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Protokół Nr XXIV/16 

z Sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 24 listopada 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, Sekretarz 

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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na   2017 

rok, 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2017, 

3) w sprawie opłaty targowej, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych, 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi p. ----------------------, 

6) w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmiany granic 

miasta Opola kosztem okolicznych gmin. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy - przypomniał, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy 

jest do wglądu, jeśli byłyby jakieś uwagi do niego to proszę je zgłosić. Czy są uwagi do tak 

zaproponowanego porządku obrad? 

Wójt – proponuję wprowadzić w punkcie 4 – podpunkt 7 „w sprawie zmiany w budżecie”. 

 



 2 

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

zmianę do porządku obrad? 15 „za” – jednogłośnie.  

Anna Łukasiewicz – był wniosek Komisji Rolnej, aby usunąć projekt uchwały w sprawie 

apelu do Prezesa Rady Ministrów. 

Przewodniczący Rady Gminy – jest wniosek, aby wykreślić podpunkt 6. 

Wójt  – nie zgadzam się z p. Łukasiewicz, należy podjąć tę uchwałę, pani Łukasiewicz ze 

względu na swoje poglądy polityczne próbuje zablokować podjęcie tej uchwały. Pani 

Łukasiewicz złożyła już dwa donosy do prokuratury w Opolu na mnie.  

Tadeusz Kaczmarski – jesteśmy w Związku Gmin Śląska Opolskiego, więc solidaryzując się  

z nimi musimy podjąć tę uchwałę. 

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

6 z porządku obrad? 7 „za”, 8 „przeciw”. 

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby pozostawić podpunkt 6 w porządku obrad? 8 „za”,  

7 „przeciw”. 

Przewodniczący Rady Gminy – podpunkt 6 pozostaje w porządku obrad. 

Krzysztof Tkacz – ale fakt przyłączenia już nastąpił, więc to jest już akt desperacji  

w przypadku tych gmin. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał apel Gmin Śląska Opolskiego. 

Remigiusz Morawski – odczytał pismo Prezydenta Opola odnośnie przyłączenia gmin. 

Wójt – tu chodzi o demokrację, rząd jakby odgórnie wcielił te gminy bez woli mieszkańców – 

my również możemy być kiedyś w takiej sytuacji, że będą nas chcieli przyłączyć do innej 

gminy i będziemy potrzebowali wsparcia innych gmin. 

Anna Łukasiewicz – Panie przewodniczący składam wniosek formalny – Pan Wójt zarzuca 

mi działanie polityczne, nie życzę sobie tego, proszę na to zwrócić uwagę. 

Przewodniczący Rady Gminy – upominam wszystkich abyśmy nie pomawiali siebie 

nawzajem. Wracając do apelu – gminy, które sie zwróciły do nas o poparcie podają konkretne 

straty, jakie poniosły po przyłączeniu do Opola. 

Zdzisław Ficoń – proszę o wyjaśnienie Radcę Prawnego czy jesteśmy władni do 

podejmowania tej uchwały? 

Radca Prawny – to jest apel, więc trzeba się wypowiedzieć, musicie podjąć uchwałę, bo  

w taki sposób wypowiada się Rada Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – w statucie jest zapisane, że Rada Gminy może podejmować 

uchwały w sprawie apelu. 

Radca Prawny przedstawił treść § 12 Statutu Gminy Kamiennik, który określa sposoby 

wypowiadania sie Rady Gminy. 
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Anna Łukasiewicz – kto jest projektodawca tej uchwały? 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wójt. 

Anna Łukasiewicz – na Komisji przed sesja powiedziano nam, że projekt złożył Pan 

Przewodniczący. 

Wójt – ja jestem uchwałodawcą. 

Zdzisław Ficoń – na Komisji nie przedstawiono nam żadnych informacji na temat tych gmin 

– proszę, więc o informację teraz. 

Przewodniczący Rady Gminy – przed podjęciem tej uchwały dokładnie przeczytam, które 

gminy zgłosiły apel. A teraz wróćmy do porządku obrad. 

Bogumił Wąs – chcę wyjaśnić, dlaczego ja podniosłem rękę na „nie”, ponieważ dopiero po 

roku te gminy się odzywają, kiedy jest już po przyłączeniu, tego się już nie cofnie. 

