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Protokół Nr XXIII/16 

z Sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 27 października 2016r. w godzinach 9°° - 12°° 

 

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

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

Gminy, Radcę Prawnego oraz  mieszkańców Gminy Kamiennik. Stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 15 radnych, czyli 100% 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. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi 

zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na   2017 rok”, 

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2017, 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral na Wójta Gminy Kamiennik 

 i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku, 

4) w sprawie rozpatrzenia zażalenia na Przewodniczącego Rady Gminy 

Kamiennik, 

5) w sprawie wskazania Komisji do rozpatrzenia skargi p. B. Jędral z dnia 

20.09.2016r. skierowanej do p. Jerzego Naszkiewicza, 

6) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

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

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

7. Wolne wnioski i informacje. 
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Przewodniczący Rady Gminy – proponuję wprowadzić następujące zmiany  

w przedstawionym porządku obrad:  

1) dodać pkt 3 – Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną, 

2) w punkcie dotyczącym rozpatrzenia uchwał, w ppkt 3) pozostawić „w sprawie rozpatrzenia 

skargi p. Barbary Jędral na Wójta Gminy Kamiennik”; dodać natomiast ppkt 4) „w sprawie 

rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kamienniku”, pozostałe punktu pozostają bez zmian. 

Radca Prawny – proponuję zmienić podpunkt dotyczący rozpatrzenia zażalenia  

na Przewodniczącego Rady Gminy na: „rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Rady 

Gminy”. 

Bogumił Wąs – nie może być skarga tylko zażalenie, bo w takiej formie rozpatrywaliśmy to 

na posiedzeniu. 

Radca Prawny – nie ma czegoś takiego jak rozpatrywanie zażalenia. 

Anna Łukasiewicz – Panie Przewodniczący proszę o minutę przerwy dla Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy – udzielam przerwy. 

Bogumił Wąs – czy p. Jędral pisała to pismo jako skargę czy zażalenie? 

Barbara Jędral  – jako zażalenie. 

Radca Prawny – artykuł 222 KPA mówi nam, że treść pisma określa czy jest to skarga czy 

zażalenie, a nie to jak strona nazwała sobie pismo. 

Bogumił Wąs – było to poddane na sesji głosowaniu i traktowane jako zażalenie. 

Radca Prawny – chodzi o nazewnictwo, przywołany przepis mówi, że odbywa się to  

w trybie skargowym. 

Tadeusz Kaczmarski – czy to nie jest przekroczenie przepisów, że Komisja Rewizyjna 

zajęła się rozpatrywaniem tego zażalenia? 

Anna Łukasiewicz – p. Jędral nie zależało na pisaniu skargi tylko na pożaleniu się. 

Radca Prawny – gdyby to było zażalenie na postępowanie nigdy byście tego pisma nie 

dostali do rozpatrzenia. 

Krzysztof Tkacz – głosowaliśmy, która Komisja ma rozpatrywać to zażalenie, wtedy nie 

było dyskusji, że jest to skarga. Proponuję, aby wycofać to z porządku i aby inna Komisja to 

rozpatrzyła. 
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Przewodniczący Rady Gminy – zażalenie jest na nie załatwienie sprawy. Proponuję to tak 

zostawić. 

Krzysztof Tkacz – argumenty Radcy są zasadne, więc nie możemy tego tak zostawić. 

Radca Prawny – tytuł nie przesądza o treści pisma. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

zaproponowanych zmian w porządku obrad? 13 „za”, 2 „przeciw”.  

Przedstawię porządek 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. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi 

zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na   2017 rok”, 

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2017, 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral na Wójta Gminy Kamiennik, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Jędral na Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kamienniku, 

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

6) w sprawie wskazania Komisji do rozpatrzenia skargi p. B. Jędral z dnia 

20.09.2016r. skierowanej do p. Jerzego Naszkiewicza, 

7) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

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

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

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

przedstawionego porządku obrad? 13 „za”, 2 „przeciw”. 

 



4 

 

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

w okresie międzysesyjnym. Zwrócił uwagę na takie sprawy jak: 

1) praca administracyjna, 

2) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 

3) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed sesją. 

