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Protokół Nr VIII/19 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

 w dniu 10 września 2019 r. w godzinach od 900 – 1215 

 

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

Gminy Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, Wójta, Panią Skarbnik, Panią 

Sekretarz, Radcę Prawnego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów i przybyłych 

gości. Stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, czyli 100% ustawowego składu rady, 

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. Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej. 

5. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 

2) w sprawie zmiany uchwały, 

3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

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 2019 roku, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) w sprawie zmiany budżetu gminy. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania lub wnioski do przedstawionego porządku 

obrad? 

Mariusz Kuś – mam taki wniosek, aby projekt uchwały dotyczący zbycie nieruchomości 

rozpatrywać jako pierwszy ze względu na obecność na sali rolników. 

Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do przegłosowania wniosku: 

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

1. Bardak Gabriela X   
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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 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek został przyjęty  

15 głosami za. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 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. Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej. 

5. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

2) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 

3) w sprawie zmiany uchwały, 

4) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, 

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 2019 roku, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) w sprawie zmiany budżetu gminy. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Następnie nowy porządek został poddany pod głosowanie: 
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Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

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 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania nowy porządek został 

przyjęty 15 głosami za. Przystąpiono do realizacji porządku sesji. 

 

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że były to głównie prace kancelaryjne, czyli 

przygotowywanie sesji i komisji merytorycznych oraz wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy. Przypomniał również, że w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00 w biurze rady 

prowadzi dyżur dla mieszkańców. 

 

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

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- zakończyliśmy remont dróg w Karłowicach Wielkich ze środków własnych, nie otrzymaliśmy 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na te drogi. Są to drogi od kościoła do pani 

Charczyńskiej i droga na Goraszowice, zrobiliśmy dodatkowo pobocza, 

- zostały nam jeszcze do zrobienia dwa przyłącza wody w miejscowości Zurzyce, aby 

zwodociągować całą gminę – jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji, 

- dziękuję pani sołtys za przygotowanie poczęstunku na zakończenie remontu dróg  

w Karłowicach Wielkich, 

- wodociąg do Białowieży Dolnej i Siemionki idzie od boiska w Goworowicach – ludzie już 

mają wodę, 

- mamy do zrobienia 9 lamp w tym roku – 7 lamp będzie, dwóch prawdopodobnie nie uda nam 

się zrobić, 



4 

 

- wczoraj miała wejść firma do Cieszanowic, aby zrobić chodnik pod pomnikiem Nepomucena, 

- powiatowi brakuje pieniędzy na chodnik na Tarnawie, obiecałem ludziom, że chodnik będzie 

i musimy go zrobić, 

- zatrudniamy kilku bezrobotnych, pomalowaliśmy kilka klas w szkołach, robimy drobne 

roboty, 

- były uwagi od mieszkańców, że nie mogą dojechać do Nysy, podpisaliśmy umowę z PKS-em 

na miesiąc sierpień na połączenie, będzie to koszt około 10 tys. zł, 

- pojawił się artykuł w Nowinach Nyskich dotyczący Caritasu i braku rehabilitanta – Caritas 

chce jeszcze 16 tys. zł dodatkowo. 

Zdzisław Ficoń – czy ma Pan wpływ na kursy autobusów, mam zgłoszenia od mieszkańców, 

chodzi o popołudniowe kursy o godzinie 17.00-17.30, którymi dzieci dojeżdżały do szkoły 

muzycznej? 

Wójt Gminy – w zakresie gminy jest utrzymanie transportu na terenie gminy, w dalszym 

zakresie należy to do powiatu, wpływu dużego nie mamy, chyba, że pokryjemy to w 100%. 

 

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

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady wpłynęła jedna interpelacja, 

która została przekazana Panu Wójtowi. 

 

ad. 4. Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Protokół nr 4k/2019 z dnia 23.07.2019 r. kontrola działalności finansowej ZGKiM za okres  

II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r. odczytała Pani Małgorzata Pietroczuk (protokół  

w teczce z posiedzeń Komisji) 

Bogumił Wąs – komisji nie chodziło o podanie nazwisk tylko o podanie gospodarstw, wiemy, 

że zadłużenie się piętrzy, dziwnie traktuje się ta komisje, prosimy o coś dostajemy odpowiedź, 

że w tej chwili jest to niemożliwe, chodzi o krótką informację, ile jest tych gospodarstw i jakie 

jest zadłużenie. 

Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM – kwota ta nie zmienia się, jest taka sama jak w zeszłym roku. 

Monitorujemy to i w tej chwili są wysyłane upomnienia, zostanie taka informacja 

przedstawiona Komisji. 

Protokół nr 5k/2019 z dnia 04.09.2019 r. - ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2019 r. 

przedstawiła Pani Joanna Rutkowska. 

Protokół nr 3k/2019 z dnia 04.06.2019 r. – kontrola wykonania uchwała Rady gminy za rok 

2018 przedstawił Pan Jan Miske. 

 

ad. 5. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Protokół z dnia 24.07.2019 r. – analiza stanu opieki zdrowotnej w gminie Kamiennik 

przedstawiła Pani Grażyna Berini. 

Bogumił Wąs – zaraz po tym spotkaniu dostało się to do prasy, w jaki sposób? Odnośnie 

gabinetu rehabilitacyjnego, mieszkańcy muszą jeździć do gmin ościennych. Dowiedziałem się, 

że rehabilitant musi być zatrudniony na pełny etat, Caritas zgłosił ofertę do urzędu pracy. 

Prosiłbym, aby się tym zająć już może nie sama komisja, dojdzie do tego, że Caritas pozbiera 

wszystko i nie będzie nic. 
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Krzysztof Tkacz – nie mam pojęcia w jaki sposób informacje znalazły się w prasie, natomiast 

kwesta gabinetu to jest sprawa bardzo złożona, są to działania bardzo delikatne, nie ma woli 

Caritasu, aby ten gabinet funkcjonował, bo informacja, że trzeba 17 tys. dopłacić, już 60 tys. zł 

idzie co roku więc to są duże pieniądze i przypuszczam, że to jest kolejny przegadany temat  

i nic tu nie zrobimy, bo nie mamy takiej możliwości. 

  

ad. 6. 1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Krzysztof Tkacz – Panie Przewodniczący proszę przeczytać projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poprosił o przedstawienie opinii 

Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – „Komisja proponuje 

wstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu pozyskania nowego inwestora w postaci 

skupu i sprzedaży płodów rolnych. W wyniku niepozyskania inwestora możemy rozważyć 

sprzedaż nieruchomości. Komisja wnioskuje, aby nieruchomość zachowała charakter skupu  

i sprzedaży płodów rolnych. Ponadto usytuowanie nieruchomości stanowi bardzo dobry punkt 

strategiczny na dalszy rozwój gminy Kamiennik.” 

Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję. 

Krzysztof Tkacz – w przetargu jest taki zapis, że ta nieruchomość to jest teren istniejącej bazy 

magazynowo składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków 

ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej czy ta baza ma charakter usługowo-

handlowy? 

Wójt Gminy – w planie jest zapis, że ta baza ma pełnić funkcje typowo rolniczą, handlową, 

nie wiem co kiedyś będzie, można się starać o zmianę planu. 

Krzysztof Tkacz – jaka jest wycena tego obiektu, przekazuję, że obecnie dzierżawa wynosi 

4040 zł plus 23% VAT-u plus pozostałe opłaty, czyli energia itd.  

Wójt Gminy – wyceniono to na 440 tys. zł, jeżeli I przetarg się nie odbędzie mogę tę kwotę 

obniżyć. 

Agnieszka Tęcza – może przybyli rolnicy wypowiedzą się na ten temat. 

Wójt Gminy – nie mam nic przeciwko wypowiedzeniu się rolników, nasza gmina jest mała  

i posiłkujemy się sprzedażą, aby pozyskać jakieś środki. Kiedy mamy coś sprzedać, coś co 

moim zdaniem jest niepotrzebne to zaraz są pretensje, zebrania, żeby tego nie ruszać. Mieliśmy 

przykład fermy, jeżeli baza nie będzie miała właściciela to zostanie to zniszczone  

i rozkradzione. To będzie przetarg nasi rolnicy też mogą startować, ja chcę to sprzedać, rada 

zadecyduje, ale nie chciałbym, aby stało się z tym to co z pozostałymi budynkami. Miałem 

kiedyś propozycję wydzierżawienia tego, ale chcieli, aby ich od razu zwolnić z podatku. 

Krzysztof Tkacz – rozumiemy kwestie budżetowe, ale być może rolnicy się skrzykną, może 

powstanie jakaś grupa producencka, tych budynków gminnych jest coraz mniej. W tym 

wypadku jest kwestia zwłoki do końca roku. 