Przewodniczący Rady Gminy – podjęte rozporządzenie o przyłączeniu wejdzie w życie 

dopiero pod koniec roku – dlatego wystosowano ten apel teraz.  

Przewodniczący Rady Gminy - przeczytam porządek obrad po wprowadzonych 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na   2017 

rok, 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2017, 

3) w sprawie opłaty targowej, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych, 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi p. -----------------, 

6) w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmiany granic 

miasta Opola kosztem okolicznych gmin, 

7) w sprawie zmiany w budżecie. 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tak przedstawionego porządku obrad? 9 „za”,  

4 „przeciw”, 2 „wstrzymały si ę”. 
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ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. Zwrócił uwagę na takie sprawy jak: 

1) praca biurowa, przygotowywanie budżetu dla Radnych, 

2) otrzymałem również odpowiedź na petycję w sprawie gabinetu rehabilitacyjnego. 

 

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

zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) zamontowaliśmy klimatyzację w GOK-u, 

2) załatwianie papierów dotyczących budowy sieci wodociągowej Białowieża - Siemionka, 

3) sołectwo Ogonów wystąpiło do mnie z wnioskiem o rozebranie walącej się stajni i obory, 

których jesteśmy właścicielami – poczyniłem już pewne kroki w tej sprawie, 

4) montowaliśmy wiatę rekreacyjną w Wilemowicach, 

5) montujemy ogrodzenia placów zabaw w Goworowicach i Cieszanowicach, 

6) 19 listopada odbył się bieg przełajowy w lesie Wilemowickim, 

7) założyliśmy w budynku Gminy i remizach w Szklarach i Kamienniku alarmy, 

8) odbył się przetarg na wywóz śmieci, podpisaliśmy umowę na trzy lata – Pani Łukasiewicz 

proszę o ciszę, mnie Pani uspokaja, a kiedy ja mówię Pani głośno sobie gada, myśli  Pani że 

jest „świętą krową”? 

Anna Łukasiewicz – proszę zaprotokołować, w jaki sposób Wójt się do mnie zwrócił. 

 

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

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji Radnych). 

 

ad. 4. 1) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Poprosił o przedstawienie opinii 

Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

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

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – proponuje stawki 

w § 1 pkt 1 e – 3zł, w pkt 2 d stawkę 0,46zł. 

3) Komisja Rewizyjna - § 1 pkt a, b, c, d – bez zmian, pkt e – Komisja nie osiągnęła 

konsensusu; od gruntów pkt 2 d Komisja proponuje 0,46zł, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

Damian Wylężek – w związku z punktem d – jaka jest kwota tego wpływu? 
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Wójt – Wysoka Rado, niektórym zależy, aby gmina padła, musimy jakieś te podatki mieć, to 

nie są tylko podatki ludzi biednych, ale też zamożnych, apelowałbym, aby te podatki 

utrzymać. 

Tadeusz Kaczmarski – proszę o uzasadnienie tych stawek przez Komisję Rewizyjną. 

Bogumił Wąs – „pozostałych” w tym punkcie, gnębi rzeczywiście ludzi starszych, którzy 

posiadają duże stodoły czy budynki. Ludzie starają się o rozbiórkę, ale za to też trzeba płacić. 

Anna Łukasiewicz – czy jest możliwość rozgraniczenia tego punktu, pani podinspektor 

wyjaśniła nam, że u nas nie ma obiektów działalności pożytku publicznego. 

Radca Prawny – moim zdaniem nie, ponieważ punkt ten jest przepisany z ustawy i zmienienie 

jego treści mogłoby być naruszeniem prawa. 

Małgorzata Pietroczuk – jeśli podejmiemy te 3zł to o ile zmieni się kwota wpływów  

w porównaniu do stawki proponowanej 6,5zł? 

Wójt – z tego podatku mamy 150 tys. zł połowa z tego to będzie jakieś 75 tys. zł, niektórym 

emerytom umarzamy te podatki, ale tych, którzy mają pieniądze obowiązuje taka stawka. 

Tadeusz Kaczmarski – nie rozumiem, dlaczego idziemy w kierunku, aby te wpływy były 

mniejsze, a nie większe, co pozwoliłoby na inwestycje i rozwój. 

Damian Wylężek – ile jest takich podań o umorzenie? 

Wójt – około 10-12 podań. 

Anna Łukasiewicz – Panie Kaczmarski czy zna Pan stawki umorzeń podatku? 