 

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

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) kończyliśmy remont mieszkania i pomieszczenia gospodarczego na ul. 1 Maja, 

2) robiliśmy chodnik w Lipnikach, 

3) na terenie Gminy Kamiennik umieszczaliśmy znaki drogowe, 

4) malowaliśmy place zabaw, 

5) dokończyliśmy sprawę gabinetu rehabilitacyjnego, jeśli chodzi o odbiór całego budynku, 

6) przywieźliśmy 15 t żywności dla biedniejszej części naszego społeczeństwa, 

7) prowadziliśmy rozmowy na temat zakładania klimatyzacji w GOK-u.  

Zdzisław Ficoń – jaki jest koszt remontu mieszkania na ul. 1 Maja. 

Wójt  – 2-3 tysiące zł wraz z remontem pomieszczenia gospodarczego. 

 

ad. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Bogumił Wąs przedstawił Protokół  

Nr 22k/2016 z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej i zatrudnienia Instytucji 

Kultury, Biblioteki Publicznej w Kamienniku za okres 01.01.2016r. do 31.08.2016r. (protokół 

w teczce z posiedzeń komisji). 

 

ad. 4. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłaszane na poprzedniej sesji interpelacje  

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji Radnych). 

Wniosek p. Ficonia o pomniejszenie dotacji dla GOK-u o 50tys. zł na rok 2017. 

Zdzisław Ficoń – nie chodziło o rok 2017, ale o 2015 – jeśli Instytucja Kultury wykazała tak 

wysoki zysk to znaczy, że my nie musimy jej dotować. 

Wójt  – mam zapisany rok 2017. 

Zdzisław Ficoń – to widocznie ktoś czegoś nie dosłyszał, czy niewykorzystaną dotację 

należy zwrócić? 

Skarbnik Gminy  – tak, ale rok się jeszcze nie skończył. 

Zdzisław Ficoń – ale to było za 2015 rok. 



5 

 

Skarbnik Gminy  – GOK rozliczył się z dotacji za 2015 rok w stu procentach. 

 

ad. 5.1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie „Rocznego 

programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na   2017 rok”. 

Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – wprowadzić zapis w rozdz. X pkt 1 „Rada Gminy”. 

Radca Prawny – w trakcie zadania Rada Gminy może kontrolować Wójta, kontrolę reguluje 

umowa, którą zawiera Wójt z organizacją pozarządową. Kontrola jest domeną Wójta a nie 

Komisji Rewizyjnej. 

Krzysztof Tkacz – nie możemy kontrolować organizacji i obawiamy się, to są nasze 

budżetowe pieniądze, jest to taka sama dotacja, jaką przyznajemy innym jednostką a nie 

możemy kontrolować jak są wydatkowane. 

Radca Prawny – to są inne podmioty, nie możecie ich kontrolować, art. 18 a ust.1 wyraźnie 

mówi, że Rada Gminy może kontrolować Wójta oraz gminne jednostki organizacyjne,  

a organizacje pożytku publicznego do takich nie należą. 

Przewodniczący Rady Gminy -  tylko Wójt może kontrolować organizacje pożytku 

publicznego. Proszę o opinie pozostałych Komisji: 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – nie zajęła stanowiska gdyż 

przedstawiony program nie gwarantuje funkcjonowania gabinetu rehabilitacyjnego, 

Wójt  – nie możemy prowadzić gabinetu rehabilitacyjnego, ponieważ nie jest to zadanie 

własne gminy, dlatego w programie jest tylko wspomniane o gabinecie rehabilitacyjnym, ale 

my nie możemy go finansować. 

Anna Łukasiewicz – byliśmy wczoraj z radnym Remigiuszem Morawskim na rozmowie  

z ks. Magierowskim, przekazał nam informacje, że zgłosiła się do niego pani z wyższym 

wykształceniem, która od listopada podejmie pracę na ½ etatu. Dzisiaj mają być złożone 

stosowne dokumenty, mam dzwonić do księdza czy ta pani będzie rzeczywiście pracowała od 

listopada. 

Wójt  – jestem umówiony z księdzem Dyrektorem w Opolu, ale czy będzie pozytywny finał 

tej sprawy to trochę w to nie wierzę. 

4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – uregulować 

podział funduszu przeznaczonego na działalność organizowania i propagowania sportu  
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i rekreacji na terenie Gminy Kamiennik; w rozdz. VI pkt 2 dopisać „i rehabilitacji”; wyjaśnić, 

kto obecnie jest wiceprezesem GLKS Kamiennik; w rozdz. IX pkt 2 rozdzielić kwotę 40tys. 

zł na sport i 60tys. zł na pomoc społeczną  w zakresie świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania i rehabilitacji. 