Grażyna Berini – wycena jest na 440 tys. zł, ale czy tyle uzyskamy? 

Wójt Gminy – jest to wycena wstępna, mam zainteresowanego, który deklaruje taką kwotę. 

Mariusz Kuś – gmina Kamiennik jest gminą rolniczą i stajemy za rolnikami, nasza postawa 

jest taka, aby to wstrzymać. 

Jan Wróbel – GS służy nam już ponad 50 lat, jeśli zostanie to sprzedane to prosiłbym, aby 

nadal służyło rolnikom.  
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Łukasz Kupczak – czy można zrobić zapis w akcie, że kupi to firma, która będzie z nami 

współpracować, jeśli jest już jeden zainteresowany, to czy jest to rolnik indywidualny, czy obca 

osoba lub firma. 

Wójt Gminy – jest to rolnik indywidualny, były już 3 przetargi na dzierżawę tego, osobiście 

jeździłem i pytałem i nikt się nie zgłosił. 

Eugeniusz Marynowicz – podoba mi się stanowisko Komisji Rolnictwa, a my w międzyczasie 

spotkamy się z rolnikami i podejmiemy decyzję co byśmy chcieli z tym zrobić. Może się jakaś 

firma znajdzie, która to weźmie, a jeżeli nie to będzie można to sprzedać.  

Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że nie byłoby problemu ze znalezieniem kogoś do tej 

bazy, gdyby ona była bardziej nowoczesna. 

Mariusz Kuś – rolnicy twierdzą, że pierwszy raz słyszą, że było to wystawione do dzierżawy, 

dlatego poczekajmy jeszcze, Panie Mecenasie, czy możemy usunąć ten punkt w tej chwili? 

Radca Prawny – nie, zatwierdzony jest porządek i trzeba to przegłosować. 

Krzysztof Tkacz – jest to temat publiczny, jest ogłoszenie na stronie i trzeba śledzić tablice 

ogłoszeń i stronę urzędu. 

Daniel Tęcza – może razem z rolnikami poszukamy takiej firmy, każdy da na początku 30% 

swojej sprzedaży, niektórzy mogą dać 50%, a może nawet 100% nie sprzedawajmy tego od 

razu proszę dać nam szanse na znalezienie kogoś kto by to wziął. 

Wójt Gminy – nie jestem za tym, aby to zostało zdewastowane, daję propozycję, że mam kogoś 

kto chce to kupić, były trzy przetargi i nikt się nie zgłosił jest to technologia stara, nie wjedzie 

się tam dużymi przyczepami, bo hale są za niskie. Boję się, że jeżeli teraz to nie zostanie 

sprzedane to to zniszczeje. 

Zdzisław Ficoń – jesteśmy gminą typowo rolniczą, większość podatku pochodzi od rolników. 

Wójt Gminy – z podatku rolnego mamy dochód ok 1 mln zł, więcej podatku mamy z wiatraków 

proszę nie wprowadzać w błąd. 

Zdzisław Ficoń – jest to jedyny obiekt, gdzie może być prowadzona taka działalność, 

zachowajmy to w gminie. Z chwilą podpisania aktu notarialnego wszystkie zapisy tracą moc. 

Jest w tej chwili to dzierżawione i zarabia na siebie, lokalizacja jest dobra, mając taki obiekt 

możemy liczyć na jakiś rozwój. Skąd wzięła się taka kwota dzierżawy, było kilku chętnych, ale 

nie za taką kwotę, obniżmy kwotę i będziemy mieć dzierżawcę. 

Łukasz Imielski – wysokość tego czynszu to jest blokada, jeżeli obniży się czynsz to my 

znajdziemy chętnego. 

Daniel Tęcza – jeżeli za rok dzierżawy jest 80 tys. zł to nie może gmina połowy przeznaczyć 

na modernizację tego obiektu, zróbmy dach, jedną halę, żeby ten inwestor widział, że tom coś 

się dzieje. 

Przewodniczący Rady Gminy – przejdźmy do głosowania: 

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

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 0 7 8 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 7 radnych było przeciw, a 8 radnych wstrzymało 

się od głosu - uchwała nie została podjęta. 

