
1 

 

Protokół Nr IX/19 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

 w dniu 22 października 2019 r. w godzinach od 900 – 1221 

 

 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 

mieszkańców. Stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, czyli 93,33% 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 protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, 

2) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 

2019-2022”, 

3) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne w sferze pożytku publicznego na 2020 rok”, 

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kamiennik, 

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, 

6) w sprawie zmiany uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

8) w sprawie zmiany budżetu gminy. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Zapytał, czy są jakieś pytania lub wnioski do przedstawionego porządku? 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – wnioskuje, aby przenieść podpunkt 5) w punkcie 5 do 

podpunktu 1) oraz wprowadzić punkt odczytanie petycji przed przedstawieniem projektu 

uchwały. 

W sesji uczestniczy 15 radnych. 
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Wójt Gminy – proszę wykreślić z porządku obrad podpunkt 6) ponieważ nie było jeszcze 

przetargu i nie wiemy dokładnie jakie będą stawki za odpady; wprowadzić do porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, chodzi tutaj o przekazanie 

pieniędzy z funduszu sołeckiego na remont ołtarza bocznego w kościele w Szklarach. Proszę 

również wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, chodzi 

tutaj o podniesienie dotacji na remont chodnika w Cieszanowicach i Goworowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:  

- wniosek radnej Beaty Stefanowicz-Ciecieląg dot. przeniesienia podpunktu 5) do podpunktu 

1) porządku obrad: 

 

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 wniosek został przyjęty  

15 głosami za, 

- wniosek Wójta Gminy o wykreślenie z porządku obrad z punktu 5 podpunktu 6): 

 

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 w wyniku głosowania wniosek został przyjęty  

15 głosami za, 

- wniosek Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w punkcie 5 podpunkcie 6): 

 

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 wniosek został przyjęty  

15 głosami za, 

- wniosek Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w punkcie 5 podpunkcie 9): 
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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 wniosek został przyjęty  

15 głosami za. 

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach i poddał go pod 

głosowanie: 

 

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 protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, 

2) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, 

3) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 

2019-2022”, 

4) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne w sferze pożytku publicznego na 2020 rok”, 
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5) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kamiennik, 

6) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

8) w sprawie zmiany budżetu gminy, 

9) w sprawie zmiany uchwały. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 

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 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 0 

 

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

14 głosami za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

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

międzysesyjnym. 

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

podpisywanie uchwał, przygotowywanie posiedzeń komisji i sesji. Uczestniczenie w X sesji 

rady powiatu w Nysie, na którą licznie przybyli mieszkańcy Białowieży, którzy walczyli  

o wyremontowanie drogi. Brałem udział w I Konwencie Przewodniczących Rad Gmin  

i Powiatów w Urzędzie Marszałkowskim. Nie udało mi się doprowadzić do spotkania  

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

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- zakończono chodnik w Cieszanowicach, gdzie ma stanąć odrestaurowany pomnik św. 

Nepomucena, 

- zakończono fragment drogi powiatowej od Kamiennika do Zurzyc, w przyszłym roku ma być 

robiony kolejny odcinek, 

- praktycznie zakończyliśmy wodociąg w Białowieży, 

- zrobiliśmy ogrodzenie placu zabaw w Ogonowie i Karłowicach Wielkich, 

- zamontowano siłownię w Karłowicach Wielkich i Kłodoboku, 

- w świetlicy w Wilemowicach zrobiliśmy podłogę, planujemy jeszcze zrobić tam dach, 

- złożyliśmy wniosek na dofinansowanie remontu wodociągu z Kłodoboku do Zurzyc, jeżeli 

wniosek nie przejdzie będziemy to robić własnymi środkami, 

- założyliśmy 100 m kręgów w Kłodoboku, 

- zrobiliśmy parking przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych, 

- przystąpiliśmy do Subregionu Południowego, aby móc pozyskać środki na inwestycje, 

- zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej na ocieplenie ośrodka zdrowia, 

- myślę, że w najbliższym czasie nie będziemy już robić chodników ze względu na bardzo 

wysokie koszty z tym związane. 

