nie 

przedstawię argumentów i  wycofuję swój wniosek. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z państwa radnych jest za tym aby wycofać wniosek? 

Zdzisław Ficoń – nie możemy głosować tego wniosku. 

Radca Prawny – tak, taki wniosek nie może być głosowany można głosować przeciw 

rezygnacji lub nie głosować uchwały. 

Zdzisław Ficoń – skoro p. Wąs złożył wniosek na piśmie, że rezygnuje z funkcji 

przewodniczącego powinien teraz złożyć wniosek na piśmie, że wycofuje rezygnację. 

Radca Prawny – proszę zaznaczyć w protokole, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

wycofał wniosek o rezygnacji, a uchwała tym samym stanie się bezprzedmiotowa. 

Przewodniczący Rady Gminy -  dziękuje Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  

za takie stanowisko. 

 

ad.7.2) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi. Poprosił o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. 

Bogumił Wąs – przedstawię w jakiej kolejności rozpatrywano skargę: 

1) pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 14.06.2016r.  



2) kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Gminy zwołał na 

26.08.2016r., ustalono iż należy zwołać na 01.09.2016r. posiedzenie, na którym obecne będą 

strony, 

3) na posiedzeniu 01.09.2016r. ustaliliśmy, że skarga w części dotyczącej Wójta na dzień 

07.03.2016r. jest niezasadna, natomiast w części dotyczącej GOK-u na dzień 07.03.2016r. – 

jest zasadna (protokół Nr 21/2016 w teczce z posiedzeń komisji). 

Zdzisław Ficoń – Komisja odniosła się do dnia 07.03.2016r. a skarga jest z 12 lutego. 

Krzysztof Tkacz – rozpatrujemy skargę na dzień jej wpłynięcia czyli 07.03.2016r., 

Zdzisław Ficoń – co było 12.02.2016r.? 

Przewodniczący Rady Gminy – zdarzenie miało miejsce 12.02.2016r. a skarga wpłynęła 

07.03.2016r. 

Zdzisław Ficoń do Radcy Prawnego – czy Rada Gminy musi rozpatrywać skargę, która 

wpłynęła do Komisji Rewizyjnej? 

Radca Prawny – o tym kto się zajmuje skargą decydują przepisy i wskazania KPA. 

Przewodniczący Rady Gminy – Rada Gminy zdecydowała uchwałą, że skargę rozpatrzy 

Komisja Rewizyjna, przedstawia ona protokół z posiedzenia, a Rada podejmuje następnie 

uchwałę. Uchwała kończy sprawę a nie protokół Komisji Rewizyjnej.          

Bogumił Wąs – w Statucie Gminy Kamiennik jest zawarte, że skargi poprzez Radę Gminy  

są kierowane do odpowiedniej Komisji i ponownie wracają do Rady Gminy. 

Zdzisław Ficoń – w porządku mamy przedstawione, że skarga wpłynęła 03.07  

Tadeusz Kaczmarski – to jest błąd w druku ma być 07.03 

Zdzisław Ficoń – na posiedzeniach przed sesją poinformowano nas, że mamy rozpatrywać 

wszystko tylko do 07.03. 

Przewodniczący Rady Gminy – protokół dotyczący skargi mówi nam, że pierwsza część 

skargi dotycząca Wójta jest niezasadna, w drugiej części gdzie są nieprawidłowości GOK  

na dzień 07.03.2016r. skarga jest zasadna bo te nieprawidłowości nie zostały usunięte. 

Krzysztof Tkacz – Komisja Rewizyjna uznała, że skarga dotyczy Wójta oraz 

nieprawidłowości w GOK-u dlatego rozpatrywaliśmy jakby dwie skargi. Jak mamy glosować 

uchwałę, czy do każdej skargi osobno czy w inny sposób? 

Radca Prawny – możemy dodać kolejny paragraf do projektu uchwały czyli § 1 skarga 

niezasadna, § 2 skarga zasadna. Czy takie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące? 

Krzysztof Tkacz – tak.  

