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Protokół Nr XXII/16 

z Sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 29 września 2016r. w godzinach 9°° - 12°° 

 

 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina – Przewodniczący 

Rady Gminy. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy, Radcę Prawnego oraz p. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kamienniku. 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. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral 

• przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z rozpatrywanej skargi, 

• podjęcie uchwały, 

2) 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, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 

6. Pytania i interpelacje radnych. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – przypominam, że protokół znajduje się w „biurze” sesji  

do wglądu. Gdyby były uwagi do protokołu to proszę je zgłosić.  Na samym początku 

chciałbym aby z porządku sesji usunąć pierwszą uchwałę w sprawie skargi pani B. Jędral – 
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przedstawił pismo z 22.09.2016r., które wystosowała Komisja Rewizyjna do Urzędu 

Wojewódzkiego z prośbą o wydelegowanie pracownika Urzędu Wojewódzkiego do udziału  

w posiedzeniu Komisji dotyczącego rozpatrzenia skargi p. B. Jędral. Przewodniczący Rady 

Gminy odczytał również odpowiedź Wojewody Opolskiego, która wpłynęła do biura rady  

w  dniu 29.09.2016r. Ponieważ nie mamy protokołu z Komisji proszę o wycofanie tego 

punktu z dzisiejszego porządku obrad. 

Krzysztof Tkacz – kto podpisał to pismo? 

Przewodniczący Rady Gminy -  pismo jest podpisane elektronicznie przez p. Judyckiego. 

Tadeusz Kaczmarski – chciałbym aby Komisja Rewizyjna wyjaśniła nam swoje stanowisko 

w myśl art. 92 Statutu Gminy Kamiennik. 

Bogumił Wąs – na poprzedniej sesji przegłosowano wniosek aby osoba postronna 

uczestniczyła w rozwiązaniu tego problemu. Na posiedzeniu w dniu 22.09.2016r. członkowie 

Komisji wystosowali ponownie pismo do Wojewody aby taka osoba uczestniczyła  

w rozpatrzeniu tego sporu. Nie pobraliśmy diet za to posiedzenie.  

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za usunięciem z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi? 15 „za” – jednogłośnie.   

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawię porządek sesji 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. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

5. Rozpatrzenie projektów 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) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 

6. Pytania i interpelacje radnych. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

8. Wolne wnioski i informacje. 
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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 sprawy jak:  

- po zakończonej sesji – przygotowywanie uchwał do publikacji, 

- rozmawiałem z księdzem Magierowskim – wyjaśnił on, że p. Natalia obecna rehabilitantka 

złożyła rezygnację i od października gabinet rehabilitacyjny będzie uruchomiony, 

- brałem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22.09.2016r., 

- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed sesją. 

 

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

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

- 03.10.2016r. przewozimy wszystkie urządzenia do nowo wyremontowanego gabinetu 

rehabilitacyjnego, 

- remont drogi Zurzyce – Tarnawa, 

- remont dachu na remizie w Kłodoboku, 

- szykujemy teren pod plac zabaw w Goworowicach, 

- malujemy place zabaw na Gminie, 

- naprawiliśmy drogi m.in. Kamiennik, Ogonów, Karłowice Małe, Kłodobok – drogi  

są naprawione, dziury załatane 

- brałem udział w zebraniach wiejskich w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na 2017r., 

- podpisaliśmy z Komendą Powiatową odpowiednie papiery, które idą dalej do Opola  

i Warszawy odnośnie przystąpienia strażaków z Kamiennika od 01.01.2017r. do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 

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

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji Radnych). 

Sekretarz Gminy – złożono wniosek o usunięcie odpadów budowlanych na drodze  

z Karłowic Małych do Ogonowa. 

Wójt – częściowo zostało to usunięte, w przyszłym tygodniu uprzątniemy to do końca. 

Remigiusz Morawski – usuwał to p. J. Kogus a nie bezrobotni, czy nie ma bezrobotnych 

zatrudnionych w ramach robót publicznych aby to uprzątnęli? Musiał to zrobić Pan Jarek – 

wstyd. 
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Wójt – nie wiem kto to robił byłem w delegacji, a jeśli nawet to trochę ruchu jeszcze nikomu 

nie zaszkodziło. 