Wójt  – nie jest obowiązkiem Gminy prowadzenie rehabilitacji, proszę, więc nie dopisywać 

tej rehabilitacji. 

Przewodniczący Rady Gminy – jeśli chodzi o wiceprezesa mamy wyciąg z KRS-u  Klubu. 

Wójt  – właśnie przekazałem p. Radnemu Ficoniowi informację na ten temat. 

Ficoń – to jest zapytanie Komisji, a nie moje. 

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

11 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymało się” (uchwała Nr XXIII/113/16) 

 

ad. 5.2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 

rok 2017. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – proponuje, aby wprowadzić wynagrodzenie w wysokości 1/6 

minimalnego wynagrodzenia i wnosi o wyjaśnienie, dlaczego jest taki skok w podwyżce 

wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

3) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – 4 „za”,  

1 „wstrzymał się”, 

4) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał sprawozdanie dotyczące działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

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

14 „za”, 1 „wstrzymał się”  (uchwała Nr XXIII/114/16) 

 

ad. 5.3) Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie protokołów Komisji 

Rewizyjnej Nr 21/2016 z 1 września 2016 roku oraz protokół Nr 24/2016 z 13 października 

2016 roku (protokoły w teczce z posiedzeń Komisji). 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwał w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamiennik, poprosił o przedstawienie opinii Komisji 

Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – skarga niezasadna, 

2) Komisja Rewizyjna – przedstawiła swoje stanowisko w protokole, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – podejmie decyzję po 

wyjaśnieniach Komisji Rewizyjnej, 

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

w głosowaniu na sesji. 

Zdzisław Ficoń – z treści wynika, że jest to skarga na wypowiedzenie umowy najmu, co było 

u podstaw wypowiedzenia umowy najmu? 

Bogumił Wąs – ja może wyjaśnię. 

Krzysztof Tkacz – my nie jesteśmy stroną w tej sprawie, więc nie musimy tego wyjaśniać, 

stroną są Wójt i Dyrektor GOK. 

Zdzisław Ficoń – jest to zagmatwane, dlatego, że chodzi tu o wypowiedzenie umowy – jakie 

były argumenty wypowiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał treść skargi z 07.07.2016r. oraz odpowiedź 

Wojewody na tę skargę. 

Krzysztof Tkacz – padło rzeczywiście pytanie do Komisji o wypowiedzenie umowy najmu, 

kilka razy podejmowaliśmy działania zmierzające do wycofania tego wypowiedzenia przez 

Wójta. Strona prawna jednak blokuje nas trochę. 

Bogumił Wąs – odczytał porozumienie stron oraz stwierdził, że Komisja nie może reagować 

na wszystkie głosy. Podczas posiedzeń strony raz się godziły a innym razem wręcz ten 

konflikt się zaostrzał. Powodem wypowiedzenia umowy najmu był koniec umowy oraz 

konflikt na linii p. Barbara Jędral – GOK. Komisja Rewizyjna zrobiła w tym zakresie 

wszystko, co mogła. 

Zdzisław Ficoń – kiedy był koniec umowy? Panie Radco, kiedy można wypowiedzieć komuś 

umowę najmu? 

Anna Łukasiewicz – czy umowa najmu na ten lokal była poprawna? 

Radca Prawny – była poprawna. 

Anna Łukasiewicz – umowa była zawarta z panią Dyrektor, a wypowiedział ją Wójt. 

Barbara Jędral  – umowę podpisałam z p. Dyrektor GOK, a wypowiedzenie otrzymałam od 

Wójta. 
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Radca Prawny – ale pani Dyrektor się tam podpisała tak? 

Barbara Jędral  – tak. 

Radca Prawny – więc to wystarczy. 

Przewodniczący Rady Gminy – przypominam, że Wojewoda wskazał, aby sprawą 

wypowiedzenia umowy najmu zajął się sąd. 

Zdzisław Ficoń – panie Radco proszę powiedzieć, kiedy można wypowiedzieć umowę 

najmu. 

Radca Prawny odczytał warunki, jakie muszą zajść, aby można było wypowiedzieć umowę 

najmu. 

