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Protokół Nr IV/19 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

 w dniu 14 lutego 2019 r. w godzinach od 900 – 1310 

 

 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Pan Henryk Kliś – Przewodniczący Rady 

Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych radnych, sołtysów, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kamienniku, Sekretarz Gminy i Wójta Gminy. Stwierdził, że w sesji 

bierze udział 15 radnych, czyli 100 % ustawowego składu rady gminy, obrady są prawomocne. 

 

Przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, 

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji  

i Działalności Gospodarczej, 

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, 

5) w sprawie zmiany budżetu gminy, 

6) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

7) w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia pod nazwą 

„Subregion POŁUDNIOWY”. 

5. Wolne wnioski i informacje. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – czy do tak przedstawionego porządku są uwagi? 

Wójt Gminy – proponuję wprowadzić do porządku sesji projekt uchwały „w sprawie 

zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez 

samorządowy zakład budżetowy”. Zakład nie może mieć zysku, dlatego po przeliczeniu 

zwrócił się do nas z prośbą o niezwracanie do budżetu tej nadwyżki. Wykorzystane zostanie to 

na doposażenie ZGKiM. Radca zalecił, aby wykreślić z projektu § 2, dlatego proszę  

o wykreślenie tego w swoich projektach. 

Mariusz Kuś – proszę przełożyć głosowanie nad planem pracy Komisji Rolnictwa na następna 

sesję, ponieważ nie zdążyliśmy ułożyć planu pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu 

uchwały „w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy”? 
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Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 15    

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad projektu 

uchwały głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za wykreśleniem z porządku dzisiejszej sesji projektu 

uchwały „w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji  

i Działalności Gospodarczej”? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    
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RAZEM 15    

W głosowaniu brało udział 15 radnych, za wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały 

głosowało 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po wprowadzonych zmianach:  

1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, 

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, 

4) w sprawie zmiany budżetu gminy, 

5) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

6) w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia pod nazwą 

„Subregion POŁUDNIOWY”, 

7) w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy. 

5. Wolne wnioski i informacje. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku sesji? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    
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15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 15    

 

 Przewodniczący Rady Gminy – nowy porządek został przyjęty 15 jednogłośnie. 

 

ad. 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy – były to prace kancelaryjne, dwa razy byłem na sesji powiatu 

oraz przygotowywałem materiały na kolejną sesję rady gminy. 

 

ad. 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

1) jest okres zimowy nie mamy tych prac wiele, przygotowujemy się do rozpoczęcia inwestycji;  

2) miałem dwa spotkania z projektantami odnośnie PSZOK-u jest to Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, każda gmina musi mieć taki punkt do 2020 r. Zaproponowałem plac 

w Kamienniku koło komunalki i bazę w Cieszanowicach, projektanci proponują Kamiennik. 

Będzie to teren, na który przywozi się odpady i zaraz się je wywozi, zbierane byłyby odpady 

wielkogabarytowe, gruz, opony. W Kamienniku trzeba będzie wybudować wagę  

w Cieszanowicach waga jest. Nie jest to składowisko, jest program, z którego możemy 

pozyskać 70-75% dofinansowania na dostosowanie obiektów na taki cel więcej na ten temat 

powiem w punkcie „Wolne wnioski i informacje”; 

3) zrobiliśmy rozdział instalacji elektrycznej w Ogonowie na świetlicy, aby każdy miał swój 

licznik i umowę z Tauronem; 

4) dostaliśmy informację z Caritas-u, że rehabilitant złożył rezygnację, poczyniłem kilka 

rozmów na ten temat i jesteśmy w trakcie szukania nowego rehabilitanta; 

5) rozmawiałem z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie odnośnie remontu pomnika św. 

Nepomucena w Cieszanowicach, trochę drogo chcą, ale może jeszcze coś utarguję  

i prawdopodobnie zajmie się tym Zakład Renowacji; 

6) jeżeli chodzi o zebrania sołtysów to ja je organizuję, mamy problem ze Statutami w tej chwili 

jesteśmy na etapie konsultacji z mieszkańcami;  

Krzysztof Tkacz – pani Sekretarz na czym te propozycje zmian do Statutów miałyby polegać? 

