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Protokół Nr XXVI/13 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku 

w dniu 24 stycznia 2013 r.   w godzinach od 900 – 1130 

 

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

Gminy. 

Przywitał przybyłych na sesję radnych,  sołtysów, Wójta, Skarbnik Gminy, Kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy  i Radcę Prawnego. 

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

obrady są prawomocne.  

Przedstawił  następujący porządek obrad: 

1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, 

3) w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

4) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik. 

3. Pytania i interpelacje radnych. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad: 

Wójt Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 2 w ppkt 7 projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. dofinansowania sportu ( sprawa  

przedstawiana na posiedzeniach  Komisji) 
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oraz  w  ppkt 8 projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości  Kamiennik, Chociebórz w 

Gminie Kamiennik .również omawiana  na posiedzeniach Komisji 

Przewodniczący Rady Gminy – kto  z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 

obrad w pkt 2, ppkt 7 ? – 14 „za” – jednogłośnie 

kto  z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad w pkt 2, ppkt 8 ? – 14 

„za”  – jednogłośnie 

Przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach 

 
1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 

2.  Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, 

3) w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

4) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik, 

7) w sprawie zmiany uchwały 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie miejscowości  Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik 

3. Pytania i interpelacje radnych. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach? – 14 „za” – jednogłośnie  
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W sesji uczestniczyli przedstawiciele LGD „Złota Ziemia” w Grodkowie, którzy przedstawili 

działalność i osiągnięcia LGD zrzeszająca Gminy Grodków, Kamiennik, Pakosławice, 

Skoroszyce. 

ad. 1 Wójt Gminy – przedstawił krótką informację na temat remontu świetlicy wiejskiej w 

Goworowicach. 

 

ad.2.1) Przewodniczący  Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu – nie było. 

Poprosił Komisje Rady Gminy o opinię na temat projektu uchwały. 

1. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie. 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXVI/123/13) 

 

ad.2.2 ) przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały: 

1.Komisja Rewizyjna – z uwagami proponuje w § 1 ust.2 pkt 1 dopisać „ za pokwitowaniem” 

oraz w załączniku 1 wyjaśnić znaczenie podanych kodów. 

Monika Kuziemska – firma odbierająca odpady będzie wykazywać z której posesji zostały 

odebrane. 

 2. Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej – pozytywnie 

3.  Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Tadeusz Kaczmarski – w § 3 pkt 2 dopisać „ w poszczególnych sołectwach”    

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

„za”  jednogłośnie ( uchwała Nr XXVI/124/13) 

ad. 2.3)   Przewodniczący   Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały   w sprawie 

określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania 
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o opinię na temat projektu uchwały. 

1. Komisja Rewizyjna – pozytywnie 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie. 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXVI/125/13) 

 

ad.2.4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o opinię na temat projektu uchwały. 

1. Komisja Rewizyjna – pozytywnie oraz zasugerowała, żeby była książeczka opłat dla 

mieszkańców, 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej – pozytywnie 

3. Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie - ale do 10 każdego miesiąca 

Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Kazimierz Przedwojewski – proponowałem do 10 następnego miesiąca po odebraniu 

odpadów za dany miesiąc. 

Skarbnik Gminy – wpłaty za dany miesiąc byłyby dopiero na drugi miesiąc, co wpływałoby 

na gorszą płynność finansową gminy, a poza tym jest to nie możliwe ze względu na 

zamykanie  roku  budżetowego z dniem 31 grudnia. 

Kazimierz  Przedwojewski  - termin zapłaty powinien być realny bo społeczeństwo jest 

niebogate i proponuję do 25 każdego miesiąca, ponieważ do tego terminu większość 

otrzymuje emerytury i renty. 

Wąs  - pierwszy  

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały – 12 

„za”  , 1 „wstrzymuj ący się”   ( uchwała Nr XXVI/126/13) 

Bogumił Wąs – pierwszy projekt był do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Wójt Gminy – przekonano mnie, żeby był wcześniejszy termin z uwagi na zamknięcie roku 

budżetowego w grudniu. 

Przewodniczący Rady Gminy – przegłosujemy kolejno terminy opłat za wywóz odpadów: 

- kto z Państwa Radnych jest za tym,  aby ustalić termin do 25-go każdego miesiąca, którego 

dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty? – 7 „za”,  



 5 

- kto z Państwa Radnych jest za tym,  aby ustalić termin do ostatniego dnia  każdego 

miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty ? – 4 „za”, 2 „wstrzymuj ących się”.  

Został przyjęty termin do 25-go każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia 

opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały – 12 

„za”  , 1 „wstrzymuj ący się”   ( uchwała Nr XXVI/126/13) 

 

ad. 2.5)  Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii nt.  projektu uchwały 

1. Komisja Rewizyjna – pozytywnie z uwagami tj. wyposażenie mieszkańców w 

książeczki opłat 

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

3.  Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Tadeusz Kaczmarski –  w poz. F 3 i F 4 nie ma podanych stawek  

Monika Kuziemska – we wzorach nie pisze się stawek 

Bogumił Wąs -  poz. D 1 – sposób zbierania odpadów  i poz. F 1 – sposób zbierania odpadów 

Monika Kuziemska – wyjaśniła znaczenie  wymienionych pozycji co do których były 

wątpliwości. 

Tadeusz Kaczmarski – wnioskował o przeprowadzenie w poszczególnych sołectwach 

zebrań informacyjnych odnośnie wypełniania deklaracji i realizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w tym gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wójt Gminy – my ze strony Gminy  zorganizujemy takie zebrania, ale prośba do radnych i 

sołtysów, aby informowali mieszkańców sołectwa na ten temat. 

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

„za”  – jednogłośnie ( uchwała Nr XXVI/127/13)  

 

ad.2.6) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik, 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii nt.  projektu uchwały 

1. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 
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3.  Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Nie było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 „za” – jednogłośnie ( uchwała 

Nr XXVI/128/13) 

 

ad.2.7) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii nt.  projektu uchwały 

1. Komisja Rewizyjna – pozytywnie  

2. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

3.  Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Nie było. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 13 „za” – jednogłośnie ( uchwała 

Nr XXVI/129/13) 

 

ad. 2.8) Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

miejscowości  Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik 

Poprosił Komisje Rady Gminy o przedstawienie opinii nt.  projektu uchwały 

1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pozytywnie 

2.  Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Bogumił Wąs – w tej uchwale zwiększono odległość od Wilemowic, a zmniejszono od 

Chocieborza. 

Wójt Gminy – granica od Chocieborza się oddaliła. 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? – 12 „za”, 1 wstrzymujący się”   

( uchwała Nr XXVI/130/13) 

 

ad.3  Pytania i interpelacje radnych 

Bogumił Wąs – zgłosić naprawę ( remont) drogi w Chocieborzu przez wieś do ZDP w Nysie 

lub zebranie garbów na tym odcinku 
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Urszula Urbańczyk – zamontować lampę oświetlenia ulicznego przy wjeździe do Karłowic 

Małych. 

Tadeusz Kaczmarski – zorganizować w poszczególnych sołectwach zebrania informacyjne 

na temat gospodarki odpadami komunalnymi – przygotować projekt uchwały w sprawie 

wyodrębnienia środków Funduszu Sołeckiego na 2014 r. 

 

ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy – protokół z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu w 

biurze Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków, kto z Państwa Radnych jest 

za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? – 13 „za” – jednogłośnie ( uchwala Nr 

XXVI/130/13) 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1130 zamknął 

obrady Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowala 

J. Lubieniecka 

 

 

 

 

 

                                              

 


