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Protokół Nr XXVIII/17 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 25 maja 2017 r. w godzinach 9°° - 1310   

 

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

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

Radcę Prawnego, kierowników jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców Gminy Kamiennik. 

Przywitał również specjalnego gościa Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie pana 

Krzysztofa Włocha. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, czyli 100 % ustawowego składu 

Rady Gminy, obrady są prawomocne. 

 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Wystąpienie Pana Antoniego Konopki dotyczące spraw rolnictwa. 

2. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie dotyczące bezpieczeństwa. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

5. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie udzielenia poparcia rezolucji, 

2) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Kamiennik,  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

8. Pytania i interpelacje radnych. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jakieś propozycje zmian do przedstawionego porządku 

obrad? 

Wójt – proponuję wykreślić pkt 1, ponieważ gość zaproszony pan Antoni Konopka odwołał swój 

przyjazd z powodu pilnego wyjazdu służbowego. 

Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za wykreśleniem pkt 1 z porządku 

obrad? 15 „za” jednogłośnie 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad po zmianach: 
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1. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie dotyczące bezpieczeństwa. 

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. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie udzielenia poparcia rezolucji, 

2) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Kamiennik,  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

7. Pytania i interpelacje radnych. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

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

porządku obrad do realizacji? 15 „za” jednogłośnie 

 

ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Włocha Komendant 

KP w Otmuchowie 

Krzysztof Włoch – dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie, proszę o informowanie mnie  

o każdej sesji, gdyż wtedy będziemy mieli możliwość wymiany informacji. Komendant 

poinformował, że przekazał sprawozdanie Wójtowi w terminie oraz że na chwilę obecną w Gminie 

Kamiennik jest bardzo bezpiecznie. Przekazał informację na temat funkcjonującej od jakiegoś czasu 

Mapie Zagrożeń, gdzie każdy może wskazać miejsca potencjalnych zagrożeń – powiedział, że 

najwięcej zaznaczeń jest właśnie na terenie Gminy Kamiennik, a są to m.in. sprawy porządkowe, 

informujące o spożyciu alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, gromadzeniu się 

młodzieży i o niestrzeżonym kąpielisku w Szklarach. Zgłoszenia te są sprawdzane przez wysyłane 

patrole oraz przez dzielnicowego. Powiedział, że wyeliminowane zostały kradzieże, które pojawiały 

się na posesjach, jednak zaznaczył, że to do obowiązków właścicieli należy prawidłowe 

zabezpieczenie swojego mienia. Nadal przestrzega przed kradzieżami „metodą na wnuczka” oraz 

przed grupą 3 osób narodowości romskiej, które pod pretekstem napicia się wody plądrują  

i okradają mieszkania i domy, poprosił, aby o każdej podejrzanie wyglądającej osobie czy 

samochodzie informować policję.  

Anna Łukasiewicz – na terenie gminy kamiennik widziałam zdjęcie osoby, która jest znana  

w gminie, czy coś panu o tym wiadomo? Czy jest to osoba niebezpieczna? 

Krzysztof Włoch – szukamy nadal tej osoby różnymi sposobami, ale nikt nie wie, gdzie ona jest. 
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Anna Łukasiewicz – czy ta osoba jest niebezpieczna? 

Krzysztof Włoch – nie, nie jest niebezpieczna, jest to osoba, która miała rodzinę. 

Anna Łukasiewicz – to mówimy chyba o innej osobie, bo w sklepie wisi zdjęcie i z informacji 

wiemy, że jest to osoba niebezpieczna. 

Krzysztof Włoch – pojadę do tego sklepu i to wyjaśnię. 

Wójt – jest to starszy pan, który uciekł z ośrodka w Bielicach, nie stwarza on zagrożenia. 

Krzysztof Tkacz – co z pojazdami ciężkimi, które łamią ograniczenie prędkości. 

Krzysztof Włoch – my nie posiadamy radaru, ale nyska drogówka co jakiś czas przyjeżdża  

z radarem i sprawdza tę prędkość. Możecie państwo wykorzystać Mapę Zagrożeń i tam zaznaczać, 

gdzie występują problemy z przekraczaniem prędkości. My często przyjeżdżamy stoimy i nic nie 

jedzie, a jak tylko odjedziemy to zaraz są telefony. 

Jan Miske – proszę przyjechać na jesień i zobaczyć jak wtedy jeżdżą. 

Krzysztof Włoch – były zgłaszane sytuacje o brudzeniu drogi, zgłaszał to pan radny  

z Kłodoboku, byliśmy wtedy, rozmawialiśmy, ci ludzie sprzątali i myli tą drogę. Proszę zwrócić 

uwagę, jeżeli będziecie wyjeżdżać z pól, aby jakoś te pojazdy wyczyścić, żeby nie zabrudzać drogi, 

bo jest to zabronione. Jeżeli chodzi o grupowanie się młodzieży to okazało się, że siedzieli oni na 

przystanku, bo wtedy padał deszcz, bądźmy wyrozumiali, jeżeli nie dzieje się nic złego to 

pozwólmy tej młodzieży spotykać się ze sobą. 

Damian Wylężek – czy na chodniku naprzeciwko kościoła w Kamienniku można parkować? 

Krzysztof Włoch – ja nie wiem, gdzie to jest.  

Damian Wylężek – posypały się kiedyś mandaty i chcemy wiedzieć czy można tam parkować czy 

nie, bo mam informację, że chodnik ten jest tam poza planem. 

Krzysztof Włoch – jeśli zostały nałożone mandaty to znaczy, że doszło do złamania prawa, można 

sprawdzić czy ten chodnik jest tam zgodnie z prawem, muszą być plany, pozwolenia. 