Sekretarz Gminy – zmiana jest wymuszona ustawą, aby wyrównać kadencyjność, 

zaproponowaliśmy zmianę odnośnie zwołania zebrania pod nieobecność sołtysa, mieliśmy taki 

problem, można się jeszcze zastanowić nad innymi zmianami. 

 

ad. 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy – do biura rady nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania. 

 

ad. 4. 1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

następnie zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu? 

Miske Jan – ponieważ była kontrola w urzędzie w tamtym roku i kontrolowała dotacje i szkoły 

proponuje wykreślić z planu punkty dotyczące kontroli wydatków LZS oraz Caritas za 2018 
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rok – środki Urzędu Gminy oraz kontroli finansowej szkół samorządowych. Nie jesteśmy  

w stanie skontrolować szkoły musielibyśmy siedzieć tam cały tydzień i przeglądać papiery. 

Krzysztof Tkacz – dziwny jest ten wniosek, LZS i Caritas dostaje pieniądze z urzędu szkoła 

również i nawet jeśli miałaby ta kontrola trwać tydzień to powinna się odbyć. Mam też wniosek 

formalny, aby wprowadzić do planu kontroli Komisji Rewizyjnej kontrolę wydatków GOK-u. 

Bogumił Wąs – dziwię się, że padł taki wniosek, pieniądze na oświatę wzrosły o 500 tys.  

i trzeba sprawdzić skąd nagle taki wzrost. 

Grażyna Berini – nie jestem za tym, aby to wykreślić, pan Miske był na Komisji i zgodził się 

na dopisanie tych punktów, a teraz chce to wykreślić. 

Miske Jan – nie mówię, żeby to wykreślić tylko żeby się nad tym zastanowić. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – mam taki wniosek, aby plany pracy były układane i głosowane 

w grudniu.  

Zdzisław Ficoń – jaka będzie forma pracy komisji dotąd było tak, że 15 osób spotykało się 

razem, jeżeli tak to ustalmy jeden plan wspólny. 

Przewodniczący Rady Gminy – posiedzenie wspólne było raz, będę się starał zwoływać osobne 

komisje. 

Zdzisław Ficoń – przedwczoraj był problem, ponieważ zrobił się bałagan przy układaniu 

planów pracy na wspólnym posiedzeniu. 

Wójt Gminy – organem kontrolowanym jest Wójt, są gminy w których Komisja Rewizyjna 

spotyka się 2 razy w roku, przeważnie ja będę przychodził na komisje, bo nie może pracownik 

całego dnia spędzać na komisji, nie zdarzyło się przez 17 lat, aby znaleźć chociaż 1 zł, komisja 

przyjdzie przepisze sprawozdanie od pani Skarbnik i tyle. 

Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania, pierwszy wniosek był  

o wykreślenie z projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej kontroli wydatków LZS oraz Caritas 

za 2018 rok – środki Urzędu Gminy oraz kontroli finansowej szkół samorządowych – kto  

z Państwa Radnych jest za wykreśleniem tych kontroli? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela   X  

2. Berini Grażyna  X   

3. Ficoń Zdzisław  X   

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata  X   

13. Tęcza Agnieszka  X   

14. Tkacz Krzysztof  X   
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15. Wąs Bogumił  X   

RAZEM 8 6 1  

 

 Przewodniczący Rady Gminy – „za” wykreśleniem kontroli głosowało 8 radnych, „przeciw” 

wykreśleniu głosowało 6 radnych, jeden radny „wstrzymał się”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – kolejny wniosek był o dopisanie do planu - kontroli wydatków 

GOK-u, kto z państwa radnych jest za dopisaniem tej kontroli? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk  X   

5. Kuś Mariusz  X   

6. Łoziński Tomasz  X   

7. Miske Jan  X   

8. Ochociński Andrzej  X   

9. Pieniakowski Stanisław  X   

10. Pietroczuk Małgorzata  X   

11. Rutkowska Joanna  X   

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 7 8   

 

 Przewodniczący Rady Gminy – „za” wprowadzeniem do planu pracy Komisji Rewizyjnej 

kontroli wydatków GOK-u głosowało 7 radnych, „przeciw” było 8 radnych. Przejdźmy teraz 

do przegłosowania uchwały, kto jest za przyjęciem do realizacji uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna  X   

3. Ficoń Zdzisław  X   

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    
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9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata  X   

13. Tęcza Agnieszka  X   

14. Tkacz Krzysztof  X   

15. Wąs Bogumił  X   

RAZEM 9 6   

 

 Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem uchwały do realizacji głosowało 9 radnych, 

„przeciw” było 6 radnych (Uchwała Nr IV/23/19). 