Sekretarz Gminy – wniosek o doprowadzenie wody do świetlicy w Karłowicach Małych. 

Wójt – uważam, że jest to niepotrzebne. 

Urszula Urbańczyk – jak niepotrzebne, robimy tam spotkania i nie możemy sobie nawet 

herbaty zrobić, dzieci przychodzą, bawią się i nawet rąk nie mają gdzie umyć. 

Wójt – mam złe doświadczenie jeśli chodzi o wodę w świetlicach w Kłodoboku  

nie dokręcono kranu i woda ciekła nie wiadomo ile. 

Małgorzata Ksiądzyna -  proszę nie zwalać na Kłodobok. Jestem za p. Urbańczyk, 

spotykamy się często w świetlicy i dziwne to jest jeśli musimy przyjeżdżać tam z własną 

wodą. 

Anna Łukasiewicz – samo utrzymanie czystości jest trudne, nie ma gdzie umyć rąk, należy 

się nam też jakaś umywalka oraz ubikacja, mamy XXI wiek chcemy tylko troszkę cywilizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy – mam jeszcze jedną sprawę, zawsze mam ze sobą wnioski  

w sprawie interpelacji bardzo proszę o składanie pisemnych wniosków na formularzu, ułatwi 

nam to późniejszą pracę. 

 

ad.4. Przewodniczący Rady Gminy - nie mam wynotowanych wniosków Komisji Stałych,  

nie padały takie wnioski na posiedzeniach przed sesją. 

 

ad.5.1) Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do rozpatrzenia projektów uchwał – 

następnie przedstawił projekt uchwały 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. Odczytał również opinię RIO nt sprawozdania z budżetu  

za I półrocze 2016r.  

Poprosił o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem 4 „za”,  

1 „wstrzymał się”, 

Krzysztof Tkacz – chciałbym zapytać o realizację wydatków majątkowych i o to gdzie 

można znaleźć informacje dotyczące rozliczania kursu tańca, który się tu odbywa? 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę najpierw o opinię wszystkich Komisji a później 

będziemy odpowiadać na pytania ponieważ będą się one powtarzały też w innych Komisjach. 

3) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji, 
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4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – nieprawidłowości 

w wydatkowaniu funduszy w ramach instytucji kultury w wydatkach, które przewyższają 

dochody oraz nieprawidłowości w prowadzeniu rozliczeń zajęć nauki tańca Zumba - Komisja 

podejmie decyzję po otrzymaniu wyjaśnień. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o wyjaśnienie tych niejasności dotyczących 

instytucji kultury. 

Stanisława Leśniak – to, że planujemy więcej kosztów niż przychodów spowodowane jest 

tym iż mamy jeszcze wolne środki obrotowe. 

Zdzisław Ficoń – plan wydatków jest większy niż plan dochodów, mam więc pytanie czy  

w instytucji kultury, która jest organizacją non profit może być nadwyżka finansowa, mało 

tego jest to organizacja, która dostaje dotację z Gminy, ta nadwyżka po zamknięciu roku 

powinna być zwrócona do budżetu. 

Skarbnik Gminy – instytucja kultury ma jeszcze inne dochody niż dotacja, nie zostały one 

wykorzystane w tamtym roku i dlatego przeszły na kolejny rok. 

Zdzisław Ficoń – na jaki cel została udzielona dotacja? 

Skarbnik Gminy – na działalność instytucji kultury i orkiestry. 

Zdzisław Ficoń – w jakiej kwocie została wykorzystana dotacja? 

Skarbnik Gminy – 100% 

Zdzisław Ficoń – skąd się zrobiła nadwyżka? 

Skarbnik Gminy – ponieważ mają jeszcze dodatkowe wpływy. 

Stanisława Leśniak – naszymi dochodami nie jest tylko dotacja, mamy jeszcze przychody  

z czynszu z wynajmu Sali, wpłynęły też pieniądze od p. Kowalik.  

Anna Łukasiewicz – przychody i rozchody macie stałe więc można procentowo obliczyć 

nadwyżkę ze świadczenia usług i tę nadwyżkę pomniejszyć przy realizacji kwoty z budżetu. 