Zdzisław Ficoń – czy są, więc tu argumenty, które można by podciągnąć pod wypowiedzianą 

umowę najmu p. Jędral? Stawiam wniosek formalny, aby tej uchwały nie rozpatrywać do 

otrzymania odpowiedzi z sądu. 

Przewodniczący Rady Gminy – Komisja Rewizyjna nie będzie rozpatrywać sprawy najmu 

mieszkania. 

Krzysztof Tkacz – skarga jest wielowątkowa, podejmowaliśmy działania, aby cofnąć to 

wypowiedzenie, Pan Radca nie wskazał konkretnie, na jakiej podstawie wypowiedziano 

umowę. 

Przewodniczący Rady Gminy – w sprawie dotyczącej wypowiedzenia umowy najmu 

mieszkania ma się wypowiedzieć sąd. 

Tadeusz Kaczmarski – nie zajmujemy się tematem skargi, skarga jest na Wójta , Dyrektor 

GOK i Przewodniczącego. 

Zdzisław Ficoń – skarga jest w sprawie wypowiedzenia umowy najmu, była petycja w tej 

sprawie. 

Anna Łukasiewicz – nie mam jeszcze odpowiedzi na petycję, jeśli będę taką miała to 

przekażę ją Państwu. 

Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania – Kto z Państwa Radnych jest za 

podjęciem tej uchwały? 12 „za”, 2 „wstrzymało się”, 1 „nie głosował” (uchwała  

Nr XXIII/115/16) 

 

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

skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku, poprosił o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – skarga niezasadna, 
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2) Komisja Rewizyjna – stanowisko przedstawione w protokole z posiedzenia Komisji, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – podejmie decyzję po 

wyjaśnieniach Komisji Rewizyjnej, 

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

w głosowaniu na sesji. 

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

11 „za”, 3 „wstrzymuj ące się”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXIII/116/16) 

 

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

skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik, poprosił o przedstawienie opinii 

Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – skarga niezasadna, 

2) Komisja Rewizyjna – stanowisko przedstawione w protokole z posiedzenia Komisji, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – podejmie decyzję po 

wyjaśnieniach Komisji Rewizyjnej, 

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

w głosowaniu na sesji. 

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

11 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymało się”, 1 „nie głosował” (uchwała Nr XXIII/117/16) 

 

ad. 5.6) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania 

Komisji do rozpatrzenia skargi, poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy  

w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – wskaże na sesji, 

2) Komisja Rewizyjna – wskaże na sesji, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – wskaże na sesji, 

4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wskazuje Komisję 

Rewizyjną. 

Małgorzata Pietroczuk – proponuję Komisję Budżetu i Finansów. 

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

Rewizyjna rozpatrywała skargę? 8 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się”, 1 „nie 

głosował”. 
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Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Komisja Budżetu i Finansów rozpatrywała skargę?  

5 „za”, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się”, 1 „nie głosował”. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały po wprowadzonych zmianach. Kto  

z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? 8 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymał si ę”, 

1 „nie głosował” (uchwała Nr XXIII/118/16) 

 

ad. 5.7) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja Rewizyjna – Komisja wnioskuje o umieszczenie w § 1 zapisu „Udziela się  

z budżetu Gminy / Funduszu Rad Sołeckich Karłowice Wlk., Karłowice Małe, Ogonów” / 

dalszy ciąg bez zmian, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – podejmie decyzję na sesji, 

4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wnioskuje  

o wyjaśnienie przez Radcę dokonanych skreśleń w projekcie uchwały. 

Radca Prawny – tak się nie przywołuje w całości, chodzi tu o redakcję. W § 2 również 

chodzi o kwestię redakcyjną zapis ten jest czysto informacyjny. 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt po wprowadzonych zmianach. Kto  

z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 15 „za” – jednogłośnie (uchwała  

Nr XXIII/119/16) 

 

ad. 5.8) Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Skarbnik o przedstawienie projektu 

uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem, 

2) Komisja rewizyjna – opowie się na sesji, 

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

wyjaśnieniu, dlaczego powstały oszczędności w oświacie, 

4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – 3 „za”,  

1 „wstrzymał się”. 