Anna Łukasiewicz – ja w formie podziękowania dla dzielnicowego, bo rzeczywiście pan 

dzielnicowy, kiedy tylko jest to przychodzi i pyta czy coś się dzieje – proszę mu za to podziękować. 

Krzysztof Włoch – dziękuję bardzo za te słowa, policja jest biedna brakuje nam pieniędzy na 

wszystko, dziękuję panu Wójtowi za wspieranie nas finansowo, w tej chwili brakuje nam sprzętu do 

pisania i drukowania więc gdyby znalazły się jakieś fundusze to bardzo bym prosił o ich 

przekazanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. 

Przewodniczący Rady gminy – dziękujemy. 

 

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

uwagę na takie zagadnienia jak: 



4 
 

1) udało nam się wprowadzić kolejną jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 

od 1 maja do tego systemu wszedł Kamiennik, będziemy dostawać w związku  

z tym dofinansowanie w wysokości 80 tys. rocznie, wiąże się to również z obowiązkami, jeśli 

dostaniemy sygnał z Opola czy Warszawy to musimy jechać na wezwanie. 

2) skierowaliśmy na szkolenia strażackie 23 chętnych (w tym 3 dziewczyny z Goworowic) 

szkolenie ukończyły 22 osoby, było to potrzebne, ponieważ bez tego nie można w tej chwili 

wyjechać do pożaru, 

3) zepsuł się samochód pożarniczy w Kamienniku, dzisiaj ma przyjechać mechanik  

i spróbujemy to naprawiać, 

4) dostaliśmy 160 tys. na drogę w Karłowicach Małych, przymierzamy się do przetargu myślę, że  

w lipcu będziemy to robić, 

5) zatrudniamy 4 osoby na robotach publicznych wykonują oni drobne naprawy w gminie  

i przy przedszkolach, pomagali również przy plantowaniu ziemi w Goworowicach, 

6) muszę też ruszyć temat psów: miałem zgłoszenie mieszkanki z Chocieborza, że ktoś podrzucił  

w nocy pod jej drzwi wilczura i ona nie może wyjść z domu, pojechałem na miejsce udało mi się 

tego psa przywiązać do płotu, wezwaliśmy hycla, a po godzinie okazało się, że pies ma właściciela. 

Firma chce nas teraz obciążyć fakturą za dojazd, jeśli tak się stanie to ja obciążę właściciela psa 

tymi kosztami. Podobna sytuacja była w Szklarach – pies koło lasu leżał, uruchomiłem 

weterynarza, który wystawił mi rachunek, okazało się, że to pies kogoś ze Szklar obciążyłem 

właściciela tego psa, jak nie zapłaci to oddaję sprawę do sądu, 

7) 31 maja 2017 r. o godz. 1000 w GOK-u będzie spotkanie LGD, chodzi tu o możliwość 

pozyskania funduszy na orkiestrę, sport itp., 

8) robimy projekt wodociągu Białowież-Siemionka, musimy poszerzyć znacznie ten projekt, 

będziemy ciągnąć wodę z hydrantu znajdującego się koło boiska w Goworowicach. 

 

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

i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji radnych) 

Wniosek p. Zibury – nadzór nad robotnikami 

Wójt – ja sprawuję nadzór nad robotnikami i nie będziemy tego zmieniać. 

Teresa Zibura – nie chodzi o to, aby pan sprawował nadzór nad nimi, wszędzie to robi to 

komunalka. 

Wójt – jest z nami Dyrektor ZGKiM niech odpowie czy będzie to robił. 

Teresa Zibura – panie Dyrektorze czy dla pana będzie to duże zwiększenie kosztów? 



5 
 

Dyrektor ZGKiM – jeżeli będą to roboty dłuższe to możemy ich nadzorować, w tej chwili są to 

prace drobne i bezrobotni są wożeni co cztery godziny w inne miejsce trochę by to komplikowało 

mój czas pracy i wiązało się z kosztami. 

Teresa Zibura – to trzymajcie nadal tę ochronkę, a pan Wójt nie ponosi kosztów? 

Wójt – wszędzie działa to dobrze, jest tych ludzi mało i jakoś to funkcjonuje. 

Wniosek p. Ficonia o zamieszczenie informacji na temat wycinki drzew. 

Zdzisław Ficoń – wniosek został źle odczytany, chodziło mi o krótką informację. 

Wójt – panie radny ja bym nie podpisał krótkiej notatki, bo w ustawie waży każdy przecinek nie 

podpisał bym czegoś takiego. 

Zdzisław Ficoń – to umieśćmy na tablicy ogłoszeń: Wycinka drzew tylko zgodnie z ustawą. 

Wójt – jest obecnie zmiana ustawy, jest ona w tej chwili u prezydenta, zrobimy taką notatkę po 

wejściu w życie ustawy. Komendant podczas rozmowy telefonicznej poprosił mnie  

o przekazanie państwu, że rozmawiał z powiatem i wszystkie drogi będziemy mieli naprawione. 

Krzysztof Tkacz – problem dróg jest, bo jeśli droga w Kłodoboku miała 8 m a teraz ma 2 m to coś 

z tym trzeba zrobić. 

Wójt – ale takich dróg jest dużo, ja się sądziłem już kilka razy z różnymi osobami, ale wszystko 

przegrywałem, bo trzeba mieć dowód na to, że ta osoba to zaorała. 

Małgorzata Ksiądzyna – złożyłam już jakiś czas temu odwołanie i nadal nie mam na nie 

odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy – rozmawiałem z p. Mecenasem i nie wiem, jak to zrobić. 

Małgorzata Ksiądzyna – czekam już dwa miesiące na odpowiedź i nie wiem czy mam składać 

nowy wniosek czy poprawiać tamten. 