Stanisława Leśniak – wydatki np. na opał zmieniły sie po zmianie pieca, nie możemy więc 

dokładnie tego zaplanować 

Anna Łukasiewicz – mam jeszcze kolejne pytanie co się dzieje z instruktorem nauki tańca, 

przegłosowaliśmy uchwałę w której zgodziliśmy się na zatrudnienie, przekazaliśmy  

na to kwotę 26 tys. zł. 

Stanisława Leśniak – chodzi o instruktora GOK-u? 

Anna Łukasiewicz – zwracaliście się o przekazanie pieniędzy na zatrudnienie na ½ etatu 

instruktora tańca, gdzie są te pieniądze? 

Stanisława Leśniak – instruktorkę tańca Zumba zatrudniamy na umowę zlecenie a nie na ½ 

etatu. 
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Skarbnik Gminy – był wniosek na dotację na ½ etatu, jeśli nikogo nie zatrudnili to nie 

wykorzystali tych pieniędzy. 

Anna Łukasiewicz – więc przy rozliczaniu powinno to być ujęte, proszę więc aby było  

to wyjaśnione bardzo dokładnie. 

Janina Skowron Dyrektor GOK – nabór na instruktora tańca trwa, staramy się aby był  

to instruktor tańców ludowych. Zumba natomiast kosztuje 10zł od osoby my pobieramy 6zł 

od pań i dzieci resztę dopłacamy z własnych pieniędzy. 

Anna Łukasiewicz – czy to jest zgodne z ustawą o finansach publicznych takie rozliczanie 

instruktora Zumby? 

Skarbnik Gminy – jest to nieprawidłowość, powinny być dokonywane wpłaty  

za pokwitowaniem. 

Anna Łukasiewicz – czyli nie może być pani instruktorka Zumby finansowana z dwóch 

źródeł: z prywatnego i z umowy o dzieło? 

Krzysztof Tkacz – ta opłata to są dochody własne instytucji kultury czy tak? 

Stanisława Leśniak – pani instruktorka Zumby za jedne zajęcia trwające godzinę życzy sobie 

100zł, panie wpłacają część a my uzupełniamy umową o dzieło jej wynagrodzenie, 

odprowadzamy od tego podatek, prowadzimy zeszyt z pokwitowaniami. 

Anna Łukasiewicz – jest to łamanie ustawy o finansach publicznych. 

Zdzisław Ficoń – podobna sytuacja była z ZGKiM – był zakładem dotowanym zwiększyły 

im się dochody i już ich nie dotujemy, skoro więc instytucja kultury przynosi zysk stawiam 

wniosek o pomniejszenie dotacji o 50 tys. zł na przyszły rok. 

Wójt – można ten wniosek przyjąć, ale trochę tego nie rozumiem – GOK po remoncie 

rozwija się, jest dużo sekcji, obiekt ten zaczął żyć, dlaczego zabierać im tą dotację? Niech oni 

się rozwijają nadal. 

Krzysztof Tkacz – nikt nie kwestionuje, że GOK się rozwija, powstał problem ściśle 

rachunkowy, p. Skarbnik potwierdziła, że jest to niezgodne z prawem czy na granicy prawa 

więc o to pytamy. 

Tadeusz Kaczmarski – nie mógłbym głosować wniosku p. Ficonia bo byłbym przeciw 

działalności GOK. 

Stanisława Leśniak – zaznaczam, że środki obrotowe nie równają się środkom pieniężnym, 

te 59 tys. zł to nie jest to co my mamy stricte w pieniążkach. 

Zdzisław Ficoń – piszecie corocznie wniosek o dotację, jakie tam są argumenty na co ta 

dotacja ma być przeznaczana? 

Stanisława Leśniak – jest to plan finansowy. 

Przewodniczący Rady Gminy – na całkowitą działalność tej jednostki. 
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Zdzisław Ficoń – ale dotacja ma być uzupełnieniem a nie finansowaniem tej jednostki. 

Bogumił Wąs – do p. Mecenasa – jak mam głosować? czy to co robi GOK jest niezgodne  

z prawem? Czy jest to naruszenie dyscypliny? 

Radca Prawny – do p. Ficonia skąd wziął pan informację, że jest to instytucja non-profit? 

Nie ma takiego nakazu, że jeśli coś zarobią to muszą to zwrócić. 