Tadeusz Kaczmarski – znam, ale w tej chwili nie jestem w stanie podać dokładnie tej kwoty.   

Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za utrzymaniem stawki 6,5zł w punkcie 1 e)? 9 „za”,  

5 „przeciw”, 1 „wstrzymała się”. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem stawki 3zł? 5 „za”, 9 „przeciw”,  

1 „wstrzymała się”. 

Przewodniczący Rady Gminy – w punkcie 1 e) pozostaje stawka 6,5zł. 

W punkcie 2 d) mamy stawkę 2,98zł, Komisja Rolna proponuje obniżenie tej stawki do 

0,46zł. 

Zdzisław Ficoń – nikt nie wiedział na Komisji, jaki obszar jest objęty tym podatkiem. 

Przewodniczący Rady Gminy – jest to nowy punkt i nie ma przepisów odnośnie jego 

realizacji, chodzi tu o tereny przeznaczone do rewitalizacji, do których realizacji będzie 

potrzebna uchwała Rady Gminy. 

Anna Łukasiewicz – nie wiem jak brzmi ustawa o rewitalizacji, czy my będziemy 

zobligowani do podjęcia tej uchwały, proszę Pana Radcę, aby dowiedział się tego. 
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Przewodniczący Rady Gminy – przystąpmy do głosowania – Kto z Państwa Radnych jest za 

pozostawieniem w punkcie 2 d) stawki 2,98zł? 8 „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymały si ę. 

Przewodniczący Rady Gminy - Przegłosujmy teraz stawkę 0,46zł  

Zdzisław Ficoń – proszę się zastanowić i dobrze to przegłosować, działka budowlana ma ok. 

10 a, przy stawce 2,98zł podatek wyniesie ok. 3000zł na rok przez 4 lata. Kto się zmieści  

w tych 4 latach, aby uzyskać wszystkie pozwolenia budowlane, wybudować się i zrobić 

odbiór budynku? Myślę, że będzie sprawiedliwiej, jeśli przyjmiemy stawkę 0,46zł. 

Anna Łukasiewicz – do Urzędu wpływa dużo podań o przekształcenie działki rolnej na 

budowlaną, są to powierzchniowo bardzo duże działki, co też wpływa na kwotę podatku. 

Wójt – proszę utrzymać tę stawkę- o zmianę przeznaczenia wnioskuje właściciel nie będzie 

on płacił od razu tego podatku. 

Radca Prawny – chodzi tu o tereny przeznaczone na rewitalizację, jeżeli nie będzie takiej 

woli Rady Gminy to nie podejmie ona takiej uchwały. 

Krzysztof Tkacz – z tego co wiem do tej uchwały będzie też potrzebny miejscowy plan 

rewitalizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem w punkcie  

2 d) stawki 0,46zł? 6 „za”, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymała si ę”. 

Przewodniczący Rady Gminy – w punkcie 2 d) pozostaje stawka 2,98zł. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? 9 „za”, 3 „przeciw”,  

3 „wstrzymały się” (uchwała Nr XXIV/121/16). 

 

ad. 4. 2)  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Poprosił  

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

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

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

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

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

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

15 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXIV/122/16) 

 

ad. 4. 3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty 

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

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

2) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem, 
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3) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

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

15 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXIV/123/16) 

 

ad. 4. 4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Poprosił  

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

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

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

3) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

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

15 „za” – jednogłośnie (uchwała Nr XXIV/124/16) 

 

ad. 4. 5) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi. Poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu  

z posiedzenia Komisji (protokół w teczce z posiedzeń Komisji).  

Przewodniczący Rady Gminy - proszę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy  

w następującej kolejności: 

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

wyjaśnieniach Komisji Rewizyjnej, 

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

w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rewizyjna – swoje stanowisko przedstawiła w protokole, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – podejmie decyzję po wyjaśnieniach Komisji Rewizyjnej. 

Tadeusz Kaczmarski – proszę o wyjaśnienie, na czym polegało złamanie tajemnicy 

korespondencji. 

Krzysztof Tkacz – myślałem, że protokół jest czytelny dla tych, którzy uważnie słuchali, 

skoro taka była wola radnych i p. Judyckiego zajęliśmy się rozpatrzeniem tej skargi. 

Tadeusz Kaczmarski – dlaczego zdecydowano, że została złamana tajemnica 

korespondencji? 