Przewodniczący Rady Gminy – postaram się pani dzisiaj odpowiedzieć po sesji.     

 

Ad. 4. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną (protokoły 

28k/2017, 29k/2017, 30k/2017 w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Bogumił Wąs odczytał protokół nr 28k/2017 oraz 

odpowiedź na wnioski zawarte w protokole. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę pana Dyrektora ZGKiM o uzupełnienie z podaniem 

konkretnych kwot na dowozy dzieci. 

Jan Bednarczuk – zakup materiałów eksploatacyjnych jest to kwota 6 277,22 zł; wynagrodzenie 

pracownika 44 497,02; ubezpieczenie 1 713,88 zł; remonty 3 484,88 zł całość w roku 2016 

wyniosła 55 973 zł od gminy otrzymaliśmy ok 32 074 zł. W 2017 roku dotychczas koszty to 26 829 

zł od Wójta otrzymaliśmy 9 827 zł reszta to koszt zakładu. 
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Bogumił Wąs – Komisja kontrolowała okres za 2016 rok, nam wystarczyło przekazać to co  

w tej chwili pan przedstawił na Komisji w tym czasie jak przeprowadzała kontrolę. Nie wiem Panie 

Przewodniczący, dlaczego tak się dzieje, że my musimy się prosić o pewne dokumenty, które 

wpływają po terminach, statut gminy mówi, że wszystkie odpowiedzi do protokołu mają spływać 

do Rady do 7 dni, są tu byle jakie daty, skierowałem już pismo do Pana Przewodniczącego  

o wyjaśnienie, dlaczego takie tutaj są terminy, że protokół jest z 17 marca a wpływa do Urzędu 

Gminy 14 kwietnia? 

Przewodniczący Rady Gminy – postaram się odpowiedzieć panu na piśmie. 

Bogumił Wąs – odpowiedź z Urzędu wpływa 8 maja, proszę popatrzeć: marzec a 8 maj. Pani 

Sekretarz pamięta pani protokół, gdzie wytykano ewidentnie „brak terminów, brak terminów”. 

Siedem dni jest na to wszystko, ja zwołując Komisję najmniej daję siedem dni na to, aby 

przygotować dokumenty i wręcz wypisuję co należy przygotować. 

Przewodniczący Rady Gminy – przepraszam bardzo, faktem jest, że terminy które są nie zostały 

dotrzymane, protokoły te nie mają zasadniczego znaczenia na wynik kontroli to jest raz, dwa  

z kolei, jeżeli już mamy mówić o terminach kompletny protokół Komisji Rewizyjnej, która 

odbywała posiedzenie w dniu 17 marca do biura rady trafił 29 marca jak była sesja, ale pozostałe 

terminy zostawmy. 

Sekretarz – ja chciałabym się odnieść do kwestii dostarczania dokumentów na Komisję, mówiłam 

już o tym kiedyś Panu Przewodniczącemu. My dostajemy od państwa informację  

o posiedzeniu Komisji (następnie odczytała treść zawiadomienia o terminie posiedzenia  

w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej), nie wiemy jakie dokumenty konkretnie mamy wam 

przygotować, nie jest problemem przyniesienie tych dokumentów tylko my musimy wiedzieć jakie. 

Państwo przychodzicie na godzinę ósma czy dziewiątą a my stoimy i czekamy, pan nam 

odpowiada: Komisja się zbierze i uzgodni, my nie wiemy jakie konkretnie dokumenty mamy wam 

przygotować pojęcie „umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży mienia dowozu dzieci do szkół” jest 

bardzo szerokie, gdyby państwo zwrócili się o wyjaśnienie kosztów dowozu, refaktury, jakieś 

umowy nie ma problemu wszystko przygotujemy, tylko musimy wiedzieć co mamy przygotować. 

Bogumił Wąs – no takie jakie tam są wypisane: biuro rady – wydatki, czyli wydatki poniesione na 

biuro rady, tak samo umowy – segregator wszystkich umów, a my sobie wybieramy z tego, skąd ja 

mam wiedzieć z kim ma pani podpisane umowy. 

Sekretarz – zostały sporządzone wykazy umów i można było sobie wybrać interesujące was. 

Bogumił Wąs – pani przynosi segregator i my sobie wybieramy jakie umowy nas interesują. 

Sekretarz – proszę powiedzieć jakie dokumenty interesowały was odnośnie ochrony środowiska? 

Bogumił Wąs – dzwoniła do mnie pani i powiedziałem jej, że wywóz nieczystości komunalnych. 

Sekretarz – to nie jest ochrona środowiska. 
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Bogumił Wąs – jak nie jest ochrona środowiska, to jest w tym samym zakresie. 

Anna Łukasiewicz – to my mamy wiedzieć, który pracownik czym się zajmuje? 

Sekretarz – ja już tłumaczyłam, nie wiem jakie wy chcecie dokumenty, więc prosiłam 

pracowników, żeby sporządzili zestawienie umów, dostaliście państwo zestawienie umów  

i teraz czy chcecie wszystkie czy konkretne umowy, bierzecie dokumenty a na końcu okazuje się, 

że i tak nie dostaliście dokumentów, które chcieliście. 

Bogumił Wąs – i trudno, zakańczamy Komisję i robimy następną. 

Sekretarz – w protokole piszecie, że nie wyjaśniono kosztów, czy ktoś poprosił w trakcie Komisji 

o wyjaśnienie kosztów? 

Bogumił Wąs – pani Sekretarz umowy na dowóz dzieci - czy to trzeba wymieniać? 

Sekretarz – a czy zostały dostarczone dokumenty na dowóz dzieci? 