 

ad. 4. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały następnie zapytał, czy są jakieś 

uwagi? 

Andrzej Ochociński – proszę wykreślić posiedzenie w kwietniu, ponieważ Komisja 

Rewizyjna ma to w swoim planie. 

Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za wykreśleniem z planu pracy Komisji Budżetu  

i Finansów punktu dotyczącego analizy budżetu za 2018 rok? 

 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna  X   

3. Ficoń Zdzisław  X   

4. Kliś Henryk  X   

5. Kuś Mariusz  X   

6. Łoziński Tomasz  X   

7. Miske Jan  X   

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław   X  

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata  X   

13. Tęcza Agnieszka  X   

14. Tkacz Krzysztof  X   

15. Wąs Bogumił   X  

RAZEM 4 9 2  

 

 Przewodniczący Rady Gminy – „za” wykreśleniem głosowało 4 radnych, „przeciw” było  

9 radnych, 2 radnych „wstrzymało się”. Przejdźmy teraz do przegłosowania uchwały, kto jest 
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za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów do 

realizacji? 

 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof   X  

15. Wąs Bogumił   X  

RAZEM 13  2  

 

Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem uchwały do realizacji głosowało 13 radnych, 

2 radnych wstrzymało się” (Uchwała Nr IV/24/19). 

 

ad. 4. 3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały następnie zapytał, czy są jakieś 

uwagi – nie było. Przejdźmy do głosowania: kto jest za przyjęciem uchwały do realizacji? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan   X  

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    
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11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof   X  

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 13  2  

 

Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem uchwały do realizacji głosowało 13 radnych, 

2 radnych wstrzymało się” (Uchwała Nr IV/25/19). 

Zdzisław Ficoń – stawiam wniosek, aby każdy projekt wpływający do rady był zaopiniowany 

przez konkretną Komisję. 

Przewodniczący Rady gminy – postaram się, aby od następnej sesji tak było.  

 

ad. 4. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały następnie zapytał, czy są jakieś uwagi 

– nie było. Przejdźmy do głosowania, kto jest za przyjęciem uchwały do realizacji? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 15    

    

Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem uchwały do realizacji głosowało 15 radnych 

(Uchwała Nr IV/26/19). 

 

ad. 4. 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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Przewodniczący Rady Gminy – poinformował radnych, że zmiana dotyczy wykreślenia zapisu 

o wejściu w życie uchwały po 14 dniach od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym następnie 

otworzył dyskusję nad projektem. 

Krzysztof Tkacz – mam pytanie dotyczące programu wiem, że myśmy go już przyjęli, ale 

mam taką propozycję, aby zmienić w module dla osób dorosłych, żeby ta grupa nie dostawała 

pomocy w postaci pieniędzy – czy to jest możliwe pani kierownik?  

Maria Urbańczyk Kierownik GOPS – założenia tego projektu to głównie pomoc w postaci 

środków pieniężnych. 

Wójt Gminy – ten zasiłek celowy to jest ich główne źródło utrzymania, dzięki temu oni mogą 

sobie te pieniądze wydać dowolnie na opłaty, kredyty, czynsze. 

Krzysztof Tkacz – jeżeli to ma być zakup żywności to powinno to być jakoś ewidencjonowane, 

nie może to być tak jak państwo tu mówicie, że spłacają z tego kredyty i czynsze. Chodzi  

o ukrócenie tego obszaru patologii. 

Maria Urbańczyk Kierownik GOPS – to w jaki sposób im pomagać, skoro pan chce im to 

odebrać. To jest określone przez Radę Ministrów jak ma wyglądać program. 

Sekretarz Gminy – działania nasze muszą być zgodne z uchwałą Rady Ministrów, my możemy 

to przyjąć zgodnie z uchwałą RM albo wcale. 

Zdzisław Ficoń – tytuł uchwały brzmi: posiłek w szkole i w domu, w jaki sposób będą 

kontrolowane te świadczenia pieniężne, że one poszły na zakup żywności? 