Anna Łukasiewicz – mam pytanie do p. Mecenasa czy my musimy mieć instytucję kultury 

czy możemy mieć zakład budżetowy? Ustawa mówi, że nie jest obowiązkiem Gminy 

posiadanie instytucji kultury. 

Radca Prawny - nie ma takiego obowiązku. 

Wójt – nie zgadzam się z p. Mecenasem, że nie ma obowiązku, sprawdzaliśmy to parę lat 

temu i jednak jest obowiązek, są gminy które nie maja instytucji kultury ale maja bibliotekę 

gminną, która spełnia rolę instytucji kultury. 

Anna Łukasiewicz – my nie jesteśmy za likwidacją GOK-u chodzi o zasady działania: nie na 

zasadzie instytucji, ale na zasadzie zakładu budżetowego i tu p. Mecenas potwierdził, że nie 

mamy obowiązku posiadania instytucji kultury. 

Przewodniczący Rady Gminy – Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, przystąpmy 

zatem do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 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? 11 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymał si ę”  

(Uchwała Nr XXII/109/16). 

 

ad.5.2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Poprosił o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności: 

1) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wnosi  

o wyjaśnienie: udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przeprowadzone w okresie trzech 

lat poprzedzających złożenie wniosku – chodzi o to, że trzy lata do tyłu może być udzielona 

dotacja, ująć do odbioru prac służby konserwatorskie, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opowie się po wyjaśnieniu 

przez Radcę Prawnego niejasności, 

4) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 
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Przewodniczący Rady Gminy – proszę o wyjaśnienie możliwości złożenia wniosku trzy lata 

do tyłu. 

Radca Prawny – taka była propozycja przy projekcie uchwały, jest ona dość logiczna  

z zapisem ustawowym, ale też nie jest obligatoryjna. Ustawa przewiduje udzielenie takiej 

dotacji za prace, które wykonane były trzy lata wstecz. Do Rady należy decyzja czy przyjąć 

ten projekt czy nie. 

Krzysztof Tkacz – czy to jest sztywny czas tych trzech lat czy może być pięć, dziesięć? 

Radca Prawny – są trzy lata, taka była propozycja, ustawa przewiduje taką możliwość 

dlatego nasz projekt to zawiera, ale radni mogą to zmienić. 

Skarbnik Gminy – można skreślić ten § 2, Rada Gminy nie musi uwzględniać tych trzech lat 

poprzednich. 

Radca Prawny – jeśli nie uchwalimy takiej uchwały to w ogóle będzie wykluczone 

stosowanie takiej dotacji.  

Anna Łukasiewicz – czy jeśli podejmiemy tą uchwałę Wójt będzie zobligowany  

do stosowania jej? 

Radca Prawny – może, ale nie musi. 

Wójt – są warunki otrzymania dotacji m.in. musi być dokumentacja, zgoda konserwatora. 

Przy odbiorze muszą być inspektor nadzoru, wykonawca, projektant, kierownik budowy. My 

nie musimy być na odbiorze, ale musimy otrzymać wszystkie pozwolenia przed udzieleniem 

dotacji. My mamy mało zabytków jakieś 4 kościoły, kilka gospodarstw, kamienie graniczne  

i tyle, myślę więc, że można zostawić ten zapis. 

Radca Prawny - poprzedni zapis mówił, że na podstawie kosztorysu przyznaje się dotację 

teraz na podstawie pozwolenia możemy przyznać dotację. 

Przewodniczący Rady Gminy – właściciel nieruchomości rozpoczynając remont nie 

występuje o dotację od razu, a robi to dopiero np. po 2 latach, nie należy więc tego 

ograniczać. 

Skarbnik Gminy  - Rada Gminy podejmuje decyzję ponieważ w uchwale jest zapis „że 

może” a nie „że musi”. 

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

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków? 15 „za” – jednogłośnie 

(Uchwała Nr XXII/110/16) 

 

ad.5.3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
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Poprosił o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności: 

1) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – postuluje  

o przyśpieszenie realizacji wodociągu w Kłodoboku i rozpoczęcie realizacji drogi  

w Karłowicach Małych w 2017r. –  opowie się w głosowaniu na sesji, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 „za”, 1 „opowie się na 

sesji”, 

4) Komisja Rewizyjna – opowie się na sesji. 