Krzysztof Tkacz – Statut Gminy Kamiennik określa, że skarga ma być przedstawiona  

w pierwszej kolejności Radnym na sesji – co zostało uczynione dopiero 08.09.2016r.,  

a w sądzie skargę przedstawiono w dniu 28.08.2016r. 
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Tadeusz Kaczmarski – te sprawy działy się w sądzie nie zostały publicznie ujawnione. 

Krzysztof Tkacz – mieliśmy wskazać gdzie nastąpił „przeciek”, te dokumenty znalazły swoje 

źródło w sądzie, a miały być najpierw przedstawione Radzie – na logikę skarga jest zasadna. 

Tadeusz Kaczmarski – składam wniosek formalny, aby odrzucić ten projekt uchwały. 

Anna Łukasiewicz – Statu Gminy Kamiennik bardzo precyzyjnie określa, w jaki sposób 

można uzyskać dostęp do dokumentów, ustawa, czyli nadrzędny dokument mówi, że wgląd 

do dokumentów  może mieć tylko strona postępowania. 

Bogumił Wąs – dziwi mnie postawa Radnego Kaczmarskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę nie dyskutować do siebie. 

Bogumił Wąs – Panie Mecenasie proszę się określić w tej sprawie. 

Radca Prawny – nie można tego faktu nazwać naruszeniem tajemnicy, tłumaczyłem Państwu, 

że do złamania tajemnicy dochodzi, kiedy otwieramy np. list, który nie jest adresowany do 

nas, a nie w przypadku, kiedy pełniąc swoje obowiązki zawodowe ktoś natknie się na jakieś 

pismo. 

Krzysztof Tkacz – Pan zmienił w tej chwili Statut. 

Zdzisław Ficoń – na jakiej podstawie osoba przypadkowo weszła w posiadanie pisma. Czy 

dokumenty mogą tak leżeć sobie na wierzchu, Komisja Rewizyjna niejednokrotnie miała 

problemy z pozyskaniem dokumentów, a tu osoba postronna robi sobie zdjęcie i nikt na to nie 

reaguje. 

Radca Prawny – tu nie było złamania tajemnicy korespondencji. 

Damian Wylężek – czy sprawa wycieku dokumentów jest w prokuraturze? Zaczynamy się 

bawić w sędziów, adwokatów, prokuratorów, to nie jest miejsce i my nie jesteśmy w stanie 

tutaj odpowiedzieć czy została złamana tajemnica korespondencji. 

Krzysztof Tkacz – szkoda,  że Pan Radny nie powiedział tego podczas głosowania nad 

wyznaczeniem Komisji do rozpatrzenia skargi tylko bezmyślnie podniósł rękę. Komisja nie 

oskarża, nie ocenia, dostaliśmy zadanie, żeby stwierdzić fakt. To wyście nam kazali to zrobić, 

trzeba było się wtedy zastanowić. 

Radca Prawny – pewne fakty macie prawo oceniać. 

Damian Wylężek – byłem za tym, aby skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna, ale padło 

zdanie wycieku dokumentów, a my nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. 

Bogumił Wąs – pamiętam jak podałem panu Radcy te dokumenty na komisji i był bardzo 

zakłopotany. 

Radca Prawny – pamiętam to również, powiedziałem, że moim zdaniem nie doszło do 

wycieku informacji. Dla Was wyciek informacji i naruszenie tajemnicy korespondencji to, to 

samo, a tak nie jest. 
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Zdzisław Ficoń – to proszę to nazwać. 

Radca Prawny – doszło do nieprawidłowego przechowywania dokumentów. 

Anna Łukasiewicz – ta korespondencja była kierowana również do Wojewody. Statut Gminy 

mówi, że wgląd do dokumentów może być, ale w odpowiednich warunkach, w urzędzie, przy 

udziale pracownika w dniach i godzinach pracy urzędu. 

Przewodniczący Rady Gminy – przypominam, że skarga ta była również kierowana do 

Gminnego Ośrodka Kultury nie tylko do Urzędu Gminy i Wojewody. Przejdźmy do 

głosowania – Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby uznać skargę za zasadną? 6 „za”,  

7 „przeciw”, 2 „wstrzymało się”.  

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby uznać skargę za niezasadną? 7 „za”, 6 „przeciw”,  

2 „wstrzymały się”. 

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę i uznać skargę za niezasadną?  