Maria Urbańczyk Kierownik GOPS – kontrolowane są one w rodzinach patologicznych  

w innych rodzinach nie ma tej kontroli. 

Zdzisław Ficoń – jeżeli to ma moc prawa lokalnego to powinno być to kontrolowane we 

wszystkich rodzinach, w jaki sposób jest to przestrzegane? 

Maria Urbańczyk Kierownik GOPS – zastrzeżenia są do kilku osób i tam jest kredyt 

uruchamiany w sklepie, czy my mamy paragony zbierać? 

Przewodniczący Rady Gminy – czy dajecie pieniądze dla tych ludzi? 

Maria Urbańczyk Kierownik GOPS – tak. 

Małgorzata Pietroczuk – o jakie to kwoty chodzi pani kierownik, bo może nie ma sensu nad 

tym dyskutować? 

Maria Urbańczyk Kierownik GOPS – od 50 do 250 zł, do zadań gminy należy wypłacanie 

zasiłków celowych. 

Przewodniczący Rady Gminy – panie radny Tkacz czy pan wycofuje wniosek? 

Krzysztof Tkacz – tak. 

Przewodniczący Rady Gminy –przejdźmy do głosowania kto jest za przyjęciem uchwały do 

realizacji? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    
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6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 15    

    

Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem uchwały do realizacji głosowało 15 radnych 

(Uchwała Nr IV/27/19). 

 

ad. 4. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia pod 

nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”. 

Przewodniczący Rady Gminy – otrzymaliście państw projekt uchwały wraz ze statutem czy 

ktoś chce zabrać głos? 

Zdzisław Ficoń – czy można wprowadzić do tej uchwały rozsądną stawkę jaką może gmina 

ponieść będąc w Stowarzyszeniu? 

Krzysztof Tkacz – w momencie opracowywania jakiegoś wniosku będzie trzeba zlecić to firmie 

i kwoty za to zaczynają się od 50 tys. w górę nie ma na to środków w budżecie. W zarządzie 

Stowarzyszenia są mocne gminy i wiadomo, że możemy nie mieć siły przebicia może byłoby 

dobrze określić 50-100 tys. zł. 

Wójt Gminy – to jest taka sytuacja, że 90 gmin jest w tym Stowarzyszeniu jest to 

stowarzyszenie, gdzie jeszcze można pozyskać jakieś środki zewnętrzne, jest to jedyne 

stowarzyszenie, które może aplikować o pieniądze z RPO. Jeśli robimy inwestycje to każdy 

jeden wniosek musi posiadać opracowaną dokumentację i tak samo jest tutaj, ja tam pukam  

i nie mogę stawiać warunków. Jeśli startowałbym do PROW-u też musiałaby być taka 

dokumentacja. Wejdźmy w to i zobaczymy, do końca maja będą przyjmowane wnioski na 

termomodernizację może uda się pozyskać coś na ośrodek zdrowia. 

Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli przystąpimy do Stowarzyszenia to wyjście z niego nie 

jest takie trudne. 

Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania, kto jest za przyjęciem uchwały do 

realizacji? 

 

  

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    
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4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 15    

    

Przewodniczący Rady Gminy – uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr IV/28/19). 

 

ad. 4. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu 

nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej, w którym Zakład zwraca się z prośbą o możliwość niezwracania nadwyżki 

środków obrotowych. 

Wójt Gminy – mówiłem o tym na wspólnym posiedzeniu, że po przeliczeniu okazało się, że 

Zakład ma nadwyżkę środków, nie może być takiej sytuacji stąd ten projekt uchwały. Przy 

okazji przedstawię nowego dyrektora ZGKiM pana Jana Ziomka. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania – nie było, przejdźmy do 

głosowania kto jest za przyjęciem uchwały do realizacji? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan X    

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    
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15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 15    

    

Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem uchwały do realizacji głosowało 15 radnych 

(Uchwała Nr IV/29/19). 

