Protokół Nr XXXI/17
z sesji Rady Gminy Kamiennik
odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
w dniu 24 sierpnia 2017 r. w godzinach 9°° - 1210
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander Słonina – Przewodniczący Rady
Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta Gminy, panią Skarbnik,
dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przedstawiciela Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 93,33 %
ustawowego składu Rady Gminy, obrady są prawomocne.
Przedstawił następujący porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
3) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik,
4) 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 2017 roku.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.
7. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy – przypomnę, że protokoły z poprzednich sesji są do wglądu, proszę
się z nimi zapoznać. Czy do tak proponowanego porządku obrad są uwagi?
Wójt Gminy – proponuję do punktu 4, podpunktu 2 wprowadzić projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby w punkcie 4, podpunkcie
2 wprowadzić projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej? 14 „za” jednogłośnie. Zatem punkt 4 będzie brzmiał:
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Kamiennik,
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5) 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 2017 roku.
Pozostałe punkty bez zmian, kto jest za przyjęciem tak przedstawionego porządku obrad?
14 „za” jednogłośnie.

ad. 1. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym zwracając
uwagę na takie zagadnienia jak:
1) kończymy remont szkoły w Kamienniku, zlikwidowaliśmy klatkę schodową drewnianą
i zamontowaliśmy żelbetową,
2) kończymy remont drogi w Karłowicach Małych,
3) robimy drobne remonty szkół i przedszkoli w Karłowicach Wielkich i Kamienniku,
4) przeprowadzamy remonty i konserwację placów zabaw w Cieszanowicach i Szklarach,
5) dostarczono nam urządzenia na plac zabaw do Gaworowic, zostały one zamontowane,
6) wyczyściliśmy stare i założyliśmy nowe przepusty w Lipnikach,
7) złożyliśmy wniosek na świetlicę w Zurzycach i przeszedł on, będziemy ją robić,
8) Urząd Marszałkowski podjął uchwałę, aby dofinansować wymianę pieców węglowych na piece
z podajnikiem piątej generacji, chcą wiedzieć jaka jest nasza opinia w tej sprawie, czy wchodzimy
w to czy nie bo są to dość duże pieniądze,
9) kończymy remont świetlicy w Szklarach.
ad. 2. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłaszane na poprzedniej sesji interpelacje
i zapytania Radnych (rejestr wniosków i interpelacji radnych).
ad. 3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną (protokół
32k/17 w teczce z posiedzeń Komisji Rewizyjnej).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Bogumił Wąs odczytał protokół nr 32k/2017
Zdzisław Ficoń – odnośnie wniosku Komisji urealnienia płac pracowników fizycznych
w stosunku do płac pracowników biurowych prosiłbym o rozwinięcie.
Bogumił Wąs – proszę osobę, która zgłosiła ten wniosek o wyjaśnienie.
Krzysztof Tkacz – w zestawieniach, które otrzymaliśmy są pewne różnice, mówiąc potocznie
pracownicy fizyczni zarabiają mniej niż pracownicy administracyjni, a biorąc pod uwagę wysoką
fachowość i wieloletni staż pracy złożyłem taki wniosek z uwagi na te niskie pobory, chodziło
o podwyżkę w ramach środków, którymi dysponuje Zakład Gospodarki Komunalnej.
Wójt Gminy – radny to nie jest kadrowiec, radny nie odpowiada za budżet, najprościej jest dzielić
nie swoje pieniądze. Za gospodarkę finansową Zakładu odpowiada dyrektor i Wójt, radny nie ma
prawa według mnie tak daleko ingerować, jeżeli chodzi o pracę poszczególnych pracowników.
Krzysztof Tkacz – kontrolując pewne rzeczy Komisja zauważyła fakt powiedzmy niesprawiedliwości
społecznej i dlatego złożyliśmy ten wniosek. Jeżeli ktoś to odbiera jako ingerencję to jest mi przykro.
Wniosek był złożony z myślą o interesach tych pracowników, którzy w istocie zarabiają mniej.
Bogumił Wąs – panie Wójcie ma pan rację, tu nigdzie nie jest napisane, że Komisja nakazuje,
Komisja wnioskuje, żeby takie coś rozpatrzyć. To jest tylko pomoc dla pana i dla jednostek
organizacyjnych, aby zwrócić na to uwagę. Tutaj nie ma żadnego nakazu.
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Przewodniczący Rady Gminy – dyrektor zajmie się tym wnioskiem. Witamy przybyłego do nas
redaktora Nowin Nyskich pana Pietraszkę.
ad. 4. 1) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności:
1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
2) Komisja Rewizyjna – za przyjęciem,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – za przyjęciem.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 14 „za” jednogłośnie (XXXI/160/17)
ad. 4. 2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Poprosił o przedstawienie opinii Komisje
Rady Gminy w następującej kolejności:
1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się w głosowaniu
na sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały?
14 „za” jednogłośnie (XXXI/161/17)
ad. 4. 3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej
kolejności:
1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się w głosowaniu
na sesji po wysłuchaniu wyjaśnień z jakiego funduszu został pokryty remont świetlicy
w Cieszanowicach na kwotę 3 721 zł oraz dlaczego prowizja w wysokości 8 000 zł w GOPS na
zadania zlecone z budżetu państwa (500+) została pokryta z budżetu Gminy?
Małgorzata Regeńczuk – nie chodziło tam o przeniesienie prowizji z 500+, ja tam nic nie pisałam
o 500+. My mamy prowizję bankową nie tylko z 500+, ale też z zasiłków okresowych, stałych
i celowych oraz też płacimy za znaczki, za informatyka i nam dlatego brakło tych pieniędzy, ale to
nie są dodatkowe środki tylko myśmy to przenieśli z własnych środków, u na s co roku tak wychodzi,
bo ja nie jestem w stanie określić, czy nam będzie potrzebne 8 000 zł czy 15 000 zł na te opłaty, ale
to nic nie ma wspólnego z 500+.
