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Protokół Nr XXII/12 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 8 listopada 2012 r.  w godzinach od 900 – 1230 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych,  sołtysów, Sekretarz Gminy oraz członków 

ZKRPiBWP w Kamienniku 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych czyli 93,33% ustawowego składu Rady Gminy, 

obrady są prawomocne.  

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień kombatantom – członkom Związku Kombatantów 

RP i  Byłych Więźniów Politycznych w Kamienniku. 

2. Część artystyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  

      w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich 

3.   Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

4.   Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

5.   Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Nyskiego na remont chodników, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, 

3) w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Związku Gminy Śląska Opolskiego 

w Opolu i przyjęcia jego Statutu, 

4) w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego 

do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, 

5. Pytania i interpelacje radnych. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

W związku z tym, że Wójt Gminy  jest nieobecny na dzisiejszej sesji z powodu choroby to  

zostaną wycofane z  porządku obrad  dwa punkty tj. pkt  „3.   Informacja Wójta Gminy o 

pracy między sesjami” i pkt  „4.   Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji.” oraz wprowadzony do porządku obrad w pkt „5. Podjęcie uchwał:” ppkt  

„5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego parku wiatrowego „Wilemowice”.”, gdzie projekt uchwały omawiany był na 
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posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed dzisiejszą sesją. Punkt „5” otrzyma kolejną 

numerację jako punkt „3”. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem przedstawionych zmian do porządku obrad? 
– 14 „za” – jednogłośnie  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po wprowadzonych 
zmianach : 

1. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień kombatantom – członkom Związku Kombatantów 

RP i  Byłych Więźniów Politycznych w Kamienniku. 

2. Część artystyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 

wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich 

3. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego 

na remont chodników, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, 

3) w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Związku Gminy Śląska Opolskiego w 

Opolu i przyjęcia jego Statutu, 

4) w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do 

realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego parku wiatrowego „Wilemowice”. 

4. Pytania i interpelacje radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? 14 „za” – 

jednogłośnie. 

ad.1  Prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

w Kamienniku p. Jan Walichiewicz wręczył odznaczenia i wyróżnienia członkom Związku 

Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych w Kamienniku. 

 

ad.2 Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich wykonali 

program artystyczny z okazji  94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

ad.3.1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie; zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont 

chodników. 
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Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na 

temat projektu w następującej kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – z uwagami,  „środki w 

kwocie 19.243,-zł przekazane przez Wójta Chocieborzowi  wrócą w budżecie 

2013 r. do Lipnik na remont chodnika przy drodze 1654” 

Czy są uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwaly? –  14 

„za”  – jednogłośnie (uchwala Nr XXII/106/12) 

 

ad.3.2) Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie; zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na 

temat projektu w następującej kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie  

Czy są uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? –  14 

„za”  – jednogłośnie (uchwala Nr XXII/107/12 

 

ad. 3.3) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Kamiennik do Związku Gminy Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu w następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – z uwagami, żeby na 

sesję zaprosić Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego p. Tomalika 

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie  
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Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że Prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego 

zostanie zaproszony na następną sesję. 

Zapytał czy są uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 „za”, 1 „wstrzymuj ący się”  

( uchwała Nr XXII/108/12). 

 

ad.3.4) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodziny, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu w następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3) Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie  

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 14 

„za”  – jednogłośnie 

 

ad.3.5) Przewodniczący Rady Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego 

„Wilemowice”. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu w następującej 

kolejności: 

1) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii – pozytywnie  

2) Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

3) Komisja Rewizyjna – z uwagami 3 „za”, 1 „ wstrzymał się”  

4) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie  

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

 

Bogumił Wąs – z przedstawionego projektu uchwały wynika, że wiatraki będą ustawione 

800m  lub 900m od miejscowości Chociebórz oraz blisko wsi Wilemowice. 

Mieszkańcy  Chocieborza nigdy się nie zgodzą, żeby wiatraki były ustawione tak blisko, bo 

już jedne mamy i jak jest wiatr zachodni to nie można otworzyć okna. 
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Zdzisław Ficoń – wnioskuję o przeprowadzenie konsultacji społecznych w miejscowości 

Chociebórz, Wilemowice przed przystąpieniem do zmiany planu. 

 

Stanisław Kuś – stwierdził, że popiera zdanie p. B. Wąs, bo my mamy utrudnienia z tytułu 

zamontowania  wiatraków, a pieniądze z podatku od nieruchomości są dla wszystkich. 

 

Wójt Gminy – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kamiennik  zostało przyjęte przez Radę Gminy  i jest w nim farma wiatrowa., zęby to 

zmienić trzeba zmieniać Studium, nie ukrywam, że podatek od nieruchomości jest dużym 

zastrzykiem dla gminy Kamiennik. 

 

Eugeniusz Marynowicz – największy szum to będzie w kamienniku bo jest podpisane 5 

umów. 

 

Bogumił Wąs – zapytał ile ma być  wiatraków. 