Przerwa do godziny 1105 

 

ad. 5. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy – pozwólcie, że jako pierwszy przedstawię kilka spraw: 

- radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2018 roku, 

- otrzymaliście również pismo wraz z wzorami dotyczące oświadczeń majątkowych, należy je 

złożyć do 30 kwietnia wraz z kopią PIT-a za 2018 r., 

- do 30 marca można składać propozycje zmian do Statutu Gminy, 

Krzysztof Tkacz – proponuje powołać Komisje Statutową, która pracowałaby nad zmianami  

i później wypracowane propozycje przedstawiłaby radnym. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytam pismo jakie wpłynęło do biura rady od Wojewody 

Opolskiego dotyczące zapytania w sprawie braku prawa wybieralności radnego Rady Gminy 

Kamiennik, ponieważ sprawa jest w toku nie będę teraz jej komentował. Proszę czy ktoś z 

państwa chce zabrać głos? 

Bogumił Wąs – w drodze Chociebórz-Osina Wielka są bardzo duże dziury w niektórych 

miejscach pokrywają nawet 1/3 jezdni, zgłaszałem to już kiedyś do pana Wójta coś z tym trzeba 

zrobić; druga sprawa jest taka, że mamy teraz nowego dyrektora ZGKiM i mam pytanie jak 

będą wyglądały sprawy wyłączania wody w Chocieborzu, zawsze zdarza się tak, że tej wody 

nie ma w soboty wyłączą na chwilę prąd i już pompa nie podaje wody, była taka sytuacja 

tydzień temu dzwoniłem do pracownika, ale nie odbierał dopiero pan Bednarczuk mi pomógł. 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o tę drogę to myśmy przejęli ją od powiatu za wyasfaltowanie 

drogi za świetlicą, podjadę tam w przyszłym tygodniu i zobaczę, zrobimy tam drobne naprawy. 

Jeżeli chodzi o wodociąg w Chocieborzu to jak braknie prądu wyłącza się sterownik i sam się 

nie włączy, trzeba jechać i samemu to włączyć. 

Bogumił Wąs – w nowych książeczkach proszę wpisać jeszcze jakiś dodatkowy numer, pod 

który będzie można dzwonić, jeżeli taka sytuacja się powtórzy. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – na terenie ZGKiM są zużyte stare opony ostatnio dzieci bawiły 

się nimi i są one porozrzucane po chodniku, proszę coś z tym zrobić jakoś to uprzątnąć. 

Wójt Gminy – mamy zbiórki wielkogabarytowe raz na kwartał, ale opony zabierają tylko do 

pewnego rozmiaru i dlatego te opony tam są. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – został zrobiony remont drogi na ul. Wiejskiej, ale nie zostały 

przeniesione zawory wody i cały czas ta woda się tam leje, asfalt jest już nawet trochę 

popękany. 

Mariusz Kuś – wszystkie drzewa rosnące koło przepustów musza być usunięte, można zrobić 

ćwiczenia strażackie z wycinki drzew i w ramach tego usunąć drzewa. 

Wójt Gminy – prosiłbym, aby takie sprawy zgłaszać na piśmie wrócę jeszcze do PSZOK-u,  

o którym mówiłem na początku sesji: w każdej gminie musi być taki punkt, próbowałem już 

kiedyś to zrobić w Kamienniku, ale przyszło do mnie parę osób, że chcę robić wysypisko pod 

ich oknami. Wyremontowałoby się budynek znajdujący się na placu ZGKiM na boksy, 
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ogrodziłoby się cały teren, proszę porozmawiać z mieszkańcami jak oni to widzą, to byłaby 

krótka przechowalnia na miesiąc. Prowadzę rozmowy z EKOM-em chodzi o podwyżki 

odpadów, my płacimy w tej chwili 8 zł w Nysie jest 16 zł nie wiem, ile jeszcze uda nam się 

utrzymać tę kwotę. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – czy gmina jest właścicielem całej tej działki? 

Wójt Gminy – nie do końca, jest tam kilku właścicieli. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – trudno będzie przekonać ludzi do zrobienia z tego punktu 

zbiórki, skoro tam cały czas jest taki bałagan, jest to teren nie koszony, płot jest w fatalnym 

stanie, stoją tam pojemniki na śmieci i te opony walające się. 

Wójt Gminy – te pojemniki, które tam są należą do gminy, trudno remontować coś co nie jest 

nasze byłaby szansa za pieniądze unijne to wyremontować. 

Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że warto byłoby ludzi przekonywać. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – przez całe lata prosiłam, aby komunalka kosiła cały ten teren, 

ale zawsze był z tym jakiś problem. 

Krzysztof Tkacz – co z dzierżawą w Cieszanowicach. 