 

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

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja Pani Joanny 

Rutkowskiej, która została przekazana Panu Wójtowi. 

 

ad. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Protokół nr 8 z dnia 25.09.2019 r. – dot. opracowania wspólnie z kierownictwem szkół, 

organem prowadzącym, regulaminu systemu stypendialnego szkół oraz informacji dotyczących 

edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przedstawiła Pani Grażyna Berini 

(protokół w teczce z posiedzeń Komisji). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma pytania do protokołu? 

Krzysztof Tkacz – jeżeli jest milcząca zgoda radnych, prosiłbym Panią Skarbnik  

o przygotowanie takiego projektu w budżecie na przyszły rok. 

Wójt Gminy – radni moje zdanie znają, jestem trochę przeciwny, nasze państwo dużo daje na 

rodziny, zbilansujemy z Panią Skarbnik i Panią Sekretarz koszty, ale szacujemy, że będzie to 

kwota około 20 tys. zł. 

Krzysztof Tkacz – wielokrotnie od lat borykaliśmy się z tym, że tracimy uczniów, bo 

wybierają szkoły w mieście, jest to kwestia dodatkowej motywacji dla tych uczniów i też 

nauczycieli, jest to jakaś forma promocji gminy i może szkoły będą mogły pozyskać dzięki 

temu uczniów. 

Grażyna Berini – na tle powiatu bylibyśmy wyróżniającą się gminą, bo stypendia wypłacane 

są tylko w powiecie. 

Sekretarz Gminy – świadectwa powyżej 4,75 plus dodatkowe osiągnięcia w szkole  

w Kamienniku było takich dzieci 18 w Karłowicach 23 w sumie 40 uczniów przy założeniu, że 

jest to 50 zł jest to minimalna kwota około 20 tys. zł. 
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Krzysztof Tkacz – system polegałby na gradacji są uczniowie ze średnią 4,75, ale i ze średnią 

powyżej 5. 

 

ad. 5. 1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

Przewodniczący rady gminy – otwieram dyskusję nad projektem uchwały. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – odczytam treść petycji mieszkańców Kamiennika, która 

zostanie przekazana Panu Wójtowi. W związku z usytuowaniem tego PSZOK-u w tym miejscu 

proszę o niepodejmowanie przez radnych tej uchwały. 

Wójt Gminy – nie wiem, dlaczego Pani tak mówi przecież nikt nie powiedział, że tu będzie 

PSZOK. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – jest to zapisane w zał. 3 do uchwały. 

Wójt Gminy – nie ma jeszcze decyzji, mamy 2 lata na wybudowanie PSZOK-u, aby tam 

powstał PSZOK potrzebne są decyzje na lokalizacje takiego obiektu. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – widocznie nie zapoznał się Pan z projektem uchwały który 

mówi, że adres PSZOK znajduje się na ul. Kościuszki 20 w Kamienniku, więc proszę nie 

mówić, że wprowadzam w błąd, my jako mieszkańcy zdajemy sobie sprawę, że jest 

konieczność takiego miejsca, chcemy tylko odroczyć tą uchwałę. Trudno mi uwierzyć, że 

będzie tam porządek, jeżeli od kilku lat na prośby mieszkańców o uprzątnięcie placu nic się  

z tym nie robi. Sam Pan mówił, że mamy 2 lata, więc można odroczyć tę uchwałę i zastanowić 

się nad inną lokalizacją. 

Mieszkańcy – nie wyrażamy zgody na wysypisko śmieci pod oknami, nie mamy pewności, że 

nie będą pozyskiwane odpady z innych gmin i nie będą składowane u nas, musi coś takiego 

powstać, ale nie w tym miejscu. Zgłaszano już uprzątnięcie azbestu z walącego się budynku  

w tym miejscu. 

Wójt Gminy – w tej chwili nie mogę tam nic zrobić, bo nie jestem właścicielem. 