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi po uzgodnionych zmianach w projekcie uchwały, ta uchwała, która mamy teraz podjąć 



jest częściowo zasadna, a częściowo niezasadna. Natomiast następne skargi czekają jeszcze 

do rozwiązania. 

Radca Prawny – treść projektu uchwały jest poprawna. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisje o przedstawienie opinii w następującej 

kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – skarga niezasadna, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – skarga niezasadna 3 „za”,  

2 „wstrzymuj ące się” . 

3) Komisja Rewizyjna – swoje stanowisko przedstawiliśmy w protokole (protokół Nr 21/16 – 

dostępny w teczce z posiedzeń Komisji), 

4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się  

w głosowaniu na sesji ponieważ sprawę wielokrotnie rozpatrywano na posiedzeniach. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi? 14 „za”,  

1 „przeciw”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXI/102/16) 

Przewodniczący Rady Gminy – do Z. Ficonia jak zapisać Twoje stanowisko? 

Zdzisław Ficoń – jestem za i przeciw. Nie głosowaliśmy wniosku o zmianę w projekcie 

uchwały dotyczącej skargi. 

Krzysztof Tkacz – ktoś tu czegoś nie rozumie, w uchwale skarga jest w części pierwszej 

niezasadna, w części drugiej zasadna dlatego głosowaliśmy taka uchwałę. 

Zdzisław Ficoń – kto złożył wniosek o zmianę uchwały, czy był on przegłosowany,  

czy można tak sobie zmieniać projekt uchwały? 

Anna Łukasiewicz – można jeśli nad nim pracujemy. 

Przewodniczący Rady Gminy – więc jak jest z tym głosowaniem bo wychodzi,  

że głosowało 16 Radnych. 

Radca Prawny – jest już po głosowaniu więc nie możemy już głosować tego wniosku,  

a następnym razem będziemy już wiedzieć, że należy głosować też wniosek. 

 

ad.7.3) Przewodniczący Rady Gminy – proszę o uwagę zanim przejdziemy do następnego 

projektu uchwał  przedstawię pismo p. Barbary Jędral, które wpłynęło do Wojewody 

Opolskiego w dniu 07.07.2016r. jest to skarga na Wójta i Dyrektor GOK – następnie odczytał 

jej treść. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił również odpowiedź Wojewody na w/w 

skargę. 

Remigiusz Morawski – co to ma wspólnego z projektem uchwał jeśli to pismo wpłynęło do 

Wojewody? 



Przewodniczący Rady Gminy – już mówię –  kolejne pismo od p. B. Jędral, wpłynęło do 

Rady Gminy w dniu 22.07.2016r. jest to zażalenie  na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radnym treść pisma. Zażalenie jest łatwe do 

rozpatrzenia, prosiłem wcześniej Komisję Rewizyjną o rozpatrzenie, ale nie zrobiła tego. 

Projekt uchwały nie będzie więc dotyczył skargi, ale wyznaczenia Komisji, która zajmie się 

rozpatrzeniem tych skarg. 

Krzysztof Tkacz – Komisja Rewizyjna nie mogła rozpatrzyć tego zażalenia, zgodnie  

ze Statutem należy wskazać odpowiednią Komisję, która zajmie się rozpatrzeniem. 

Przewodniczący Rady Gminy – Radca Prawny podpowiedział mi aby przegłosować czy 

wyznaczyć jedną Komisję do zbadania skargi i zażalenia, czy dwie Komisje. 

Tadeusz Kaczmarski – uważam, że jedną. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za wyznaczeniem jednej 

Komisji? 10 „za”, 4 „wstrzymuj ące się”, 1 „nie głosował”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – którą Komisję więc wyznaczymy do rozpatrzenia skarg? 

Bogumił Wąs -  proponuję powołać Komisję doraźną po jednej osobie z każdej Komisji. 

Tadeusz Kaczmarski – to jest niezgodne ze Statutem, ma być wyznaczona Komisja stała 

Rady Gminy. 