Krzysztof Tkacz – niech pani nie wprowadza nowych zasad w zakresie kontroli, były naciski, aby 

skumulować te kontrole, aby nie było dużych kosztów tak też uczyniliśmy konstruując plan  

w styczniu. Pani Sekretarz, jeżeli pan przewodniczący pisze, że kontrole umów to ja rozumiem, że 

wszystkich umów, nikt pani nie wyszczególni umów, jeżeli piszemy umowy dzierżawy to są 

wszystkie umowy dzierżawy, umowy najmu to wszystkie umowy najmu, ja nie rozumiem skąd jest 

nagle taka sytuacja, że ktoś potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, jeżeli pan Dyrektor wyjaśnia 

koszty to wystarczyło dołączyć to do materiałów a tego nie było, była tylko krótka notatka jak to 

wygląda. Wobec takich sytuacji jak pani mówi to kontrole powinny trwać kilka dni i wtedy dopiero 

zobaczycie jakie będą koszty, jeżeli mamy to robić rzetelnie i uczciwie, a jak mamy to robić tak jak 

zawsze po łebkach to będziemy tak robić, jeżeli pani sugeruje, że pan przewodniczący źle 

artykułuje przedmiot kontroli. 

Przewodniczący Rady Gminy – przy ustaleniach następnych kontroli Komisji Rewizyjnej będę 

dbał o to, żeby w miarę szczegółowo były materiały przygotowywane na posiedzenia komisji, 

ponieważ dotychczas pisałem to co zostało ustalone z panem przewodniczącym zgodnie z planem 

kontroli, jeżeli teraz będzie posiedzenie komisji postaramy się bardziej szczegółowo ustalić rodzaj 

dokumentów jakie mają być przygotowane na komisję.  

Krzysztof Tkacz – ja jeszcze w kwestii terminów, bo ktoś tu próbuje dezawuować działalność tej 

komisji: 17 marca komisja sporządza protokół po zakończonych pracach Komisji Rewizyjnej, pan 

mówi Panie Przewodniczący, że protokół jest dostarczony 29 marca. 

Przewodniczący Rady Gminy – konkretnie podpisany został tu na sesji. 

Krzysztof Tkacz – my jesteśmy w jednym budynku, zwyczaj był taki, że pan przewodniczący 

przekazywał protokół w tym samym dniu do biura rady i ten protokół jest wiążący, bo jest 

podpisany przez wszystkich członków komisji. Dwanaście dni trwa obieg dokumentów  

w urzędzie gminy? 
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Przewodniczący Rady Gminy – protokół nie był podpisany przez wszystkich członków komisji 29 

został tutaj na sesji dostarczony. 

Bogumił Wąs – ale kto dostarczył tutaj na sesję ten protokół do podpisania? 

Anna Czaja – 17 mieliście państwo posiedzenie Komisji Rewizyjnej, dwudziestego ósmego było 

posiedzenie Komisji Rolnej i pani Łukasiewicz chodziła jeszcze do pani Góreckiej po wyjaśnienia 

odnośnie umów dzierżawy. Do biura rady został złożony protokół nie podpisany nawet pan 

powiedział, że nie będzie on przedstawiany na najbliższej sesji, bo jest niepodpisany. 

Bogumił Wąs – tak, tak, ale sesja była zaraz. 

Przewodniczący Rady Gminy – sesja była 29 marca. 

Bogumił Was – nie wiem o czym pani mówi absolutnie, nie ma pani racji. 

Anna Czaja – kończyliście państwo posiedzenie 27 marca i dopiero wtedy ten protokół został 

napisany. 

Przewodniczący Rady Gminy – został zakończony po prostu. 

Bogumił Wąs – przede wszystkim ten protokół przyjęła pani albo pan nazywa się Myjak. 

Przewodniczący Rady Gminy – zgadza się, data jest też, kiedy został przyjęty, ale tą sprawę 

zgodnie z pismem, z którym się pan zwrócił do mnie wyjaśnię. Proszę o przedstawienie drugiego 

protokołu kontroli. 

Zdzisław Ficoń – odnośnie tych kosztów dowożenia, pan dyrektor podał, że koszt dowożenia 

wyniósł pięćdziesiąt parę tysięcy, gmina zapłaciła trzydzieści parę tysięcy według kilometrówki, 

czy dodatkowe pieniądze oprócz kilometrówki dostajecie? 

Dyrektor ZGKiM – my mamy umowę z Wójtem podpisaną kilometr razy stawka. 

Przewodniczący Rady Gminy – ja wyjaśnię przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej było 

wyszczególnienie tych wartości, które kwotowo przedstawił pan Dyrektor, to było życzeniem 

Komisji Rewizyjnej dlatego są przedstawione, faktem jest, że za 2016 rok koszty dowozu dzieci 

wyniosły 55 973 zł gmina dopłaciła 32 074 zł, różnicę Dyrektor musi pokryć sam zgodnie  

z umową. 

Anna Łukasiewicz – ja chcę jeszcze wyjaśnić Komisja Rewizyjna, o której pani mówi odbyła się 

pierwsze posiedzenie 9 marca w czwartek ze względu na wyjazd pracownika – pani wyjechała  

i myśmy kończyli, protokół pani przekazałam w dniu 16 marca w tym dniu był zakończony  

i oddany do biura rady, Komisja Rolna była dopiero 11 maja i tylko tyle w tej kwestii chciałam 

wyjaśnić. 

Anna Czaja – protokół jest z 17 marca tak panie przewodniczący (do przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej) 17 marca było posiedzenie, 27 marca było kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

i dopiero wtedy pisaliście państwo protokół, a 28 było posiedzenie Komisji Rolnej. 

Anna Łukasiewicz – 28 którego? 



9 
 

Anna Czaja – marca 

Anna Łukasiewicz – z okazji czego? 

Anna Czaja – i wtedy ja otrzymałam niepodpisany protokół. 