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Skarbnik Gminy – jeżeli chodzi o Cieszanowice to wyjaśniłam to już wcześniej na Komisji, że te
środki po prostu przesuwamy, są tutaj oszczędności w dziale 852 i te oszczędności przeznaczamy na
te pozostałe wydatki.
Wójt Gminy – wyjaśnię, że po wichurze, która zerwała część pokrycia ściany, zgłosiliśmy to do
ubezpieczyciela, ale ten zażądał dokumentów, których nie mieliśmy w tej chwili, a trzeba to było
naprawić, bo taka była dziura w elewacji, że było to konieczne. Ubezpieczyciel odmówił,
zapłaciliśmy to z własnych środków.
Zdzisław Ficoń – dziwi mnie ta kwota, bo wymianie podlegało kilka może kilkanaście listew
sidingowych, jeżeli to wiatr uszkodził tą elewację to należało zażądać od wykonawcy rękojmi za
wadliwy montaż, a jeżeli to by nie za skutkowało to ubezpieczyciel powinien to pokryć, następnie
dziwi ta kwota 3 700 zł, a było tam tylko parę desek.
Wójt Gminy – zrobiliśmy nie tylko dziurę, którą zrobił wiatr, ale też naprawiliśmy dziury, które
zrobiły dzieci, jeżeli pan ma zastrzeżenia proszę przyjść do mojego biura i pokażemy panu kosztorys,
pokażemy to co zostało zrobione tu nie ma żadnej tajemnicy.
Bogumił Wąs – powiedział pan na Komisji, że zrobiła to wichura, zgadzam się, że należało to zrobić,
ale wioska ma fundusz sołecki, który jest realizowany na coś innego, dlaczego nie zostały
przeniesione na to środki z funduszu sołeckiego?
Wójt Gminy – panie radny jest to zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, fundusz sołecki
rozdysponowujemy w miesiącu wrześniu i to nie jest tak, że sołtys czy wioska może sobie wydawać
pieniądze na co chce. Trzeba by zwołać zebranie wiejskie i cała procedura musiała by być zachowana,
a dla paru groszy to nie ma sensu. Mają fundusz przeznaczony na coś innego i niech tak będzie, a to
pokryliśmy ze środków własnych i to nie jest nic złego.
Bogumił Wąs – panie Wójcie to nie jest tak, sesje są prawie co miesiąc, zauważyłem i to już od kilku
lat, że bardzo dużo z budżetu gminy idzie na różne prace w Cieszanowicach, mają pieniądze to
dlaczego nie poszło to z tych pieniędzy? Ja myślałem, że poszło to tylko na skutki wichury, a tu
widzę, że płacimy jeszcze za szkody, które wyrządziły dzieci, powinno to iść z funduszu sołeckiego.
Damian Wylężek – nie zgadzam się z panem Wąsem, panie radny ja w projekcie budżetu widziałem
na remont świetlicy w Chocieborzu 400 tys. zł, więc nie ma co się kłócić o takie sprawy, bo nie ma
to sensu.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały do
realizacji? 10 „za”, 4 „wstrzymało się” (XXXI/162/17)
ad. 4. 4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy w następującej kolejności:
1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opowie się w głosowaniu na sesji,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – Komisja jest przeciw
podjęciu uchwały głosami: 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”, Komisja opowie się w głosowaniu na
sesji.
Wójt Gminy – są tu nieścisłości, bo Komisja Rolna jest przeciw, a Komisja Rewizyjna wnioskuje
o podwyżki dla pracowników. Woda u nas nie jest taka droga, np. w Pakosławicach kubik kosztuje
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6,40 zł woda w Nysie jest jeszcze droższa jak u nas, ale oni produkują więcej i mają bardzo dużo
odbiorców. Jesteśmy malutką gminą produkcja wody u nas jest droga my produkujemy wody na dobę
ok 400 kubików, jest to wodociąg Cieszanowice, Białowieża i Kłodobok. Koszt produkcji u nas jest
drogi a mamy mało odbiorców, podwyżki wody u nas nie było od 3 lat i doszliśmy do wniosku, że
po tylu latach te parę groszy można podnieść. Obliczyliśmy, że na rodzinę miesięcznie będzie to
podwyżka 5 zł, więc nie jest to taka wielka kwota, więc prosiłbym, aby to przegłosować, tym bardziej
że największe inwestycje, które robimy to robimy na wodociągach, zrobiliśmy Cieszanowice za 2,5
mln teraz robimy Kłodobok też nie wiemy w jakiej kwocie to się zamknie.
Krzysztof Tkacz – bałem się, że padnie ten argument o podwyżkach dla pracowników
w korelacji z podwyżką cen wody, jeśli przywołuje pan gminę Pakosławice to tam woda jest tańsza,
ponieważ gmina dopłaca odbiorcom wody i woda jest de facto tańsza, więc mówmy tu prawdę. Mam
kilka pytań Panie Przewodniczący: 31 lipca mieliśmy nadzwyczajną sesję na temat próby podjęcia
rozmów z gminą Pakosławice, aby korzystać z ich wody dla części wsi Karłowice Wielkie, Małe
i Ogonów, ponieważ tej wody brakowało w tym czasie. 21 lipca wpłynął wniosek o podwyżkę cen
wody, dlaczego my jako radni nie otrzymaliśmy informacji już wtedy, 10 dni ten wniosek leży
w gminie, rozmawialiśmy nie wiem po co, wzięliśmy pieniądze, głosowania wypadły jak wypadły,
ale byliśmy tutaj, a nie mieliśmy pojęcia, że jest taki plan, aby podwyższyć cenę wody. 10 dni leżał
wniosek w Urzędzie Gminy w biurze rady czy nie wiem, gdzie, 21. wpłynął i można by już o tym
mówić, że jest kalkulacja itd. to jest moje pierwsze pytanie, dlaczego to tak długo trwało?