Wójt Gminy – inwestorzy mówią, że 4 wiatraki.. Podjęcie tej uchwały to jest mandat dla 

Wójta , żeby rozpocząć działania przygotowawcze w tej sprawie, później będzie druga 

uchwala w sprawie zatwierdzenia opracowanego planu. 

 

Zdzisław Ficoń – według mnie przeprowadzenie konsultacji  jest to pierwszy krok do zmiany 

i jeżeli będą konsultacje przed wykonaniem pierwszego kroku i opinia to będzie w tym jakaś 

prawidłowość. 

 Sekretarz Gminy – żeby były konsultacje to musi dzisiaj być podjęta uchwała i wtedy można 

pytać mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? -  13 

„za”, 1 „wstrzymuj ący się” ( uchwała Nr XXII/110/12) 

 

ad.4. Pytania i interpelacje radnych  

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismami które od ostatniej sesji wpłynęły 

do Rady Gminy: 

1. Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych  w sprawie podatku od 

środków transportowych, 
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2. Wójta Gminy Kamiennik i Urzędu Skarbowego w Nysie  w sprawie analizy 

oświadczeń majątkowych, 

3. Wójta Gminy Kamiennik o pracach społecznie użytecznych przez skazanych z 

terenu gminy Kamiennik, 

4. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaleceń pokontrolnych, 

5. Zarządu Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Kamienniku w sprawie 

dofinansowania działalności sportowej w kwocie – 5.000,-zł, 

pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Eugeniusz Marynowicz – stwierdził, żeby poważnie potraktować Gminny Ludowy Klub 

Sportowy i problem braku środków, żeby pospłacali te długi które mają, a narosły  im min. z 

tytułu wejścia do klasy A. 

Wójt Gminy – z gminy otrzymali 25.000,-zł i tym mieli tak gospodarować, żeby im starczyło. 

Grzegorz Ksiądzyna – trzeba sprawdzić jak oni to robią, jak za wszystko płacą to pieniądze 

uciekają. 

Zdzisław Ficoń – w jakiej formie przekazywana jest dotacja 

Wójt Gminy – po przetargu Zarządy Klubów dzielą pieniące i dotacja przekazywania jest na 

pół roku z rezerwą 2-3 tys. zł 

Grzegorz Ksiądzyna – mają większe pieniądze bo mają dwie drużyny   w klasie A 

Bogumił Wąs – Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrolę Sportu i do końca czerwca 

wszystko było w porządku. 

Kazimierz Przedwojewski – wnioskuję o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w 

Gminnym Ludowym Klubie Sportowym w Kamienniku. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za przeprowadzeniem  kontroli 

przez komisję Rewizyjną w GLKS w Kamienniku? 8 „za”, 6 „ wstrzymujących się” – 

wniosek przeszedł. 

Eugeniusz Marynowicz – czuję się pominięty, że nie został przegłosowany mój wniosek. 

Przewodniczący Rady Gminy -  w nie było skonkretyzowanego wniosku. 

Katarzyna Bednarczuk – złożyła podziękowanie za wykonanie prace z prośbą o 

dokończenie  założenia kręgów kolo posesji p. Kucharyszyn  oraz  poruszyła problem dowozu 

dzieci do przedszkola, gdzie Wójt Gminy przy likwidacji przedszkola w Klodoboku 

obiecywał, że wszystkie dzieci będą dowożone do przedszkola w Karłowicach Wielkich. 

Pismo w tej sprawie rodzice wystosowali do gminy. 

Sekretarz Gminy – stwierdziła, że opiekunka nie może odpowiadać za dzieci 3- 4 letnie bo 

takie są przepisy jest to obowiązek rodziców, nie można zmusić ani kierowcy ani opiekunki 
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do opieki dzieci 3-4 letnich. Wyraziliśmy zgodę, żeby rodzice wsiadali z dziećmi i odwozili 

ich do przedszkola to było pytanie czym mają wrócić z powrotem, Poza tym te dzieci którym 

obiecywano, że będą odwożone i zawożone do przedszkola to już obecnie do przedszkola nie 

uczęszczają. 

Eugeniusz Marynowicz – naprawić parking między bankiem a przedszkolem oraz coś zrobić 

ze śmietnikiem postawionym na skrzyżowaniu drogi powiatowej  z drogą na ul Słoneczną. 

Bogumił Wąs – zgłosić do Zakładu Energetycznego obcięcie gałęzie na jesionie koło p. 

Szafrańskiego bo zahaczają  o przewody elektryczne,  

–  nowozałożona lampa nie oświetla drogi tylko budynek prywatny, 

– założyć metalową kratkę na studzienkę koło posesji p. Wyleciał. 

Zdzisław Ficoń – zorganizować zbiórkę pustych opakowań po nawozach mineralnych. 

 

ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy – protokół z ostatniej sesji wyłożony był do wglądu w 

sekretariacie Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń , kto z Państwa 

Radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? – 14 „za” -  jednogłośnie  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 zamknął 

obrady Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

J. Lubieniecka  
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