Anna Łukasiewicz – co będzie z wnioskami Komisji Rolnictwa, czy będziemy je głosować? 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały? Nie było. 

Przystąpmy więc do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyśpieszeniem realizacji 

wodociągu w Kłodoboku? 

Wójt – przepraszam, ale to tak nie może być, ja nie mogę teraz robić inwestycji z własnych 

środków jeśli mogę dostać na to dotację. Jeśli radni przegłosują ten wniosek czy ja mam robić 

tę inwestycję bez dotacji? Moim celem jest dostanie dofinansowania do tej inwestycji  

z PROW-u. 

Krzysztof Tkacz – składam wniosek aby w 2017r. rozpocząć modernizację ujęcia wody  

w Kłodoboku dla czterech wiosek. 

Anna Łukasiewicz – to nie było złośliwe zgłoszenie tego wniosku, ale chcemy  

się zabezpieczyć, aby te roboty rozpocząć w 2017r. 

Wójt – moim cele jest złożenie wniosku na dotację, nie ma jeszcze tego naboru. 

Krzysztof Tkacz – nikt nie da panu gwarancji, że otrzymamy dotację, co jeśli nie będzie tej 

dotacji? 

Wójt – możemy to przegłosować jak otrzymam odmowę z Urzędu Marszałkowskiego, ale 

jeśli ja mam zapisane w budżecie, że jest to inwestycja unijna to działa to na innych zasadach. 

Zdzisław Ficoń – jaka jest wizja rozwiązania problemu z wodą, była mowa o przyłączeniu do 

Nysy. 

Wójt – nie powiedziałem, że się przyłączymy do Nysy, tylko się dowiadywałem o taką 

możliwość. Weszliśmy tak daleko z tą wodą w Kłodoboku, że tak i tak będziemy robić ten 

wodociąg, dlatego nawet aby utrzymać ZGKiM i jego pracowników. Kłodobok zostawiamy  

i zrobimy na własnym garnuszku. Jeśli nie pozyskamy środków unijnych postaramy się 

zrobić to ze środków własnych. 

Krzysztof Tkacz -  my z p. sołtys jesteśmy bardzo zaangażowani w tą sprawę, przekonujemy 

rozmawiamy z mieszkańcami, ale czasami jest to trudne. 
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Wójt – środki unijne musimy spróbować wykorzystać na tę inwestycję, jeśli wystąpi jakaś 

awaria to rozkopiemy założymy opaskę i już. Nie możemy nie skorzystać z okazji otrzymania 

środków unijnych. 

Anna Łukasiewicz – ale w Karłowicach Małych nie było wody przez 3 m-ce. 

Wójt – to była awaria a nie brak wody. 

Urszula Urbanik – woda była zakręcana, nie można było nawet włączyć pralki, zmywarki. 

Wójt – wody brakowało przez jeden dzień. 

Anna Łukasiewicz -  nie było wody od 23ºº do 5ºº rano przez trzy miesiące. 

Wójt – prosiłbym aby odrzucić ten wniosek do otrzymania decyzji o dotacji. 

Krzysztof Tkacz – wycofuję wniosek o rozpoczęciu inwestycji w 2017r. 

Małgorzata Ksiądzyna – panie Wójcie takie wyjaśnienie miało być przedstawione  

na zebraniu w Kłodoboku a go zabrakło, ludzie nadal nie wiedzą co będzie, przychodzą do 

nas i pytają. Była taka propozycja na sesji aby zwołać spotkanie Wójta i mieszkańców może 

moglibyśmy się jednak spotkać i wyjaśnić mieszkańcom co to są środki unijne i na jakiej 

zasadzie się je dostaje i dlaczego te załatwienia tak długo trwają. 

Wójt – myślę, że im więcej ludzi się w to angażuje to gorzej, dobrze, że robią podłączenie  

z Nysy bo mamy jakby wyjście awaryjne, ale będę się starał aby kopać tą trzecią studnię. 

Inwestycja ruszy, ale musimy poczekać na możliwość pozyskania środków unijnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – kolejny wniosek Komisji Rolnictwa: droga w Karłowicach 

Małych. 