Andrzej Ochociński – proponuję Komisję Rewizyjną. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za tym aby to była Komisja 

Rewizyjna? 10 „za”, 4 „wstrzymuj ące się”, 1 „nie głosował” 

 

Krzysztof Tkacz – proszę dołączyć Radnego Ficonia do naszej Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy wyraża Pan zgodę? 

Zdzisław Ficoń – nie wyrażam zgody.  

Anna Łukasiewicz – są to skargi o tej samej tematyce, wysyłane są do innych instytucji, czy 

nie można by wystąpić do RIO i Urzędu Wojewódzkiego o delegatów, aby pomogli nam  

w rozpatrzeniu tych skarg. Składam wniosek formalny aby wystosować takie pismo do tych 

instytucji. 

 



Przewodniczący Rady Gminy – Czy czynić starania o to by ktoś z nadzoru uczestniczył 

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dotyczącej rozpatrzenia skargi? 12 „za”,  

2 „wstrzymuj ące się”, 1 „nie głosował”. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

Komisji do rozpatrzenia skarg.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Komisji 

Rewizyjnej do rozpatrzenia skarg? 13 „za”, 1 „wstrzymał się”, 1 „niegłosował” 

(uchwała Nr XXI/103/16) 

 

ad.7.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Czy są uwagi 

do przedstawionego projektu? Nie było.  

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 14 „za”, 1 „nie głosował”  

(uchwała Nr XXI/104/16) 

 

ad.7.5) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Chociebórz. Proszę Wójta o komentarz. 

Wójt – sołtys i radny zgłosili się do mnie aby wystąpić do ARiMR o przejęcie tej działki jest 

to łąka, Agencja nie może oddać jej jako łąki dlatego chcemy przekształcić ją na funkcję 

rekreacyjna. 

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

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu wsi Chociebórz? 14 „za”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXI/105/16) 

 

ad.7.6) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Goworowice. Proszę Wójta o skomentowanie. 

Wójt – jest to szkoła i działka obok sklepu. Część dotyczącą szkoły poszerzymy o część 

mieszkaniową i handlową. Działkę obok sklepu o część mieszkaniową.  

Przewodniczący Rady Gminy – poproszę o opinię Komisje Rady Gminy w następującej 

kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 „za”, 2 „przeciw” , 



3) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 

4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały?  

14 „za”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXI/106/16) 

 

ad.7.7) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Kamiennik. 

Wójt – są to działki nauczycielskie, nie chcemy ich sprzedawać jako rolne, mamy dużo 

zapytań od ludzi czy mamy jakieś działki budowlane na sprzedaż, przekształcimy tą działkę 

na funkcję mieszkaniową  aby później je podzielić i sprzedać. 

Anna Łukasiewicz – czy nie poniesiemy zbyt dużych kosztów odrolnienia tej działki 

ponieważ jest to klasa II gleby? Żeby nie było jak z boiskiem w Karłowicach, że spłacaliśmy 

haracz za odrolnienie. 

Wójt – nie poniesiemy, musimy to tylko zgłosić do ministra Rolnictwa. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały?  

10 „za”, 4 „wstrzymuj ące się”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXI/107/16) 

 

ad.7.8) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Karłowice Wielkie. 

Wójt – chodzi tu o osiedle w starym POM-ie, p. Kozłowska chce rozbudować domek, chodzi 

o wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na całym osiedlu. 

 Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały?  

14 „za”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXI/108/16) 

 

ad.8. Pytania i interpelacje Radnych: 

Bogumił Wąs  - kiedy ruszy gabinet rehabilitacyjny? 

Wójt – jest to pat, poczyniliśmy starania aby kogoś zatrudnić, mamy trzy osoby, ale Caritas 

nie chce nikogo przyjąć bo poprzednia pani jest na chorobowym, sprawa rozwiąże  

się do 2 miesięcy. 

Bogumił Wąs – odnośnie gabinetu stomatologicznego – jest on cały czas zamknięty, ludzie 

się chcą zapisać na wizytę a oni informują, że wyczerpały się już limity na ten rok. Jestem 

często w ośrodku i gabinet jest cały czas zamknięty. 