 

Przerwa do godziny 11.05 

 

ad. 6. 2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o podawanie kandydatów na ławników. Zgłoszono 

Mariusza Kusia, Martę Furmankiewicz, Bogumiła Wąsa, Joannę Rutkowską, Annę Czaja, 

Tomasza Kradynę, Małgorzatę Michalec, zgodę wyraziły Małgorzata Michalec, Joanna 

Rutkowska i Anna Czaja – przejdźmy do głosowania: 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

1. Bardak Gabriela X   

2. Berini Grażyna X   

3. Ficoń Zdzisław -   

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 14 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania za uchwałą głosowało  

14 radnych, jeden radny byłnieobecny. Uchwała Nr VIII/64/19 

 

ad. 6. 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. projektu 

uchwały. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania. 

Bogumił Wąs – czy te 300 zł to będzie dodatkowo do tego dodatku, który jest obecnie. 

Sekretarz Gminy – nie, będzie tylko 300 zł dodatku. 

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

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 12 0 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania za uchwałą głosowało  

12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr VIII/65/19 

 

ad. 6. 4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 

dodatku energetycznego. 

Przewodniczący Rady Gminy – uchwała ta była już podejmowana, ale Nadzór zakwestionował 

nam pewne zapisy w niej, zostały one poprawione, czy są jakieś pytania – nie było - odczytał 

projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
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Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

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 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr VIII/66/19 

 

ad. 6. 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 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy – otrzymaliście wszystkie materiały, czy są jakieś pytania? 

Krzysztof Tkacz – w stanie zobowiązań jest 50 tys. zł. 

Skarbnik Gminy – to są zobowiązania niewymagalne, które zostały zrealizowane, ale po 

półroczu np. energia. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały, poprosił o opinię Komisję Budżetu  

i Finansów – opiniuje pozytywnie, następnie odczytał uchwałę Nr 300/2019 z dnia 19 sierpnia 

2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. i poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

1. Bardak Gabriela X   

2. Berini Grażyna X   

3. Ficoń Zdzisław X   

4. Kliś Henryk X   
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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 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr VIII/67/19 

 

ad. 6. 6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są jakieś pytania – nie było, Komisja Budżetu i Finansów 

jest za przyjęciem projektu uchwały, następnie odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

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 0 0 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr VIII/68/19 

 

ad. 6. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 

Krzysztof Tkacz – 25 tys. zł na remonty jakie? 

Wójt Gminy – chodzi o pomalowanie pomieszczeń w świetlicy w Szklarach, które chce 

wynająć Nadleśnictwo, część jest na remont podłogi w Wilemowicach na świetlicy wiejskiej. 

Skarbnik Gminy – w tym są też pieniądze na szacowanie nieruchomości, ogłaszanie 

przetargów.   

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

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 14 0 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  

1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr VIII/69/19 

 

ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy – przypominam, że zaczynamy pierwsze zebrania wiejskie nt. podziału funduszu 

sołeckiego na 2020 rok. Dziękuję sołectwu Kamiennik za zorganizowanie dożynek gminnych. 

Małgorzata Ksiądzyna – co z wodociągiem Kłodobok? 

Wójt Gminy – Będziemy tam coś robić, ale niewiele, ciśnienie jest już dobre. 

Małgorzata Ksiądzyna – proszę przyjechać do Kłodoboku i wytłumaczyć to ludziom. 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował radnych o skardze Wojewody Opolskiego na 

uchwałę Nr XLI/235/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kamiennik. 
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Zdzisław Ficoń – jak szczegółowo musi być opisane zadanie z funduszu sołeckiego, czy może 

być zapis na infrastrukturę wiejską? 

Skarbnik Gminy – musi być określone konkretnie jaka to infrastruktura droga lub chodnik. 

Krzysztof Tkacz – jutro o 19.00 jest spotkanie z kandydatem na posła panem Januszem 

Kowalskim w GOK-u. 

Bogumił Wąs – wracam do problemu gabinetu, proszę Pana Przewodniczącego, aby 

zobowiązał się do załatwienia tej sprawy, bo jak będziemy tę sprawę tak odwlekać to Caritas 

zamknie gabinet, zabierze swoje zabawki i tyle. Można zatrudnić osobę niebędącą magistrem 

pod patronatem osoby, która ma takie uprawnienia, tak było do tej pory nie wiem czy coś się 

zmieniło, taka osoba na obecną chwilę jest, która podjęłaby się tej pracy i to nie za takie 

kolosalne pieniądze jakie sobie życzą magistrzy. Tak już kiedyś było patronat prowadził Caritas 

z Otmuchowa, dlatego proszę Pana, aby się tym zajął i na następnej sesji były już jakieś 

wyjaśnienia w tej sprawie. 