Anna Łukasiewicz – na zebraniu wiejskim w Karłowicach Małych p. Wójt stwierdził, że nie 

będzie robił tej drogi bo ja zrobiłam donos na niego do prokuratury i dopóki ta sprawa nie 

będzie wyjaśniona to on nie podpisze zgody na rozpoczęcie inwestycji. Proszę zapisać  

w protokole, że od dnia 3 lipca do końca lipca byłam poza granicami kraju – nie zrobiłam 

żadnego donosu. Prosiłam p. Wójta o kopię tego pisma bo muszę wystąpić na drogę sądową 

w tej sprawie. Proszę bardzo aby ten wniosek został przegłosowany dzisiaj aby ta droga była 

realizowana. 

Urszula Urbańczyk – poszły pieniądze z funduszu sołeckiego na plany tej drogi, plany 

przestaną być ważne i co, kolejny raz będziemy wydawać pieniądze na to samo? Obiecał pan 

ludziom drogę i co teraz. 

Wójt – wszystko robiłem aby tą drogę zrobić, plany są i nie przepadną, jeżeli jednak pani 

radna i pani sołtysowa piszą na mnie donosy na policję do Otmuchowa – do czasu 

wyjaśnienia tej sprawy nie podpiszę się pod wnioskiem o robienie tej drogi. 

Urszula Urbańczyk – najprawdopodobniej chodzi o zaniedbanie z pana strony, nie wykonał 

pan swoich obowiązków i dlatego zostało to zgłoszone. 
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Wójt – nie będę komentował już tego wniosku, proszę o nie głosowanie tego wniosku. 

Anna Łukasiewicz – muszę państwu wyjaśnić pewną sprawę: w Karłowicach Małych toczy 

się postępowanie o pobocze, była policja, był Wójt – chodziło nam tylko o uregulowanie 

poboczy drogi – okazało się że jest wznowienie granic na mapie jest zawężenie tego pobocza, 

skoro p. Wójt nie jest w stanie decyzją administracyjną rozwiązać tej sprawy złożyłyśmy 

wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokurator wszczyna postępowanie na 

wniosek policji, byłyśmy juz z p. sołtys na przesłuchaniu, sprawę później umorzono. 

Złożyłyśmy zażalenie i kolejny raz umorzono sprawę. Uważam, że prawo obowiązuje 

wszystkich. Mam dość obwiniania mnie o wszystko. Proszę nie mówić już na mój temat bo 

będę zakładać sprawy cywilne. I proszę o przegłosowanie tego wniosku. 

Bogumił Wąs – będziemy głosować prognozę finansową, droga w niej widnieje, jak więc 

mamy głosować? Mimo tego, że są zmiany w prognozie finansowej to nie wycofał Pan 

budowy tej drogi z planu. Ja będę głosował za realizacją tych zmian. Do póki to zadanie jest 

w wieloletniej prognozie to musimy realizować tą drogę. 

Wójt – wyraźnie powiedziałem, że nie będę tej drogi realizował do czasu rozstrzygnięcia 

sprawy prokuratorskiej. 

Anna Łukasiewicz – jakie będzie Pana satysfakcjonować rozstrzygnięcie sądowe? 

Wójt – nie wiem, wierzę w to, że ewentualny wynik będzie pozytywny. 

Krzysztof Tkacz – jak jest zaklasyfikowany wydatek 300 tys. zł na drogę w Karłowicach 

Małych? 

Skarbnik Gminy – to jest wydatek majątkowy, możemy uzyskać dotację jeśli złożymy 

wniosek do Samorządu Województwa. 

Krzysztof Tkacz – czy przegłosowanie takiego wniosku o realizację drogi w roku następnym 

coś da? 

Radca Prawny – to Wójt tworzy i realizuje budżet. 

Przewodniczący Rady Gminy – wieloletnia prognoza jest uchwałą Rady Gminy jeżeli ten 

wniosek jest na 2017r. to głosowanie jest bezprzedmiotowe. 

Anna Łukasiewicz – p. Wójt tworzy i realizuje budżet, ale Rada ma prawo wnosić o zmiany. 

Tadeusz Kaczmarski – mamy w planie wieloletnim tę drogę więc po co głosować ten 

wniosek? 

Anna Łukasiewicz – zwracam już teraz Państwa uwagę co się kroi, należy zwrócić uwagę na 

to aby to zadanie zostało podtrzymane na przyszły rok.  