Przewodniczący Rady Gminy – wniosek wpłynął do Urzędu Gminy 21 lipca, do biura rady wpłynął
później i został skserowany i przesłany dalej.
Krzysztof Tkacz – ale wysłany został razem z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy – wniosek wpłynął do biura rady i zaraz został przesłany dalej.
Remigiusz Morawski – Panie Przewodniczący razem z materiałami na sesję.
Krzysztof Tkacz – dlatego mówię, spotykamy się tutaj 31, bo temat był pilny i nagły, głosowaliśmy
też ustawę budżetową, a dziesięć dni wiedzieli wszyscy ze strony gminy, że jest wniosek
o podwyższenie ceny wody i nikt się nie zająknął wtedy.
Wójt Gminy – panie radny Tkacz wie pan doskonale, że grupa radnych wnioskowała o zwołanie sesji
nadzwyczajnej podając porządek sesji i tylko ten porządek był omawiany, dodatkowych nie
wprowadzaliśmy.
Krzysztof Tkacz – panie Wójcie podwyżka wody, która ma nastąpić i nikt nawet o tym nie wiedział,
a przynajmniej ta grupa radnych, która składała ten wniosek, dobrze proszę sobie to skomentować
w swoich głowach. Panie Bednarczuk wszyscy wiemy, że jak brakuje wody w ujęciu w Kłodoboku
to jest ona dowożona z Cieszanowic przez beczkowóz, ile kosztuje taki jeden kurs?
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – koszt przewozu to jest około 20 minut, 3 beczkowozy,
a godzina beczkowozu jest chyba 91,50 zł.
Krzysztof Tkacz – czyli przez dwa lata wozimy wodę, my jako mieszkańcy widzimy, że woda jest
dowożona permanentnie.
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – w tym roku była 9 razy dowożona.
Krzysztof Tkacz – w zestawieniu poziomu niezbędnych przychodów w punkcie dziesiątym usługi
pozostałe mamy 45 113 zł przy nowej taryfie 51 225 zł, inne opłaty i podatki 9 699 zł i planowane
14 200 zł proszę powiedzieć co to są za koszty?
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – w punkcie dziesiątym są to usługi informatyczne, telefoniczne,
zajęcie pasa drogowego, analizy wody, przegląd sprzętu, kontrole sanitarne, odczyty wodomierzy,
BHP, tablice.
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Krzysztof Tkacz – gdzie można znaleźć punkt dotyczący opłat dzierżawy za prywatną studnię?
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – w 12 punkcie inne opłaty i podatki.
Krzysztof Tkacz – mam więc takie pytanie tam są dwie studnie jedna jest na terenie prywatnym, za
którą płacimy dzierżawę, czy mieszkańcy mogą korzystać z prywatnego ujęcia wody? Czy ten pan
ma pozwolenie wodnoprawne? Czy to ma gmina, bo stan prawny jest teraz określony.
Wójt Gminy – stan prawny tej studni poznałem półtora roku temu, kiedy wchodziliśmy
w remont wodociągu w Kłodoboku. Pozwolenie wodnoprawne wydaje powiat i ma pod sobą
geodezję i nie było problemu z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, przez nasz Zakład
Komunalny. W tej chwili mamy sprawę sądową o przejęcie tej studni w drodze zasiedzenia. Spisałem
porozumienie z panem Kunyszem o dzierżawę tej małej działki, aby właściciel nie odciął dostawy
wody.
Krzysztof Tkacz – my jako Komisja Rewizyjna mieliśmy wgląd w te dokumenty i dlatego pytam
o te koszty. Studnia jest prywatna ja doceniam działania, żeby tą sprawę rozwiązać, ale jeżeli jest
studnia prywatna w każdej chwili można ją zamknąć i przestać udostępniać dla obywateli, bo umowa
dzierżawy jest pewnie tak zawarta, że ten który udostępnia w każdej chwili może tą umowę wymówić
i tu jest moja troska o ludzi, aby z dnia na dzień nie zostali bez wody.
Anna Łukasiewicz – pytanie do pana Bednarczuka od jakiego czasu zamykana była woda od godziny
23:00 do 5:00 rano?
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – gdzieś około 8-9 dni od 23:00 do 4:30 rano.
Anna Łukasiewicz – 8-9 dni pan mówi, to ja panu powiem, dlaczego pan kłamie od 26 czerwca była
woda zamykana do 23 lub 24 lipca non stop, w dniu 21 lipca była to sobota dzień przed odpustem
w Karłowicach Wielkich i o godzinie 17:30 na wyższych kondygnacjach tej wody nie było, a od
19:00 do 5:00 rano w pozostałych miejscach. Dlaczego pan takie rzeczy tu opowiada, żeby pomawiać
radnych, dlatego ten wniosek powstał, że to zrobiło kropkę nad i, że brakło tej wody w tym momencie.
Dlaczego państwo nie uderzycie się w pierś i nie powiecie, że to wasza wina, pan Wójt przeprosił
mieszkańców na zebraniu w Karłowicach Małych za co jestem mu wdzięczna. Czy pan uważa, że
ktoś składałby wniosek, gdyby tej wody nie było 2-3 dni? Panie Bednarczuk ja uważam, że najwyższa
pora, stanąć na wysokości zadania i powiedzieć prawdę, byliśmy przyparci do muru i to nie tylko
mieszkańcy Karłowic Małych proszę sobie zobaczyć na petycję o podłączenie do Pakosławic, która
jest opublikowana na stronie naszej Gminy tam tylko część naszych mieszkańców jest podpisana,
a miało to być tylko rozwiązanie tymczasowe, fajnie się stało żeście państwo wzięli sobie to do serca
i co się okazuje 2 dni po sesji nadzwyczajnej jest woda i nie jest wyłączana w ogóle i jest dobre
ciśnienie i jest wody dość. I proszę, aby na tym zakończyć dyskusję na temat ujęcia wody
w Kłodoboku dla tych trzech miejscowości. Nie obrażajmy się i nie mówmy, że ktoś zwołał sobie
sesję, bo chciał rozdmuchać temat.