Sekretarz Gminy – jeżeli chodzi o tego specjalistę, to Caritas swego czasu starał się o kontrakt 

z NFZ-em i taka osoba musiała mieć określone kwalifikacje, wcześniej Caritas nie miał 

kontraktu i mógł zatrudnić osobę z niepełnymi kwalifikacjami. Teraz kiedy jest kontrakt ta 

osoba musi mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby nie zrobić krzywdy ludziom, musieliśmy też 

dostosować gabinet. Swego czasu ta osoba pisała do Wójta o podwyżkę, nie do nas takie prośby, 

bo to Caritas zatrudnia tą osobę, w związku z tym, że Caritas nie chciał podnieść wynagrodzenia 

osoba zrezygnowała. Nie mamy teraz na terenie gminy Kamiennik osoby z tytułem magistra, 

która byłaby na miejscu i mogłaby być zatrudniona. My też nie możemy Caritasowi pewnych 

rzeczy narzucać, bo to Caritas świadczy te usługi. 

Przewodniczący Rady Gminy – panie radny Wąs, postaram się zapoznać z tematem, ale  

o pewnych i zadawalających efektach nie mogę zapewnić. 

Zdzisław Ficoń – zróbmy to tak prześledźmy umowę zawartą na usługi opiekuńcze, 

rehabilitacyjne dotacja 60 tys. zł.  

Sekretarz Gminy – a jaki jest dokładny temat zadania? 

Zdzisław Ficoń – dokończę, 30 tys. gmina przekazała na półrocze, co mieliśmy  

w sprawozdaniu, jeżeli biorca tej dotacji nie wywiązał się ze swoich zadań, bo słyszymy, że 

trzy miesiące nie działa gabinet, dlaczego została przekazana cała dotacja? Jest w umowie, że 

jeżeli biorca nie wywiąże się z tych zadań dotacja jest cofnięta bądź pomniejszona. 

Sekretarz Gminy – dotacja jest rozliczana po wykonaniu zadania. 

Krzysztof Tkacz – proszę nam powiedzieć na co my przeznaczamy 60 tys., jaka jest treść 

dotacji. My nawet nie możemy kontrolować tej dotacji. 

Anna Czaja – „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”. 

Sekretarz Gminy – w środowisku domowym. 

Zdzisław Ficoń – a szczegóły jakieś. 

Sekretarz Gminy – zapraszam do urzędu i zostaną one udostępnione. 

Bogumił Wąs – my na obecną chwilę nie wiemy, czy Caritas zawarł umowę na każdy swój 

punkt, czy ogólnikowo, brak jakiegokolwiek wyjaśnienia, a tak praktykują na innych terenach, 

może być w punkcie technik, a nadzór sprawuje osoba z innego gabinetu. 

Sekretarz Gminy – gabinet mógłby funkcjonować może, nie wiem nie znam tego do końca  

z technikiem rehabilitacji w momencie, gdy w tym samym czasie znajduje się tam magister  



13 

 

i nadzoruje tą pracę, a nie że magister będzie w Nysie, Otmuchowie a w Kamienniku będzie 

technik, to jest niemożliwe, bo można zrobić krzywdę innej osobie. 

Bogumił Wąs – w momencie, kiedy nie było kontraktu z NFZ-em być może taka sytuacja była 

dopuszczalna, ale jeżeli jest kontrakt, NFZ narzuca pewne reguły i musi się tego trzymać 

Caritas, jeżeli chce świadczyć takie usługi. Tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi.  

Zdzisław Ficoń – Caritas bierze pieniądze od NFZ-tu na gabinet a gabinet nie funkcjonuje? 

Sekretarz Gminy – być może, że już nie bierze pieniędzy 

 

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

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

jest za przyjęciem protokołu? 

 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię ZA PRZECIW WSTRZYMAŁ 

SIĘ 

1. Bardak Gabriela X   

2. Berini Grażyna X   

3. Ficoń Zdzisław X   

4. Kliś Henryk X   

5. Kuś Mariusz X   

6. Łoziński Tomasz -   

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 -   

15. Wąs Bogumił X   

RAZEM 12 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania protokół Nr VII/2019 z sesji 

Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 roku został przyjęty 12 głosami za (3 radnych 

nieobecnych). 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął o godzinie 1215 

obrady VIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała  

A. Czaja 