Bogumił Wąs – to są prywatne sprawy Wójta nie powinniśmy brać tego pod uwagę. 

Przewodniczący Rady Gminy – dopóki mamy tę drogę w wieloletniej prognozie to musimy 

ją robić, należy zwrócić uwagę aby ten wniosek był ujęty na 2017r. 



12 

 

Wójt – droga będzie wpisana na 2017r., ale nie będę jej realizował do czasu zakończenia 

sprawy. 

Remigiusz Morawski – jeżeli wynik postępowania będzie dla Pana pomyślny to droga 

będzie realizowana, a jeśli będzie niepomyślny to droga nie będzie realizowana czy tak mam 

to rozumieć? 

Krzysztof Tkacz – droga jest potrzebna mieszkańcom i nie można tym tak manewrować, że 

będzie albo nie będzie. 

Andrzej Ciesielski – proszę zebrać komisję i pojeździć po wszystkich wioskach i zobaczyć 

jak te drogi wyglądają a nie kłócić się na sesji. 

Zdzisław Ficoń – o ile uchwała wieloletnia zostanie podjęta to te 300 tys. zł zostanie 

przegłosowane i Wójt nie będzie mógł zablokować tej drogi. Do p. Ciesielskiego – Komisja 

Rolna jeździła i po trzech miejscowościach zrezygnowaliśmy bo stan dróg jest fatalny. 

Przewodniczący Rady Gminy – powtarzam jeszcze raz dopóki ta droga jest w wieloletniej 

prognozie finansowej mamy tylko dopilnować aby znalazła się tam na rok 2017. Przystąpmy 

teraz do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? 13 „za”, 2 „nie 

głosowało”(Uchwała Nr XXII/111/16) 

 

ad.5.4) Przewodniczący Rady Gminy – proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu 

uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Poprosił o opinię Komisje Rady Gminy według następującej kolejności: 

1) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się na sesji, 

2) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 3 „za”, 1 „opowie się na 

sesji”, 

4) Komisja Rewizyjna – opowie się na sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 10 „za”, 3 „wstrzymuj ące się”,  

2 „nie głosowały” (Uchwała Nr XXII/112/16) 

 

ad.6. Pytania i interpelacje radnych. 

Stanisław Kuś – połatać dziury w Lipnikach. 

Andrzej Ciesielski – złożyć wniosek do zarządu dróg o naprawę odcinka drogi Chociebórz – 

Kamiennik. 

Anna Łukasiewicz – droga Ogonów – Starowice usunąć zadrzewienia i połatać dziury. 
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Małgorzata Ksiądzyna -  od strony Cieszanowic droga do Kłodoboku – połatać dziury oraz 

oczyścić pobocze drogi z Kłodoboku w stronę Grodkowa. 

Urszula Urbańczyk – wyczyścić pobocze z chwastów na zakręcie obok boiska  

w Karłowicach koło krzyża. Doprowadzić wodę do świetlicy w Karłowicach Małych 

zamontować umywalkę i toaletę. 

 

ad.7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Zdzisław Ficoń – na ostatniej sesji głosowałem jedną uchwałę „za” i „przeciw” czy jest to 

uwzględnione? Czy ja jestem jako ta jedna osoba, która nie głosowała? Głosowałem 

podwójnie, uczyniłem to z premedytacją co z tym zrobimy? Czy jest to w protokole. 

Przewodniczący Rady Gminy – tak, jest to w protokole. 

Krzysztof Tkacz – Pani zanotowała, że skargi rozpatrujemy według KPC czy tak pan 

powiedział panie Radco? 

Radca Prawny – nie, na pewno nie, według KPA. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę to poprawić to jest literówka. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? 8 „za”,  

4 „wstrzymało się”, 3 „nie głosowało”. 

 

ad.8. Wolne wnioski i informacje. 

Urszula Urbańczyk – będzie remontowany most w Karłowicach Małych czy nie można  

by tego zgrać z powiatem i w tym samym czasie zamontować lamp oświetlenia? 

Wójt – jeszcze nie zleciłem wykonania oświetlenia projektantowi jutro będę rozmawiał  

z powiatem to się dowiem w jakim terminie oni planują to robić.  

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 12ºº zamknął 

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

Protokołowała: 

Anna Czaja  

   

    

  

 

 