Wójt Gminy – nikt się nie zgłosił, obniżymy cenę i wystawimy to jeszcze raz. 

Małgorzata Ksiądzyna – woda w Kłodoboku jest w tej chwili bogatsza w kamień, kiedy nasza 

inwestycja w Kłodoboku będzie zakończona, ponieważ było mówione, że droga za sadami 

będzie naprawiona, kiedy zakończy się inwestycja. 

Wójt Gminy – czekamy na docelowe podłączenie prądu, w tej chwili Kłodobok ma wodę, jeżeli 

jej brakuje podłączymy z Cieszanowic. Szybko zrobiłem dokumentację na Białowieżę-

Siemionkę nikt 2 lata temu nie pomyślał, że zabraknie wody w Białowieży. Miał wejść program 

rządowy na wioski, które nie mają wodociągu, ale go nie ma, teraz najważniejsze jest, aby 

ludzie w Białowieży mieli wodę. 

Małgorzata Ksiądzyna – ja to rozumiem tylko w ślad za wodociągiem w Kłodoboku miała iść 

naprawa drogi za ogrodami. 

Wójt Gminy – ruszymy po Białowieży, jeżeli zrobię docelowe podłączenie prądu to kilka 

budynków na górze zrobimy wcześniej. 

Stanisław Kuś – chodzi mi o interpelacje, w gminie Otmuchów ma sołtys głos na poprzedniej 

sesji składałem wniosek i nie dostałem na niego odpowiedzi. 

Krzysztof Tkacz – pani Sekretarz proszę o informację czym jest interpelacja a czym jest 

wniosek. 

Sekretarz Gminy – musimy się tego ściśle trzymać, bo to jest określone w ustawie, interpelacje 

dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie składa się w sprawach aktualnych 

problemów gminy. 

Zdzisław Ficoń – mam kilka wniosków, zapytań, propozycji: 

- poszerzyć współpracę z województwem dolnośląskim, 

- opiniowanie projektów przez właściwe Komisje, 

- rozpocząć działania w sprawie naprawy drogi Cieszanowice-Kamiennik (droga gminna). 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o poszerzenie współpracy z województwem dolnośląskim to nie 

jest to takie proste, bo rozdział pieniędzy jest na województwo, miałem kiedyś robić kanalizację 

z gminą Ziębice i nic z tego nie wyszło. 

Sekretarz Gminy – odnośnie opiniowania projektów uchwał w Statucie Gminy jest zapis do 

czego jest powołana konkretna Komisja stała m.in. do opiniowania projektów. 
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Zdzisław Ficoń – otrzymujemy projekty uchwał, które nie są zaopiniowane. 

Sekretarz Gminy – jest teraz nowa rada i możecie wprowadzić własne propozycje. 

Przewodniczący Rady Gminy – będę zasięgał opinii konkretnej Komisji. 

Krzysztof Tkacz – to Pan Przewodniczący organizuje pracę rady. 

Sekretarz Gminy – chciałabym poruszyć jeszcze jedną sprawę dotycząca wynajmowania 

świetlic, zostało to uregulowane zarządzeniem na prośbę sołtysów na dzień dzisiejszy działa to 

bardzo kulawo, nie są prowadzone rejestry wynajmu świetlic, w który powinny być wpisywane 

wynajęcia odpłatne jak i nieodpłatne, świetlice są wynajmowane bez wcześniejszego 

zgłoszenia do gminy i podpisania umowy, proszę bez podpisanej umowy nie wydawać kluczy 

do świetlicy. 

 

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

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

jest za przyjęciem protokołu? 

 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

Uwagi 

 

1. Bardak Gabriela X    

2. Berini Grażyna X    

3. Ficoń Zdzisław X    

4. Kliś Henryk X    

5. Kuś Mariusz X    

6. Łoziński Tomasz X    

7. Miske Jan     

8. Ochociński Andrzej X    

9. Pieniakowski Stanisław X    

10. Pietroczuk Małgorzata X    

11. Rutkowska Joanna X    

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X    

13. Tęcza Agnieszka X    

14. Tkacz Krzysztof X    

15. Wąs Bogumił X    

RAZEM 14    

    

Przewodniczący Rady Gminy – „za” przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik o godz. 1310 

zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

A. Czaja       