Anna Łukasiewicz – to jest niemożliwe pani myli fakty, pani zaczyna tu atakować, przed chwilą 

dostała pani ode mnie protokół z planowanego posiedzenia komisji rewizyjnej co nie ma wpływu na 

decyzyjność jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, proszę nie mylić dwóch faktów i proszę naprawdę się 

nie unosić tylko tak jak mówię komisja rewizyjna skończyła pracę ja mam zapisane tutaj 16 marca  

a jak 17 był protokół czyli był w terminie to jest raz, jeżeli chodzi o zapytania miałam taki telefon 

gdzie Pan Przewodniczący prosił mnie o sprecyzowanie dokumentów do kontroli co dla mnie było 

dziwne bo jeżeli ja już podałam, że to jest z 750 działu z ochrony środowiska gdzie znajduje się 

między innymi gospodarka odpadami, to mi się wydaje, że tam dużo nie ma nam, chodziło 

konkretnie aby przyszła pani i przedstawiła nam co do czego ma należeć. My nie znamy instrukcji, 

jeżeli chodzi o rejestrację tych dokumentów wiem, że zgodnie z zaleceniami ministra cyfryzacji 

metryczki do pewnych spraw powinny być prowadzone i to jest obowiązkowe, my już to pomijamy 

i dlatego trudno sprecyzować bardziej, jeśli pytam pracownika, ile jest umów zlecenia a on mówi, 

że dwie, trzy to nie jest to dużo do przygotowania. My mamy zasady pod jakim względem 

kontrolujemy. Proszę nie robić czegoś takiego, że my przychodzimy, że czepiamy się jakiegoś 

grosza, pracownik, który przyjdzie na ogół jest zorientowany co do danej kontroli jest potrzebne, 

chyba, że tak jak mówię w trakcie kontroli wynikną nam dodatkowe informacje, których 

potrzebujemy to w miarę możliwości pracownicy te informacje nam udzielają. I tylko o to chodzi, 

staramy się współpracować z pracownikami i przedstawiać dokładnie co kontrolujemy. Jeżeli 

chodzi o Dyrektora ZGKiM to w pierwszej kolejności powinniśmy mieć dostarczoną umowę jaka 

została spisana i na jaką kwotę, mieliśmy tylko zgodnie z tą umowa skontrolować koszty, nie 

interesują nas dokładne rozpiski pana, pan nie musiał nawet na sesji dzisiaj być miał pan 7 dni mógł 

pan zadzwonić zapytać co dostarczyć, dzisiaj praktycznie nie miał pan takiej potrzeby, żeby być na 

tej sesji. Odpowiadamy przed Radą, kontrolujemy stan finansowy i bieżący wydatków gminnych, 

za niedługo będzie wykonanie budżetu i my się tylko tym kierujemy, nie mamy innych informacji 

jak tylko to co mamy w oświadczeniach od państwa. Proszę nie mówić, że my wpadamy i nie 

wiadomo czego my żądamy, jest określone co kontrolujemy i tylko tego wymagamy. Myślę, że Pan 

Przewodniczący powiadamia zgodnie z KPA pracowników o kontroli i są oni w tym dniu do naszej 

dyspozycji. Rozumiemy, że musiała pani wyjechać i nie było możliwości skończenia tej kontroli  

w tym dniu, to tylko tyle, po co proszę państwa robić jakieś sztuczne problemy, jakieś nagonki, że 

Komisja się czegoś czepia. Ja staram się rozmawiać też z innymi gminami i czy my rzeczywiście 

jesteśmy taką złą komisją? Nie proszę państwa, jesteśmy normalna komisją, która pracuje zgonie ze 

swoimi zleconymi obowiązkami przez Radę. Państwa jest tam dwadzieścia kilka osób nas pięć osób 
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przychodzących społecznie na jakiś okres czasu, ja, gdyby mnie ktoś poprosił o kontrolę jestem  

w stanie przygotować się do każdej kontroli w ciągu doby, skoro codziennie osiem godzin zajmuję 

się danymi sprawami. Widzę tych pracowników przestraszonych, ale po rozmowie te osoby się 

rozluźniają i są w stanie udzielić wszelkich informacji, dlatego mówię nie ma problemu  

z pracownikami urzędu, ja nie odczuwam takiego problemu. Panie przewodniczący nie widzę tu 

problemu, jeżeli chodzi o współpracę z pracownikami, ja ją pozytywnie oceniam i naprawdę nie 

trzeba sztucznych nagonek i proszę nie straszyć tych pracowników, że będzie kontrola, bo Komisja 

Rewizyjna przychodzi, bo my nic innego nie wyczarujemy co jest w dokumentacji. Dziękuję  

i przepraszam za przydługie wystąpienie. 

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję ja również nie widzę problemu, wracamy do następnego 

protokołu, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie następnego 

protokołu z kontroli. 

Pan Krzysztof Tkacz członek Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół nr 29k/2017. 

Pan Bogumił Wąs przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół 30k/2017.   

 

ad. 5 Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są wnioski komisji stałych – nie było. 

 

ad. 6. 1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia 

rezolucji. Odczytał treść rezolucji jaką wystosowała Rada Miejska w Paczkowie. 

Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności: 

1) Komisja Budżetu i Finansów – opowie się w głosowaniu na sesji, 

2) Komisja Edukacji, Kultury, zdrowia i Pomocy Społecznej – nie zajęła stanowiska, opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

3) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem, 

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

w głosowaniu na sesji. 

Damian Wylężek – rozmawialiśmy na Komisji, osobiście jestem za tym, aby oddział 

reumatologicznym pozostał i aby była opieka całodobowa. Do uchwały jest wrzucona Gmina 

Kamiennik, ale rejonowo i odległościowo bliżej nam do Nysy. 