Bogumił Wąs – panie Wójcie przeczytam jeszcze raz wniosek Komisji dotyczący urealnienia
wynagrodzenie pracowników fizycznych do wynagrodzenie pracowników administracyjnych
i tutaj mam pytanie do pana Bednarczuka czy była u pana podwyżka, bo o tym już wszyscy mówią,
że Komisja Rewizyjna nakazała podwyżki, czy dał pan podwyżkę wszystkim pracownikom?
Dyrektor ZGKiM Jan Bednarczuk – tak.
Bogumił Wąs – co pisze tutaj jeszcze raz przeczytam „Komisja wnioskuje o urealnienie
wynagrodzeń pracowników fizycznych do wynagrodzeń pracowników administracyjnych”. Nie
trzeba żadnych podwyżek wody były zaległości za nie zapłacone rachunki przez mieszkańców,
ściągnął to pan i już są pieniądze na podwyżki, proszę nie mówić takich rzeczy, że to Komisja
nakazała i nie zmieniać naszych zdań. Ja nie jestem przeciwnikiem podwyżki cen wody, ale ścieków
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kategorycznie nie będę głosował, bo jest niedopuszczalną rzeczą, aby wartość wody kosztowała tyle
co wartość ścieków. Co się stanie z tymi dwoma miejscowościami panie Janku, jeśli przyjdzie inny
szef i zacznie podnosić cenę tak jak to powinno być? Gdyby to były inne wioski niż Goworowice
i Karłowice Wielkie to te stawki byłyby na pewno większe, my płacimy 150% więcej, czyli jak
10 kubików ktoś wywiezie beczką od pana to zapłaci około 160 zł, a w tej chwili odprowadzenie
ścieków kolektorem będzie kosztować 50 zł i na to się nie zgodzę absolutnie. Dodam jeszcze, że i tak
pan źle zrobił, bo dał pan podwyżki sobie i innym a tak miało nie być za tym Komisja Rewizyjna na
pewno nie była.
Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że te wnioski zostaną wzięte pod uwagę.
Zdzisław Ficoń – patrząc na te ceny jest to znaczna podwyżka i nie znajduje ona uzasadnienia,
nośniki energii nie wzrosły, ani inne pośrednie koszty, moje zdanie jest takie, aby być przeciwnym
tej podwyżce z tego względu, że Zakład Komunalny jest w super sytuacji, gmina wysiłkiem swojego
budżetu dokonała modernizacji stacji uzdatniania w Cieszanowicach jest to naprawdę nowoczesny
obiekt, mniej energochłonny niż poprzedni wyłożono 2,5 miliony z budżetu, wszelkie inne inwestycje
też pokrywa gmina, Zakład Komunalny ma doglądać tylko bieżącej działalności i pobiera opłaty za
wodę nic nie przekazując gminie. Zgodnie z jakimiś zasadami powinien jakiś koszt amortyzacji
z wpływów z wody przekazywać do gminy, nie przekazuje nic ma te środki wyłącznie na swoje
utrzymanie i nie znajduje uzasadnienia ta podwyżka w tych kosztach, te koszty są zbyt
wyolbrzymione.
Remigiusz Morawski – podam ceny wody w innych miejscowościach: Skoroszyce 2,99 zł,
Otmuchów 4,12 zł, u nas 4,50 zł proponowana 4, 90 zł.
Wójt Gminy – czy pan, panie radny Wąs wie, ile było posiedzeń Komisji Rewizyjnej w zeszłym roku
w gminie Skoroszyce? 1, w Pakosławicach 10, a u nas 50, Pan Ficoń zarzucił, że od 3 lat się nie
zmieniło nic, podwyżki dla pracowników przez inflację to jest 10,5 %, energia też inflacja jest i co
roku zakład Tauron podnosi cenę kilowatogodziny, cena badań wody poszła 200% do góry ja nie
wiem 5 zł cena wody i radni taki szum robią tym bardziej, że te sieci w Kłodoboku i Kamienniku
awaryjność mają bardzo dużą, nie rozumiem niektórych radnych, ale tak jak powiedziałem jest to
rozdmuchane jak balon ja nie wiem pani radna Łukasiewicz chyba tylko siedzi, nie śpi w nocy
i słucha czy woda leci.
Anna Łukasiewicz – nie zniżę się do tego poziomu.
Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję za taką wypowiedź, cały czas dyskutując o wodzie
schodzimy na inne tematy. Chciałem jeszcze dodać do tego wszystkiego, bo słyszę przykłady cen
wody z innych gmin oczywiście są niższe, ale należy dodać, że sieci wodociągowe na terenie naszej
gminy są o wiele różne i utrzymanie sieci wodociągowej na terenie naszej gminy jest o wiele droższe
niż na terenie miasta.
Krzysztof Tkacz – zgłaszam wniosek o głosowanie imienne nad tą uchwałą, panie Wójcie, gdyby
pani Łukasiewicz była mężczyzną to załatwiłaby tą uwagę w inny sposób.