8 „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymała si ę” (uchwała Nr XXIV/125/16)  

Krzysztof Tkacz – prosiłbym, aby podjęta uchwała została wysłana do p. Judyckiego  

z kompletem materiałów czyli z protokołem z Komisji Rewizyjnej wraz z wszystkimi 

załącznikami. 

Przewodniczący Rady Gminy – zostanie wysłana z całym materiałem. 

 

ad. 4. 6) Przewodniczący Rady Gminy streścił apele gmin Dobrzeń, Komprachcice, Dąbrowa 

Wielka i Prószków. Przedstawił projekt uchwały w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów 

dotyczącego zmiany granic miasta Opola kosztem okolicznych gmin. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 8 „za”, 5 „przeciw”. 1 „wstrzymała 

się”, 1 „nie głosowała” (uchwała Nr XXIV/126/16) 

 

ad. 4. 7) Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 

zmiany w budżecie. Uchwałę przedstawiła Pani Sekretarz.  Przewodniczący Rady Gminy 

poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w następującej kolejności: 

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

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

3) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 

4) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 

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

14 „za”, 1 „nie głosowała” (uchwała Nr XXIV/127/16) 

 

ad. 5. Pytania i interpelacje radnych 
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Bogumił Wąs – proszę coś zrobić z autobusami, które blokują parking przy GOK-u, nie 

chodzi o samą sesję, ale mieszkańcy skarżą się, że przyjeżdżając na różne zajęcia do Domu 

Kultury nie mają gdzie zaparkować. Proszę postawić znak „parking do 3,5 t”. 

Wójt – nie zrobię tego, bo staję w obronie tych mieszkańców, którzy znaleźli pracę. 

Bogumił Wąs – inni mogą dogadać się z p. Klisiem i u niego zostawiać autobusy a tu 

zastawiają cały parking. 

Wójt – dochodzą do mnie głosy, że te autobusy przeszkadzają, ale gdzie ja je mam postawić? 

Ludzie nareszcie znaleźli pracę, mają transport za darmo i ja mam ich tego pozbawić? 

 

ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu?  

13 „za”, 1 „wstrzymała się”, 1 „nie głosowała”. 

 

ad.7.  Wolne wnioski i informacje 

Urszula Urbańczyk –  

- ponawiam prośbę o informowanie mnie, jeśli będą wykonywane jakieś prace na terenie 

Karłowic Małych, 

- proszę załatać dziurę przed skrzynkami pocztowymi w Karłowicach Małych, 

- utwardzić tłuczniem trójkąt przed mostem, 

- zbliża się zima, do kogo mamy dzwonić (również w dni wolne od pracy), jeśli będzie 

potrzeba odśnieżenia i posypania drogi piachem? 

- proszę o nawiezienie piachu tak jak to było w latach poprzednich na wzniesienia  

w Karłowicach Małych, aby w razie potrzeby nie trzeba było po niego jeździć. 

Remigiusz Morawski – utwardzić kamieniem drogę koło państwa Szpigiel, Lasek, Galik, 

Gerber.   

Anna Łukasiewicz – czy p. Wójt wie coś na temat zdarzenia, jakie miało miejsce  

w Karłowicach Małych na wysokości świetlicy? 

Wójt – znam sprawę, według mojej wiedzy te kamienie są na jego prywatnej posesji. Sprawa 

najprawdopodobniej trafi do sądu. 

Przewodniczący Rady Gminy – sprawa tych kamieni jest teraz w rękach policji. 

Wójt – jest jeszcze sprawa gałęzi koło posesji p. Łukasiewicz, kilka razy już zwracaliśmy się 

o ich usuniecie przez panią. 

Anna Łukasiewicz – proszę sobie te gałęzie usunąć, ja mam posadzone drzewa na swojej 

posesji i nie przeszkadzają one nikomu. Tą drogą jeżdżę tylko ja i jeszcze jedna osoba. 

Wójt  – usunę te gałęzie i oddam panią do sądu o zwrot kosztów wycięcia. 
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Anna Łukasiewicz – proszę to zaprotokołować, że Wójt odda mnie do sądu. 

Przewodniczący Rady Gminy – informuję, że dnia 01 grudnia 2016 r. spotykamy się tutaj na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w sprawie budżetu.   

 

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

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

Protokołowała: 

Anna Czaja  

 

 

 

 

 

 

 