Wójt – nie znam tematu – zajmę się tym. 

Anna Łukasiewicz – wrócę jeszcze do gabinetu rehabilitacyjnego – czy nie będziemy musieli 

mieć osoby z wykształceniem magisterskim? 

Wójt – mamy trzech magistrów. 

Małgorzata Ksiądzyna – niech ta pani się określi czy będzie podnosić kwalifikacje czy 

choruje. 

Wójt – nie jestem pracodawcą tej pani. 

Przewodniczący Rady Gminy – pani z Caritasu otrzymała informację aby podjęła 

dokształcanie. 

Remigiusz Morawski – to może na ten okres kogoś zatrudnić na zastępstwo? 

Sekretarz Gminy – Caritas świadczy usługi opiekuńcze w tym rehabilitację, p. Wójt 

poczynił starania, znalazł osoby ale to Caritas zatrudnia. 

Wójt – Ksiądz Dziekan z Otmuchowa jest szefem Caritasu, może ktoś z Państwa go zna  

i mógłby z nim porozmawiać w tej sprawie.  

Małgorzata Ksiądzyna – moglibyśmy zaprosić na następną sesję panie z Caritasu i księdza 

aby sprawa się wyjaśniła. A co do stomatologa obsługa dzieci i dorosłych nie jest 

zadawalająca, dzieci po prostu płaczą. Wszyscy wiemy, że jeśli zrazimy sie do czegoś będąc 

dzieckiem trudno później to naprawić. Uważam, że dr Jaskot powinien coś zrobić w tej 

kwestii. 

 Wójt – dr Jaskot nie ma nic wspólnego ze stomatologiem, on wynajmuje od nas 

pomieszczenie i płaci czynsz, nie wiedziałem, że sprawa tak wygląda zajmę się tym. 

Bogumił Wąs – trzeba się naprawdę postarać o ten gabinet rehabilitacyjny, ludzie mają 

skierowania po wylewach, udarach, a tu nie ma gdzie ich realizować. Jeśli chodzi  

o stomatologa to rzeczywiście doktor powtarza, że zna granice bólu. 

 

Ad.9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy są uwagi do protokołu? 

Anna Łukasiewicz – nie mieliśmy okazji zapoznać się z protokołem. 

Remigiusz Morawski – czy protokół nie może być głosowany na początku sesji, tak jest 

wszędzie. 

Przewodniczący Rady Gminy – jeśli będzie głosowany na początku tym bardziej nikt się  

z nim nie zapozna. 

Tadeusz Kaczmarski – intencją przeniesienia przyjęcia protokołu na koniec sesji było 

właśnie zapoznanie się z jego treścią podczas trwania obrad. 



Przewodniczący Rady Gminy – na początku sesji przypominałem, że jest protokół  

do wglądu. 

Remigiusz Morawski – ale nikt sie z nim  nie zapoznał. 

Przewodniczący Rady Gminy – jeśli żaden Radny nie zapoznał się z protokołem to znaczy, 

że nie ma do niego uwag. 

 

ad.10. Wolne wnioski i informacje: 

Grzegorz Ksiądzyna – jak tam sprawa studni w Kłodoboku? 

Wójt – odpowiem za 2 miesiące, jest koncepcja czy nie zasilić Kłodoboku i Karłowic Małych 

z Nysy. Podłączają teraz Spiny i może udałoby się podłączyć również nas. 

Małgorzata Ksiądzyna – jak to się przekłada finansowo na mieszkańca? 

Wójt – na dzień dzisiejszy jest kilka koncepcji, za 2 m-ce będę wiedział coś więcej na ten 

temat. 

Anna Łukasiewicz – czy Pan robił jakieś rozeznanie czy tej wody wystarczy? 

Wójt – nie wiem, nikt nie da takiej gwarancji. 