Małgorzata Ksiądzyna – panie Wójcie sprawa własności tej studni wyszła dwa lata temu, kiedy
mieszkanka Kłodoboku wykrzykiwała, że studnia jest na jej działce. Zgłosiłam się do pana
z pismem o wyjaśnienie, dostałam odpowiedź, która wisiała na tablicy ogłoszeń w której było
zapewnienie, że to nieprawda, studnia jest własnością gminy. Natomiast kiedy przystąpiliśmy do
remontu wodociągu okazało się, że jednak studnia nie jest nasza. W Kłodoboku nie mamy dobrego
ciśnienia i proszę też na to zwrócić uwagę. Przeszła cichym echem kiedyś afera u nas w Kłodoboku
lewego poboru wody okazuje się, że ktoś zawalił w urzędzie gminy nie odpowiedział na pismo itd.
została nałożona kara porządkowa 200 zł, mieszkańcy domagali się i na pewno nadal będą się
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domagać, aby uwiarygodnić ten nielegalny pobór wody z tą karą, która została nałożona na tego
mieszkańca.
Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania, był wniosek, aby było to głosowanie
imienne zatem kto z Państwa Radnych jest za tym, aby było to głosowanie imiennie? 8 „za” wniosek przeszedł.
Przewodniczący Rady Gminy – będę wyczytywał nazwiska radnych, proszę się opowiedzieć
kto jest „za”, kto „przeciw”, a kto „wstrzymuje się”.
Wójt Gminy – jeżeli wysoka rada tego nie przegłosuje, ja muszę uhonorować wniosek pana
Bednarczuka i ja te pieniądze muszę pokryć z budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania:
Lp.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwisko i imię
Ficoń Zdzisław
Kaczmarski Tadeusz
Ksiądzyna Grzegorz
Łoziński Tomasz
Łukasiewicz Anna
Miske Jan
Morawski Remigiusz
Ochociński Andrzej
Pieniakowski Stanisław
Tkacz Krzysztof
Wąs Bogumił
Wylężek Damian
Zibura Teresa
Słonina Aleksander

„za przyjęciem”

„przeciw”

„wstrzymujący
się”

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Przewodniczący Rady Gminy – wyniki głosowania są następujące: 8 „za”, 6 „przeciw” – uchwała
została przyjęta (XXXI/163/17)
ad. 4. 5) Podjęcie 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 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy 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 2017 roku. Poprosił o przedstawienie opinii Komisje Rady Gminy
w następującej kolejności:
1) Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem,
2) Komisja Rewizyjna – opowie się w głosowaniu na sesji,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – za przyjęciem,
4) Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – opowie się w głosowaniu
na sesji.
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Przewodniczący Rady Gminy – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 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 2017 roku? 9 „za”, 5 „wstrzymało się”
(XXXI/164/17)
ad. 5. Pytania i interpelacje radnych.
Pan Bogumił Wąs odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego organizacji dożynek
gminnych oraz propozycji, aby organizacją i koordynacją gminnych dożynek zajęła się Instytucja
Kultury Gminy Kamiennik.
Przewodniczący Rady Gminy – Kto z państwa radnych jest za tym, aby za organizację
i koordynację dożynek gminnych w przyszłych latach był odpowiedzialny Gminny Ośrodek Kultury?
10 „za”, 1 „wstrzymał się” (3 osoby nie brały udziału w głosowaniu).
Przewodniczący Rady Gminy – musimy wniosek przekazać do realizacji.
Remigiusz Morawski – panie Wójcie proszę o wyjaśnienie na Komisji Rewizyjnej powiedział pan,
że dożynki w Lipnikach nie zostały rozliczone o co chodzi.
Wójt Gminy – uważam, że dożynki gminne w Lipnikach były źle zorganizowane, a że były pod moim
patronatem jako Wójta nawet chleba brakowało dożynkowego, nie mówię o poczęstunku obiadem
pań niosących wieńce, nie mówię o orkiestrze dętej, której nikt nie podziękował, szereg było
nieprawidłowości, nie mówię o rozliczeniu, bo wiem, ile taka impreza kosztuje i wiem mniej więcej
ileście zebrali pieniędzy nie mówię o rozliczeniu tutaj, bo mógłby się zająć tym prokurator.
Remigiusz Morawski – mówi pan, że nie zostały poczęstowane panie od wieńców, nie były
zaproszone na obiad, ale każdy dostał darmowy talon na kawę, herbatę, ciasto i gorący posiłek,
a prokurator? Niech pan zgłosi, straszy pan tylko tym prokuratorem.
Bogumił Wąs – rozmawiałem z Panem Panie Przewodniczący na temat dożynek i powiedział pan,
że będą w niedzielę a nie w sobotę. Przekazałem taką informację u mnie w miejscowości kobietom
one między sobą zaczęły już działać a tu nagle wychodzi problem, że nie będzie, ale z czym to się
wiąże, ludzie mają bardzo dużo pretensji do urzędu, bo ktoś powiedział, że to tylko dożynki - nie to
są aż dożynki. Święto plonów to nie tylko rolnicy, ale też ludzie, którzy mają ogródki, kto mieszka
na wsi wszyscy organizują się i w tym uczestniczą, a co najważniejsze w tym wszystkim jest to, że
są podatki, podatki płacą i duzi, i mali czy mają pole czy nie jak nie mają to płaca za mieszkanie, za
wszystko. Teraz jest Internet i jest dostęp do oświadczeń majątkowych, ludzie są oburzeni ja
tłumaczyłem, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie wójta to ustala rada gminy i tutaj nikt nie powinien
mieć żadnych obiekcji pozostali, którzy się oświadczali 50, 60, 90 tys. zł dyrektorzy, pracownicy
urzędu i pytania są krótkie to nie stać kogoś zorganizować dożynek? Zobaczcie państwo, że wtedy
jak rolnicy pracują ciężko reszta się bawi, wypoczywa, urzędnicy na urlopach. I teraz takie zapytanie
no kto tym ludziom tyle dał pieniędzy? Nie ja, nie komisja rewizyjna, panie Wójcie mówi pan, że
było tyle posiedzeń, ale to rada gminy ustaliła, ile posiedzeń ma mieć komisja rewizyjna i nikt tego
nie powiedział, że realizacja, jeśli chodzi o radę gminy jest tylko 37%, czyli co mamy więcej komisji
robić? Mieszkańcy pytają: no to jak Wójt jedzie na urlop to bardzo dobrze, ale nie ma innych
pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za organizację tego? Panie Wójcie jak już pana nie ma
w tym urzędzie to ten urząd powinien być zamknięty, bo jak idą ludzie do urzędu to poza kasą
i podatkami nic nie można załatwić, bo każdy mówi, że bez Wójta nic nie zrobi. No to za co te 70
tysięcy? Panie Wójcie ma pan zasłużony urlop nich pan jedzie, bo naprawdę pan pracuje dużo, ale
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nich ci urzędnicy też coś robią, ta praca to nie jest przecież taka ciężka i ludzie nie mogą tego właśnie
przeżyć, że coś takiego się stało.