Remigiusz Morawski – te wszystkie gminy wymienione w uchwale należą pod Nysę z opieką 

świąteczną i nocną. 

Krzysztof Tkacz – przypomnę o głosowaniu nad odłączeniem Dobrzenia - popieraliście to. 

Anna Łukasiewicz – jest to tylko nasze indywidualne poparcie tej rezolucji. 
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Zdzisław Ficoń – ale to już jest musztarda po obiedzie, decyzje już zapadły, a my mamy głosować 

nad czymś co już wiadomo. 

Przewodniczący Rady Gminy – jest już po decyzji, oddział reumatologiczny zostaje natomiast 

utworzenie opieki nocnej i świątecznej wymaga wejścia w życie nowej ustawy. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 9 „za”, 6 „wstrzymało się” uchwała 

została przyjęta (XXVIII/151/17) 

 

ad. 6. 2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik. 

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 – opowie się  

w głosowaniu na sesji, 

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?  

13 „za”, 2 „wstrzymało się” (XXVIII/152/17) 

 

ad. 6. 3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie uchwały budżetowej 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 – 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 (XXVIII/153/17) 

Krzysztof Tkacz – nie mamy opinii Radcy Prawnego na naszych materiałach, więc nie wiemy, czy 

uchwały są ważne. 

Przewodniczący Rady Gminy – jest opinia Radcy, ale może macie ksera bez opinii. 

 

ad. 7. Pytania i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – przypomnę o protokole z poprzedniej sesji, proszę wnieść uwagi, 

gdyby były jeszcze przed głosowaniem. Przechodzimy do punktu pytania i interpelacje radnych. 
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Krzysztof Tkacz – składam wniosek do Rad Sołeckich Zurzyc i Karłowic Małych  

o przeznaczenie części pieniędzy z Funduszu Sołeckiego tych miejscowości na wytyczenie granic 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kłodobok – Zurzyce. 

Anna Łukasiewicz – ponawiam wniosek o zabezpieczenie podoranego znaku i postawienie tego, 

który już został zabrany jest to droga na Ogonów, proszę zająć się sprawą szamba  

w Karłowicach Wielkich koło szkoły i drogą dojazdową do niego, zwrócić uwagę podczas remontu 

drogi w Karłowicach Małych na poszerzenie zakrętów i wąskich miejsc w drodze. Dzisiaj złożyłam 

protokół komisji roboczej, w którym jest wniosek o wytypowanie sołectwa na organizację dożynek. 

Bogumił Was – proszę złożyć wniosek do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór o remont świetlicy  

w Chocieborzu. 

Małgorzata Pietroczuk – proszę utwardzić drogę od pani Kamionowskiej do państwa Żurek, 

ponieważ podczas deszczu robi się tam błoto i droga jest nieprzejezdna. 

Urszula Urbańczyk – rozszerza się wysypisko śmieci między Kłodobokiem a Karłowicami 

Małymi. 

Zdzisław Ficoń – zabezpieczyć figurkę Nepomucena w Cieszanowicach przed przewróceniem oraz 

udrożnić przepust w drodze na wysokości parku. 

Remigiusz Morawski – wywóz popiołu – w tym miesiącu były dwa harmonogramy, wg jednego 

miał być wywóz, wg drugiego nie miało być wywozu. Miałem pytania od mieszkańców co my 

głosujemy. Kto ustalał ten grafik? Rozumiem, że jest okres letni i popiołu jest mniej, ale są 

specyficzne warunki pogodowe i pali się nadal. 

Wójt – w okresie letnim wywozimy popiół co drugi miesiąc. 

Remigiusz Morawski – ale ktoś powinien przewidzieć, że skoro pali się w kwietniu to w maju 

należałoby go wywieść. Kto to ustala? Ja nie chcę wysłuchiwać od mieszkańców: co wy tam 

głosujecie? 

Wójt – jest to złośliwość rzeczy martwych, zepsuły się samochody i firma nie mogła  

w wyznaczonym dniu odebrać popiołu zrobiła to na drugi dzień. 

Remigiusz Morawski – można przecież przewidzieć takie sytuacje. Proszę zgłosić do powiatu, że 

zapadł się chodnik przed remizą jest to przy drodze powiatowej oraz załatać dziurę w drodze 

wyjazdowej na Lipniki. 

Wójt – w tej chwili łatają dziury na gminie, poczekajmy parę dni aż to zrobią. 

Remigiusz Morawski – czy jest jakiś protokół z oględzin świetlicy? Dziura została zamurowana, 

ale nadal sypie się ściana. 

Wójt – ta ściana na razie nie zagraża, wymagany jest remont kapitalny świetlicy, ale czeka ona  

w kolejce. 
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Remigiusz Morawski – do Pana Przewodniczącego Rady: dokumenty przed sesją były wysłane  

15 maja, 18 maja była Komisja czy nie obowiązują tu terminy z art. 57 KPA, czyli  

7 dni? Proszę, aby materiały przed sesyjne wysyłane były na 7 dni przed posiedzeniem Komisji.  

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję bardzo za tą uwagę, będę się starał przestrzegać tych 

terminów. 

Małgorzata Ksiądzyna – na feriach zimowych prosiłam o dowóz dzieci na zajęcia do GOK-u – 

pan Wójt powiedział, że nie ma takiego dowozu, a tu dowiaduję się, że jest transport bus, który 

dowozi dzieci niepełnosprawne. Mam pytanie czy podczas wakacji będzie można liczyć na dowóz 

dzieci z innych sołectw tym busem na zajęcia tutaj do Gminnego Ośrodka? 