Mieszkańcy – nie można tak mówić, jeżeli jest tam azbest zagrażający życiu i zdrowiu. Czy są 

jakieś środki prawne, aby przywołać właściciela do usunięcia tego? 

Wójt Gminy – są tam opony mieszkańców gminy Kamiennik, my je sukcesywnie oddajemy, 

jeżeli jest wywóz gabarytów. 

Mieszkańcy – jako wójt powinien się Pan zająć tym problemem. 

Krzysztof Tkacz – do radcy rozumiem, że integralną częścią uchwały jest wskazanie miejsca, 

jeżeli przegłosujemy tę uchwałę to umiejscowimy PSZOK na ul. Kościuszki 20? 

Radca Prawny – tak. 

Krzysztof Tkacz – a jeżeli wykreślimy ten punkt z uchwały to czy możemy ją przegłosować? 

Wójt Gminy – zbieramy tam gruz i nadal będziemy to robić, żadnych innych odpadów tam nie 

będzie. 

Krzysztof Tkacz – mamy teren gminny, wskażmy ten teren, czyli Cieszanowice. 

Wójt Gminy – tam jest ujęcie wody. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – u nas też.  

Krzysztof Tkacz – ale tu są mieszkańcy, rzeczka, nie może to tam być.  

Przewodniczący Rady Gminy – czy jesteśmy zobligowani do zrobienia PSZOK-u do 2 lat. 

Wójt Gminy – termin nie jest tak do końca określony. 
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Radca Prawny – samo wykreślenie nic nie da, bo jest jeszcze załącznik w postaci regulaminu 

do PSZOK-u, którego nie ma i to może być problem. 

Zdzisław Ficoń – bez podania konkretnego adresu to będzie PSZOK wirtualny, cała uchwała 

polega na tym, że wskazuje się miejsce, gdzie dane odpady każdy z mieszkańców płacących za 

śmieci może zostawić, jeżeli nie będzie adresu PSZOK-u to, gdzie je ma się udać? Lokalizacja 

jest chybiona, nawet jeżeli będzie tam porządek to będzie widok z okien na gruz czy inne 

śmieci, myślę, że wszyscy się opowiemy, że lokalizacja musi być zmieniona. 

Radca Prawny – my tą uchwałą uchylamy poprzednią uchwałę, gdzie istnieje zał. nr 3, który 

wskazuje umiejscowienie PSZOK-u w Kamienniku przy ulicy Kościuszki 20. 

Sekretarz Gminy– nie podejmując uchwały zostaje i tak lokalizacja jaka była. 

Zdzisław Ficoń – i dzięki tej poprzedniej uchwale jest tam sterta opon i gruzu prawo 

obowiązujące do dzisiaj, czyli do zmiany tej uchwały pozwalało, że tam można było składować 

te różne rzeczy. 

Sekretarz Gminy – natomiast wprowadzenie tej uchwały w takiej formie powoduje zmianę 

tylko taką, że częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK-u została zwiększona. 

Radca Prawny – jeżeli ta uchwała została by przyjęta w nowej treści tamten zapis by został, 

głównie rozbija się to o to, że zmienił się sposób segregacji odpadów podzielono teraz zbiórkę 

odpadów, które kiedyś były razem i w § 2 o ile dobrze pamiętam zmieniła się częstotliwość, 

ustawa wymogła, że w okresie letnim nie może to być rzadziej niż dwa razy w miesiącu 

odbierane i o to się rozbija cała ta zmiana. 

Krzysztof Tkacz – czyli ta uchwała jest martwa, proszę nas nie wprowadzać w błąd ona jest 

nie zgodna z prawem na ta chwilę ona była podejmowana na 2016 rok i wtedy stanowiła prawo,  

a nie teraz. 

Radca Prawny – na dzień dzisiejszy obowiązuje nadal. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – skoro w 2016 roku była uchwała, a weszła nowa ustawa to 

uchwała jest nieważna. 

Radca Prawny – uchwała została ogłoszona jako akt prawa miejscowego i obowiązuje do 

momentu ogłoszenia w innej uchwały, że traci moc. 