Wójt Gminy – u nas w Gminie Kamiennik wynagrodzenia pracowników wcale nie przewyższają
innych urzędów wręcz są niskie, ja od 10 lat nie miałem podwyżki i żyję. Faktycznie tych dożynek
w tym roku nie będzie, ale każda wioska, która będzie organizowała swoje wiejskie dożynki i zrobi
wieniec to panie dostaną 200 zł, jeżeli będą jakieś potrzeby to dołożymy mamy te 5000 tys. zł na
dożynki gminne, ale to rozdysponujemy na dożynki powiedzmy parafialne. Jest to może nie tak jak
powinno być, ale przez kilka lat też nie było dożynek i było dobrze. Tu muszę przeprosić
mieszkańców, sytuacja była taka, że po pierwsze była zmiana sołtysa w Kamienniku, druga sprawa,
że ja wyjeżdżam na urlop, trzecia sprawa, że tak się złożyło, że ci pracownicy moi funkcyjni Sekretarz
jest też na urlopie i taki splot się zrobił, że jednak zadecydowaliśmy, że dożynek nie będzie, te
pieniądze rozdysponujemy na dożynki parafialne, żeby było dobrze.
Teresa Zibura – Panie Przewodniczący czy można odtworzyć nagranie to co pan Wójt powiedział
o prokuraturze?
Przewodniczący Rady Gminy – w tej chwili nie można, ale po sesji będzie można to odtworzyć.
Teresa Zibura – bo ja chciałabym się ustosunkować jak można straszyć prokuratorem Panie Wójcie?
Czy Rada Sołecka nie rozliczyła się z 5000 tys. zł?
Wójt Gminy – a gdzie reszta?
Teresa Zibura – panie Wójcie jaka reszta? Załatwił pan nam 1000 zł od swoich sponsorów i to
poszło na zakup dodatkowej beczki piwa i innych rzeczy, ja załatwiłam tylu sponsorów ilu się dało
i z nimi jestem rozliczona, mamy na wszystko faktury i wszystko mamy na koncie Stowarzyszenia
i proszę mnie nie straszyć prokuraturą, bo mogę prokuraturą postraszyć ja, bo dzięki pani Krysi pana
urząd dobrze prosperuje. Ja znoszę wszystko do czasu i nie będę znosiła jakiś tutaj aluzji, ja jestem
radną całej gminy i proszę mi nie sugerować, że ja należę do jakiejś opcji, byłam zaproszona do
Karłowic Małych na zebranie, nie wtrącałam się mnie to nie interesuje, ale poszłam zobaczyć, bo
jestem radną gminną, a pan mi zarzucił, że jestem radną Lipnik żebym szła do swojej wioski. Ja na
te pieniądze głosuję tutaj i wszyscy radni, które udostępniamy na całą gminę, więc chciałam wiedzieć
na co mają iść. Mnie nikt nie będzie straszył prokuraturą, bo my mamy pieniądze wszystkie czarno
na białym, a pieniądze od sponsorów to jest tylko i wyłącznie rzecz Lipnik a nie Wójta, bo ja nie
interesuję się pieniędzmi od sponsorów dla gminy.
Remigiusz Morawski – pan mówi, że są pieniądze na dożynki, a chodzą takie słuch nieoficjalne
panie Wójcie, że pieniądze dożynkowe zostały wydane na imprezę, która zorganizowaliście tutaj
sobie na urodziny pana Walichiewicza.
Wójt Gminy – panie radny wie pan co, pan panu Walichiewiczowi nie dorósł do pięt, pan jest radnym,
wybrało pana parę osób i pan chce się tu równać z panem Walichiewiczem, który przeżył sto lat
i 44 lata służył w gminie jako sołtys? Pan by się wstydził takie rzeczy mówić. I pan się dzisiaj pyta
czy pieniądze z dożynek poszły na imprezę Walichiewicza? Pan jest za młody dla mnie żebym ja
odpowiadał panu na takie pytania.
Renata Gruszka – jeżeli już mówimy o dożynkach to z tamtego roku z dożynek z Lipnik nie wrócił
do Kamiennika stół i dwie ławki, zginęły po drodze z Lipnik do Kamiennika.
Zdzisław Ficoń – w tej chwili przekreśliliśmy całą działalność społeczną w całej gminie, nikt się nie
podejmie się już organizacji jakiejkolwiek imprezy masowej, ja wszystkim tym swoim społecznikom
będę odradzał, bo jeśli to ma być takie podejście brak zaufania, rozliczanie, straszenie prokuraturą.