Wójt – na feriach była sytuacja, że bus był zepsuty, a gimbus miał wypadek, dziwię się, że pani 

oddaje dzieci do innych szkół, a żąda żebym ja dodatkowo woził pani dzieci do Kamiennika. 

Małgorzata Ksiądzyna – ja przepraszam, ale tu nie chodzi o moje dzieci, chodzi mi o dzieci  

z mojej miejscowości, gdzie rodzice pracują i nie mają możliwości tych dzieci podwieźć. 

Wójt – moje zdanie pani na ten temat zna, dzieci chcą być w domu pobiegać sobie, pograć na 

komputerze. Dzieci w okresie wakacyjnym, czyli wolnym ja mam wozić na zajęcia do szkoły i na 

świetlicę?  

Małgorzata Ksiądzyna – czasy się zmieniły. 

Teresa Zibura – ale jeżeli jest to organizowane tutaj w GOK-u to należy je wozić na te zajęcia,  

a czy dzieci są w naszej gminie czy nie są, to jest to już sprawa rodziców. 

Małgorzata Ksiądzyna – posesja niczyja łącząca się z przystankiem w Kłodoboku obsuwa się mur 

i wg mnie stwarza zagrożenie, jest to budynek po p. Kunysz. Proszę zmobilizować spadkobierców 

do zabezpieczenia tego budynku. 

Wójt – na moją wiedzę tam jest część budynku gminnego, jutro się umówimy i zobaczymy na 

miejscu jak to wygląda. 

Anna Łukasiewicz – do Komisji Oświaty – chodzi o arkusze organizacyjne, bo w związku  

z reformą dużo się dzieje a my nie mamy żadnej informacji jak to wygląda u nas czy nie będzie 

jakiś zwolnień, chciałabym się zapoznać, jak wyglądają te arkusze organizacyjne. 

Tadeusz Kaczmarski – mieliśmy w planie zrobić to na maj, nie było jeszcze arkuszy, 

rozmawiałem już z panią Sekretarz i arkusze już są, więc w przyszłym tygodniu zrobimy Komisję. 

Wójt – kurator wojewódzki zaopiniował arkusz negatywnie, nie będę tego komentował, bo jest to 

świeża sprawa, nie chcę jeszcze mówić na ten temat. 

Anna Łukasiewicz – a z uwagi na co negatywnie opiniuje, źle uchwałę podjęliśmy? 

Sekretarz – nie, tam szczególnie chodzi o religię, dyrektorzy szkół wpisali omyłkowo  

w Kamienniku wpisano religię w przedszkolu jeden raz w tygodniu jedną godzinę,  

a rozporządzenie mówi, że muszą być dwa zajęcia po pół godziny, to jest kosmetyczna sprawa. 
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Natomiast w Karłowicach Wielkich ksiądz uzgodnił z dyrektorem inny wymiar religii, ale niestety 

rozporządzenie mówi o dwóch zajęciach po pół godziny i nie mogą oni między sobą tego 

uzgadniać.  

Anna Łukasiewicz – czyli to nie ma wpływu na zatrudnienie. 

Sekretarz – nie ma to wpływu na zatrudnienie, koszty się nie zwiększyły. Arkusze są informacją 

publiczną, państwo możecie sobie przyjść i je przeanalizować. Sytuacja jest wręcz lepsza niż była, 

bo godzinowo wychodzą nauczyciele lepiej. 

Anna Łukasiewicz - a czy jakieś dodatkowe koszty będą się z tym wiązać? 

Sekretarz – nie, nie będzie dodatkowych kosztów, ponieważ siatka musi być zapewniona, wszyscy 

nauczyciele będą nadal pracować.  

Tadeusz Kaczmarski – Komisja oświaty w poniedziałek przeanalizuje te arkusze. 

Anna Łukasiewicz – do Komisji Budżetu i Finansów – proszę przeanalizować wypłacanie 

podwójnych diet dla sołtysów i radych. 

Tadeusz Kaczmarski – jakich diet? 

Anna Łukasiewicz – podwójnych wypłacanych dla radnego, który jest sołtysem. 

Wójt – przecież to jest tak, że należy się wypłacanie, orzecznictwa sądu mówią, że się należy. 

Anna Łukasiewicz – nie jestem przeciwna, ale chodzi o regulację prawną, czyli o sprawdzenie 

przez Komisję Budżetu i Finansów uchwały. 

 

ad. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji – nie było –  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? 10 „za”,  

3 „wstrzymały się” 

 

ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku. 

Następnie odczytał wystąpienie pokontrolne (kontrola skarg i wniosków), które wpłynęło do Rady 

Gminy. 

Zdzisław Ficoń – i co dalej z tym będziemy robić? 

Przewodniczący Rady Gminy – jest tu informacja, że w ciągu 14 dni mamy odpowiedzieć, jak 

zostały zrealizowane zalecenia. 

Zdzisław Ficoń – my powinniśmy się tym zająć i powinno to być rozpatrywane na poszczególnych 

komisjach. 
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Przewodniczący Rady Gminy – w porządku obrad jest punkt wolne wnioski i informacje, informuję 

więc Radę, że takie wystąpienie pokontrolne jest. 

Krzysztof Tkacz – uwagi są do organizacji pracy urzędu gminy, a nie dotyczą Rady Gminy.  

W związku z czym myślę, że te uwagi są skierowane do państwa nie do nas, ja nie wiem, czy my 

mamy się tym zajmować czy nie. 

Przewodniczący Rady Gminy – uzupełnię, że dotyczą nie tylko urzędu, ale Rady Gminy też. 

Sekretarz – przyjęliśmy te zalecenia do wiadomości i do realizacji w przyszłości. 

Przewodniczący Rady Gminy – te zalecenia, które są maja być wykonane, podejrzewam, że po 

niedługim czasie będzie rekontrola. 