Urszula Urbanik – chciałabym przedstawić wnioski moje i p. Anny Łukasiewicz dotyczące 

wsi Karłowice Małe, wnioskujemy o:   

-    uzupełnienie ubytków oraz oczyszczenia poboczy drogi gminnej w Karłowicach Małych, 

- uregulowanie prawnego i geodezyjnego pasa drogowego całej drogi gminnej w Karłowicach 

Małych, 

- założenie lampy oświetleniowej na wjeździe do wsi Karłowice Małe, 

- usunięcie odpadów budowlanych z drogi z Karłowic Małych do Ogonów, 

- oświetlenie uliczne, które zapala się dopiero o 21:00, 

- zakup toi-toja na plac zabaw, 

- doprowadzenie wody do świetlicy. 

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy byli obecni na pogrzebie mojego męża. 

Anna Łukasiewicz – proszę o informację ile osób jest obecnie zatrudnionych w ramach robót 

publicznych i co te osoby wykonują. 

Wójt – zatrudniamy 10 osób, skończyliśmy prace w szkołach (malowanie, kładzenie 

wykładzin), obecnie są to prace melioracyjne, wylewamy fundamenty w Wilemowicach,  

pracownicy w Lipnikach czyszczą rów od p. Żmudy, oczyszczają pobocza w Siemionce i 

Białowieży. 

Anna Łukasiewicz – a ile jest obecnie stażystów w Urzędzie? 



Sekretarz Gminy – jedna pani skończyła staż i ma teraz gwarancję zatrudnienia, mamy 

jeszcze jednego stażystę, było też dwóch praktykantów odbywających praktyki szkolne. 

Remigiusz Morawski – dlaczego na roboty publiczne zatrudniane są akurat te osoby a nie 

inne, kto je wybiera? 

Wójt – częściowo ja, a częściowo PUP. 

Remigiusz Morawski – jedna osoba jest samotna, ale inne mają dochód, ludzie przychodzą 

do nas i pytają dlaczego osoba, której żona pracuje (więc mają jakiś dochód) jest zatrudniana 

w ramach robót publicznych? 

Wójt – wybiera się różnie, jeśli ktoś mi podpadnie bo np. pije, pomimo że ma sytuację trudną 

nie zatrudnię go. Wchodzi kolejny program, który ma na celu zatrudnianie pań – nie wiem 

jeszcze co im dam do roboty bo jest z tym problem. 

Bogumił Wąs – kto wybiera te panie? 

Wójt – wybiera PUP podczas rozmowy z doradcą zawodowym. 

Stanisława Leśniak – jest to projekt unijny, stowarzyszenie pisze projekt i dostaje na niego 

pieniądze. 

Małgorzata Pietroczuk – składam wniosek aby zgłosić do powiatu o naprawienie barierki 

koło p. Podrucznej i proszę wyczyścić trzy studzienki w Karłowicach. 

Urszula Urbańczyk – zgłosić o wyczyszczenie zakrętu w Karłowicach koło krzyża. 

Bogumił Wąs – panie Wójcie problemem jest brak rozkładu jazdy autobusu, który dowozi 

dzieci do szkoły jest on też transportem publicznym, ludzie się pytają czy mogą z niego 

korzystać? Taki autobus musi zaczynać kurs od przystanku aby zabrać pasażerów, a nie od 

szkoły. 

Wójt – można nim jechać za 2 zł. 

Sekretarz Gminy – rozkład jazdy będzie uzgodniony jak w szkole wyjaśni się plan lekcji i 

godziny dowozu i odwozu dzieci. 

Barbara Jędral – mam zapytanie do Wójta w związku z przydzielonym mi lokalem – czy  

p. Wójt zapoznał się z uwagami z protokołu z okazania mieszkania, czy lokal będzie 

remontowany i czy będzie mi przydzielony jeszcze w tym roku. 

Wójt – zapoznałem się, lokal będzie remontowany ale nie w takim zakresie jaki Pani 

przedstawiła w protokole, będzie oddany Pani jeszcze w tym roku.  

 

 



Przewodniczący Rady Gminy – Czy są uwagi do protokołu – nie było. Kto z Państwa 

Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik? 12 „za”, 

3 „nie głosowało”. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 13ºº zamknął 

obrady XXI sesji Rady Gminy Kamiennik. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Anna Czaja  