A jeśli chodzi o wniosek Komisji Rewizyjnej to się zgadzam w 100%, taka instytucja, która dostaje
170 tys. zł dotacji może się zająć koordynacją tego, zaginął jakiś sprzęt, przecież ktoś musi być za to
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odpowiedzialny. Dożynki gminne są imprezą kulturalną jeden raz w roku, chcę zwrócić jeszcze
uwagę na jedną sytuację odbywają się tutaj różne imprezy, pobierane są pieniądze i nikt tego nie
rozlicza szczegółowo, w takich instytucjach jak tutaj to powinny być imprezy biletowane z druku
ścisłego zarachowania kto kiedyś to rozliczy? Pan Pietraszko nie napisze ani słowa o tej szarpaninie,
a my przeprosimy wszystkich społeczników z danej wsi i słuchajcie nie zrażajcie się, bo
zorganizować taką imprezę i usłyszeć takie podziękowanie to przepraszam, ale ja się chyba ze wstydu
zapadnę pod ziemię.
Przewodniczący Rady Gminy – dziękuje bardzo za taką wypowiedź, powiedziałeś wszystko to co
powinniśmy usłyszeć w tym momencie i proponuję, aby już zamknąć dyskusje na temat dożynek,
natomiast w przyszły roku mamy zrobić wszystko, aby dożynki gminne się odbyły
i aby nadzorował to Gminny Ośrodek Kultury.
Anna Łukasiewicz – przepraszam panią Teresę i kolegę Remigiusz we własnym imieniu za słowa,
które tu dziś usłyszeli zrobiliście piękną imprezę i dziękuję wam, że zaangażowaliście w to swoje
rodziny. Składam wniosek, aby na najbliższej sesji rada gminy podjęła wniosek, która z miejscowości
będzie organizować dożynki gminne w przyszłym roku. Ja nie dopuszczę do tego, aby w naszej
gminie typowo rolniczej nie było dożynek. Ja rozumiem, że państwo macie tutaj swoje imprezy, na
których fajnie się bawicie, ale my chcemy wraz ze społeczeństwem uczestniczyć w święcie plonów
naszej gminy. Dlatego bardzo proszę sołectwo, które będzie mogło, żeby na przyszłą sesję zgłosić
wniosek i my przegłosujemy kto organizuje, sołectwo będzie tylko po to, aby użyczyć swojego
sołectwa, ale finansami, organizacją i sponsorami zajmie się Gminny Ośrodek Kultury.
Teresa Zibura – w 2014 roku postawiłam wniosek, że Gminny Ośrodek Kultury ma zrobić listę kto
będzie z roku na rok organizował dożynki, nie zostało to wykonane. Zrobiliśmy te dożynki
nieszczęsne w Lipnikach, ale od tego jest Gminny Ośrodek Kultury i niech się w końcu biorą za
robotę, zakończmy temat dożynek, więcej dożynek w Lipnikach nie będzie, może popełniliśmy
błędy, które zostały nam teraz wytknięte i jest mi przykro z tego powodu, bo chcieliśmy państwa
ugościć jak tylko mogliśmy.
Remigiusz Morawski – panu Wójtowi się nie podobało, ale mieszkańcy z całej gminy mówili, że
takich dożynek jeszcze nie było. Panu się nie podobało, bo było politycznie, ale gdyby rządziło SLD
to też byśmy ich zaprosił.
Stanisław Kuś – kilkanaście lat jestem sołtysem, kilka razy robiłem dożynki, woziłem panie
z wieńcami do innych wiosek i sam kupowałem jedzenie. Mam teraz młodą radę sołecką było
zebranie przed dożynkami, po mszy stanąłem koło Wójta i szefa PZPR-u wojewódzkiego dzisiaj
SLD, facet mnie zagadał i chleb się gdzieś zawieruszył.
Remigiusz Morawski – ale chleb był dla każdego sołectwa.
Stanisław Kuś – jest nowa pani sołtys z Kamiennika, zwoziliśmy te ławki ze strażą i po drodze gdzieś
ten stół został zgubiony, bo to śliskie, szybko wróciłem samochodem jeździłem i szukałem, ale stół
zniknął.
Małgorzata Ksiądzyna – chciałam dopytać, jak to będzie technicznie, my z dziewczynami robimy
wieniec, czy wystarczy, że ja napiszę, że wieniec jest wykonany?
Wójt Gminy – tak, jakieś zaufanie trzeba mieć.
Małgorzata Ksiądzyna – jeśli chodzi o wodociąg w Kłodoboku ja zrozumiałam to tak, że Kłodobok
będzie miał odciętą wodę i będziemy czerpać wodę ze studni naszej, a nitka z Cieszanowic będzie
zasilała wsie Karłowice Małe, Wielkie i Ogonów czy to będzie tak?
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Wójt Gminy – zdecydowaliśmy, że nie będziemy szli w kierunku pobierania wody z tych dwóch
studni w Kłodoboku, a podamy wodę z Cieszanowic, wyeliminujemy przepompownię w Kłodoboku,
a zasilimy te miejscowości i Kłodobok tą nitką wody z Cieszanowic tranzytem.
Małgorzata Ksiądzyna – na sesji nadzwyczajnej mówiono tylko o Karłowicach Małych, Wielkich
i Ogonowie o Kłodoboku nie było mowy.
Wójt Gminy – Kłodobok też będzie zasilany z Cieszanowic.
Małgorzata Ksiądzyna – mieszkańcy generalnie tak nie chcą, ja nie wiem, czy my mamy jakiś
wpływ na to?
Wójt Gminy – my podając wodę musimy się mieścić w polskich normach, a ostatnie badania
pokazały, że za rok za dwa może ta woda nie być zdatna do użytku i jest jeszcze problem
z ciśnieniem tak jak pani mówi, dlatego żeby wyeliminować to wszystko puścimy nitkę
z Cieszanowic.
Małgorzata Ksiądzyna – na najbliższym zebraniu dotyczącym podziału środków z funduszu
sołeckiego prosiłabym, aby pan jeszcze raz wyjaśnił nową wersję mieszkańcom. Proszę jeszcze
o wywóz śmieci po remoncie spod remizy.
Teresa Zibura – panie sołtysie, kiedy okazało się, że ta ławka się zgubiła?