Wójt  – oszczędności powstały z niezależnych przyczyn – było zaplanowane zatrudnienie 

pomocy nauczyciela jednak rodzice zapisali dziecko do szkoły w Nowakach i nie musieliśmy 
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zatrudniać pomocy nauczyciela; w przedszkolu w Szklarach p. Golec odeszła na emeryturę 

poprzez roboty publiczne zatrudniamy tam kogoś, więc oszczędzamy; p. Ciecieląg poszła na 

urlop zdrowotny; w Kamienniku jeden nauczyciel nie przystąpił do awansu zawodowego,  

a w Karłowicach jest dwóch takich nauczycieli – stąd te oszczędności. 

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

15 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXIII/120/16) 

 

ad. 6. Pytania i interpelacje radnych 

1) p. Teresa Zibura – złożyła wniosek pisemny dotyczący kontroli prac wykonywanych przez 

pracowników interwencyjnych oraz robót publicznych, 

2) Petycja do Wójta Gminy Kamiennik w sprawie uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego 

stacji opieki Caritas. 

Przewodniczący odczytał treść wniosku i petycji. 

Teresa Zibura – chciałabym uzasadnić mój wniosek, nie mam nic do pracowników 

interwencyjnych ani bezrobotnych, jeśli jednak podejmuje się taką pracę należy wykonywać 

ją solidnie, bo otrzymuje się za to pieniądze. Jeżeli ktoś dostaje pracę to musi ją szanować. 

Pytam Radnych czy mój głos jest zasadny chyba, że wyrażają oni inne opinie. 

Wójt  – w Kamienniku i w Szklarach pracownicy są bardzo solidni, jest już końcówka roku 

zostawmy to tak jak jest, a od przyszłego roku się tym zajmiemy. 

Remigiusz Morawski – na zebraniu była ta sprawa poruszana zostało to doniesione do tych 

pracowników potem oni z wielkimi pretensjami przychodzili do nas.  

Teresa Zibura – kolejna sprawa jest taka, że nikt nie dowozi pracowników, jeśli oni dostają 

pieniądze to niech zapewniają sobie transport we własnym zakresie. 

Małgorzata Pietroczuk – nie można wszystkich pracowników wrzucać do jednego worka. 

Tadeusz Kaczmarski – we wniosku mamy zwrócony problem jakby na wszystkie 

miejscowości, ale słuchając radnych z Lipnik chodzi jakby tylko o Lipniki. 

Teresa Zibura – chcę, aby na całej Gminie to uogólnić. Komunalka rozdziela pracę i na 

koniec rozlicza z jej wykonania oraz prowadzi nadzór nad pracownikami. Nie trzeba 

zatrudniać dodatkowego pracownika, pan Dyrektor ZGKiM bierze pensję, więc może mieć 

nad nimi nadzór. 

Zdzisław Ficoń – utarło się żeby Wójt i Radni pilnowali tych pracowników, ale nie ma na to 

uwarunkowań prawnych. 

Małgorzata Pietroczuk – u mnie pracował pan z Kłodoboku i byłam bardzo zadowolona. 
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Wójt  – są to ludzie po wyrokach, są oni specyficzni, po rozmowie z Kurator wiem już, że 

lepiej jest jak taki pracownik nie pracuje w swojej miejscowości. 

Zdzisław Ficoń – pracownicy Ci pracują z różnymi narzędziami, jeśli coś się stanie, kto 

będzie za to odpowiedzialny? 

Wójt  – ja odpowiadam za bezpieczeństwo pracowników. 

 

ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy 

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

z poprzedniej sesji Rady Gminy 15 „za” – jednogłośnie. 

 

ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Anna Łukasiewicz – drogę bez nawierzchni asfaltowej w Karłowicach Małych proszę 

połatać tłuczniem. 

Urszula Urbańczyk – koło mostu po wywozie kukurydzy z pola droga wygląda okropnie 

proszę coś z tym zrobić. 

Stanisław Kuś – droga Lasowice –Lubiatów połatać dziury. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismami na temat:  

1) stanu realizacji zadań oświatowych, 

2) informacją Wójta dotyczącą pracy skazanych, 

3) informacją Gmin Śląska Opolskiego nt. bezpłatnych szkoleń, 

4) uwag Urzędu Skarbowego w Nysie do złożonych przez Radnych oświadczeń 

majątkowych. 

 

 

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

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

Protokołowała: 

Anna Czaja  

 

  

 

  