Krzysztof Tkacz – a czy państwo wnosili jakieś uwagi do tej kontroli? 

Sekretarz – nie. 

Anna Łukasiewicz – a tam coś było, że w ciągu 14 dni należy odpowiedzieć o wyciągnięciu 

konsekwencji i tak dalej. 

Sekretarz – był to termin na wniesienie uwag do projektu protokołu, ponieważ nie wnieśliśmy 

żadnych uwag przysłano nam protokół pokontrolny z adnotacją, aby przekazać go dla 

Przewodniczącego Rady i Komisji Rewizyjnej. 

Anna Łukasiewicz – tam taki zapis był Panie Przewodniczący  

Przewodniczący Rady Gminy – wiem o co chodzi: o podjętych działaniach lub o sposobach 

usunięcia nieprawidłowości powiadomić w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu. 

Sekretarz – proszę państwa po każdej kontroli mamy zawiadamiać w jaki sposób zostały usunięte 

nieprawidłowości i takie pismo zostało wysłane. 

Anna Łukasiewicz – a czy my moglibyśmy się zapoznać z tym pismem? 

Sekretarz – tak. 

Anna Łukasiewicz – to kiedy, teraz czy na następnej sesji? 

Przewodniczący Rady Gminy – tyle jeżeli chodzi o informacje.  

Zdzisław Ficoń – dla mnie jest to sprawa poważna, bo usłyszałem tam jedno zdanie, że 

przekroczona została Konstytucja, no to już jest bardzo poważna sprawa, jeżeli jest łamana 

Konstytucja to nie możemy przejść od tak do porządku dziennego, „było minęło” takie jest moje 

zdanie. Skoro są takie poważne zarzutu to musi to mieć swój ciąg dalszy. 

Przewodniczący Rady Gminy – ale w dalszej części kontrolujący napisali, że nie powoduje to 

skutków administracyjnych. 

Zdzisław Ficoń – ale są tam zarzutu do kancelarii i złamania Konstytucji. 

Przewodniczący Rady Gminy – dobrze, ale nie jest to takie naruszenie, które kwalifikowałoby się 

do pociągnięć prawnych. 
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Zdzisław Ficoń – cała praca kancelaryjna była zła, nawet w niektórych momentach jest tam 

przekroczona Konstytucja, więc to jest poważny zarzut i trzeba sie tym na spokojnie zająć. 

Przewodniczący Rady Gminy – w wystąpieniu pokontrolnym jest dziesięć zaleceń do wykonania  

i te zalecenia będą wykonywane przy następnych załatwianiach spraw, tych samych błędów już nie 

można popełniać. Taki jest wniosek z tego wystąpienia pokontrolnego.  

Bogumił Wąs – muszę się odnieść do tego wystąpienia pokontrolnego, ponieważ też to dotyczy 

Komisji Rewizyjnej, a chodzi o skargę zamienioną przez Komisję Rewizyjną na wniosek za zgodą 

oczywiście skarżącej. Zadzwoniłem do pana Judyckiego z pytaniem, dlaczego strona wskazana  

w protokole nie może się odnieść do niego, chciałem też rozmawiać z panią, która tam jest 

podpisana, ale cały czas jest na chorobowym. Pytanie do pana Judyckiego było takie, dlaczego 

Komisja Rewizyjna nie miała 14 dni na ustosunkowanie sie do protokołu? Chciałem zwołać 

Komisję, ale dowiedziałem się, że nie mogę się od tego odwołać. Nie wiem o co tutaj chodzi, jest to 

dziwny dokument, próbuję się skontaktować z tą panią, która to podpisała i nie można się z nią 

skontaktować, bo okazuje się, że jest ona na chorobowym. Pytałem też pana Judyckiego czy to był 

audyt odpowiedział, że absolutnie nie, że ta pani ma tylko takie uprawnienia i tak się podpisuje.  

Z rozmowy z panem Judyckim wynikło, że nic nie ma do Komisji Rewizyjnej, że nie ma tam 

żadnych zarzutów, ale one są może nie takie drastyczne, ale są te zarzuty ja będę jeszcze się 

kontaktował w tej sprawie z tą panią, dlaczego myśmy nie mieli możliwości ustosunkowania się do 

tych zarzutów. Panie Przewodniczący tą sprawę trzeba wyjaśnić. 

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję, myślę, że jak to wyjaśnisz to nam przekażesz, zamykam 

XXVIII sesję Rady Gminy Kamiennik. 

Zdzisław Ficoń – odczytał pan to tak ad hop stawiam wniosek, aby na następnej sesji przyjrzeć się 

temu, przeczytać dokładnie nie można tak z marszu do tego podchodzić. 

Przewodniczący Rady Gminy – przed następną sesją będzie rozmowa na ten temat. 

Stanisław Kuś – poprawić drożność pięciu studzienek kanalizacyjnych w Lipnikach, za świetlicą 

koło pana Gorczycy jest dziura w drodze proszę ją załatać, proszę się zająć sprawą wąwozu  

w Lipnikach i wykosić trawę koło remizy i świetlicy wiejskiej przy drogach gminnych. Udrożnić 

odpływ na przystanku, ponieważ podczas deszczu zalewany jest przystanek. 

Remigiusz Morawski – w sprawie tego odpływu panie sołtysie rozmawiałem z panem Palimąką  

i będzie to zrobione. Panie Wójcie kilkakrotnie mówił pan coś o jedynej słusznej władzy proszę 

sobie takie uwagi zostawić dla siebie i żeby nie było niejasności nie jestem członkiem partii tej 

jedynej słusznej władzy. 

Wójt – mnie to w ogóle nie interesuje. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1310 zamknął obrady 

XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Anna Czaja      