Stanisław Kuś – po dożynkach, przy odwożeniu spadała.
Teresa Zibura – pani sołtys my zwrócimy pieniądze za tą ławkę, ale proszę przedstawić fakturę
abym miała jakąś podkładkę i nie poszła siedzieć.
Wójt Gminy – gdyby to była ławka nasza, gminna, to byśmy nic nie robili, ale to była ławka księdza,
był to ławo-stół i dlatego o tym mówimy, ale zdarzyć się może każdemu.
ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji rady gminy
Przewodniczący Rady Gminy – czy do protokołu Nr XXIX/17 z sesji Rady Gminy odbytej
w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz protokołu Nr XXX/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej
w dniu 31 lipca 2017 r. są uwagi – nie było. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołów?
8 „za”, 2 „wstrzymujące się”
ad. 7. Wolne wnioski i informacje
Zdzisław Ficoń – stawiam wniosek o ratunek dla Nepomucena oraz zabezpieczenie drogi do pana
Ksiądzyny, po każdej ulewie ten odcinek jest podmywany.
Wójt Gminy – zgłaszaliśmy do powiatu o naprawienie tego pomnika, żeby to zrobić dobrze trzeba
ten pomnik zdemontować wylać stopę betonową i postawić Nepomucena na tej stopie, powiat
powiedział, że nie będzie tego remontował, jak wrócę z wycieczki to się za to wezmę, bo chyba my
sami będziemy musieli to zrobić.
Zdzisław Ficoń – z takimi zabytkami nie jest sprawa taka prosta, pani Molak Główny Konserwator
Zabytków z Opola jak się dowie to przyjdzie nakaz i już wtedy nie będzie wesoło.
Damian Wylężek – jeżeli jest taka możliwość to założyć w Kamienniku od strony wąwozu dużą
kratownicę, ponieważ kraty, które są w tej chwili nie spełniają swojej roli, zatykają się
i podczas opadów cała woda leci ulicą.
Wójt Gminy – gdyby te otwory były wyczyszczone nie byłoby przelewania, ale tego nikt nie
przeczyszcza, musieliśmy zastosować tam takie kraty, bo jeżdżą tam duże maszyny, traktory, jeśli
zamontujemy tam kraty to ludzie zaraz to ukradną. Będzie to funkcjonować tylko trzeba to czyścić.
Teresa Zibura – proszę kompleksowo wyczyścić staw przeciwpożarowy w Lipnikach
i dziękuję za wycięcie trzciny, proszę się zastanowić na przyszły rok, aby rowy były czyszczone
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i pogłębiane co 2 lata. I proszę o informację czy to są rowy gminne, należą do powiatu czy do
mieszkańców, żebyśmy wiedzieli do kogo mamy się zwrócić o koparkę.
Wójt Gminy – ja odpowiem od razu, pani radna ten staw był czyszczony i pogłębiony 4-5 lat temu.
Teraz wyczyściliśmy go z trzcin, ten staw zdał egzamin przy ostatniej powodzi, nie przelał się ja nie
widzę takiej potrzeby, żeby go jeszcze pogłębiać, spełnił on swoje zadanie podczas ulewy. Rowy
w Lipnikach należą do właścicieli działek, nie są to gminne rowy, ten kto ma działkę do niego należy
rów.
Teresa Zibura – dobrze dziękuję za odpowiedź, bo podczas tej ulewy mieszkańcy mieli pretensje,
że rowy nie są pogłębione, powiedziałam, że się zapytam do kogo należą rowy, jeżeli należą do
mieszkańca, który mieszka przy tej posesji to każdy ma sobie go wyczyścić i nie ma dyskusji, ale
staw należy do gminy i jest on przeciwpożarowy ja nie chcę go pogłębiać ale chcę go kompleksowo
wyczyścić i dzięki Bogu, że ta trzcina została wycięta przed tą ulewą tylko chcę żeby on był
wyczyszczony to jest dla bezpieczeństwa i ulepszenia życia mieszkańców.
Wójt Gminy – nie jest to staw przeciwpożarowy tylko retencyjny, ma rurę trzy setkę i to jest taka
blokada, że więcej nie puści jak tą rurą. Spiętrzenie wody buło duże, ale się nie przelało, dlatego ten
staw spełnił swoje zadanie.
Teresa Zibura – panie sołtysie na następnym zebraniu wiejskim proszę poinformować mieszkańców
Lipnik, że każdy kto ma rów przy swojej posesji ma mieć go wyczyszczony.
Krzysztof Tkacz – wyczyścić pobocza drogi gminnej od kaplicy do pana Szulgi i w dół do pana
Pałosza tam też permanentnie zalewa posesję, zgłaszałem to już do pana Wójta i pana Kogusa, ale
nie ma żadnej reakcji.
Wójt Gminy – panie Tkacz odpowiem od razu, na pewno nie będzie to robione w tym roku, bo
będziemy tam kopać wodę i dopiero po założeniu rur wodociągowych będziemy to równać,
plantować, żeby to było dobrze.
Bogumił Was – wystosować list do powiatu o odtworzenie rowów i zebranie poboczy na całym
odcinku od strony Kamiennika aż do Lipnik, gdzie nie ma w ogóle rowów.
Wójt Gminy – powiat tłumaczy się tym, że to wy rolnicy zaorujecie po sam asfalt i on nie będzie
odtwarzał tego, ale powtórzymy te pisma. Proszę o zgłaszanie terminów zebrań wiejskich do pani
Czai, a co z tą wymianą pieców, wchodzimy w to czy nie, bo ja musze dać odpowiedź Wojewodzie?
Przewodniczący Rady Gminy – proszę dać odpowiedź, że wchodzimy.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1210 zamknął obrady
XXXI sesji Rady Gminy Kamiennik.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Czaja
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