Krzysztof Tkacz – gdyby nie było takiej potrzeby prawnej to nie byłoby tej uchwały w takim 

kształcie, przecież nie podejmujemy uchwał tylko po to, żeby je podjąć. 

Radca Prawny – żeby je dostosować do obowiązującego prawa, ale jeżeli państwo jej nie 

podejmiecie będzie obowiązywać w treści tamtej. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – dlaczego dzisiaj jest nowy projekt uchwały panie radco? 

Radca Prawny – o ile mi wiadomo jest to kwestia zmiany sposobu segregacji i częstotliwości 

odbioru odpadów. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – ale kto nakazał wprowadzić ten projekt uchwały, zmieniające 

się prawo, czyli ustawa tak? 

Radca Prawny – wiąże się to z dostosowaniem przepisów do nowego prawa. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – jaka jest hierarchia aktów prawnych, ustawa jest nad uchwałą 

rady gminy tak?  

Radca Prawny – tak. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – w związku z tym uchwała z 2016 roku jest niezgodna z ustawą, 

czyli nie może obowiązywać, więc proszę nie mówić, że będzie nadal punkt zbiórki odpadów 

na ulicy Kościuszki i nic się nie zmieni. 
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Radca Prawny – oczywiście że tak, od zmiany przepisów jest 6 miesięcy na dostosowanie 

regulaminów, ale to się wiąże też z przeprowadzeniem przetargu na nowego odbiorcę odpadów. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – czyli spokojnie do 2022 roku warunki przetargu mogą być 

identyczne jak do tej pory, czyli firma, która odbiera od nas odpady co miesiąc może odbierać 

z częstotliwością tak jak do tej pory. 

Radca Prawny – do 2022 na pewno nie. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – ale tak było powiedziane przed chwilą, że do 2022 roku to ktoś 

nas wprowadza w błąd. 

Radca Prawny – ale my nie mówimy teraz o PSZOK-ach, my mówimy o kwestii częstotliwości 

odbierania odpadów. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – ale to się wiąże jedno z drugim. 

Radca Prawny – nie, nie wiąże się, bo te przepisy dotyczą PSZOK-u, chodzi tu o to na jakich 

warunkach ma świadczyć usługi firma, która będzie odbierać od mieszkańców śmieci. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – czyli my określamy w przetargu te warunki. 

Radca Prawny – też, ale żeby nie było sprzeczności z naszymi uchwałami zmieniamy to w taki 

sposób, żeby to było wszystko spójne. 

Krzysztof Tkacz – ale to nie regulamin określa? 

Radca Prawny – regulamin część też określa, ale tu jest sposób segregacji a tam jest kwestia 

oznaczenia pojemników. 

Zdzisław Ficoń – cała zmiana tej uchwały polega na zmianie segregacji, wcześniej resztki 

biodegradowalne miały być składane w kompostowniku, teraz mogą być oddane do PSZOK-u. 

Przy gruzie nie istnieje zagrożenie gryzoniami itp. w przypadku biodegradowalnych nawet 

krótkotrwałe składowanie powoduje, że będą się namnażać gryzonie, robaki także usytuowanie 

komuś tego pod oknami jest nietrafione myślę, że najprościej będzie wskazać inną lokalizację 

Sekretarz Gminy – biodegradowalnych nie ma w załączniku nr 1. 

Krzysztof Tkacz – jest punkt 5 na pierwszej stronie. 

Sekretarz Gminy – wykaz odpadów, które będą zbierane w PSZOK-u to jest załącznik nr  

1 w punkcie 5 jest wyszczególnienie odpadów, które będą zbierane, a do PSZOK-u oddajemy 

tylko te wskazane w załączniku nr 1, tak jak do tej pory część odpadów jest odbierana spod 

domów  

a część oddawana jest do PSZOK-u. Odpady biodegradowalne zabierane są spod domu.  

W sytuacji, kiedy np. robimy remont a nie ma zbiórki takich odpadów mamy możliwość 

przywiezienia ich do PSZOK-u. 

Zdzisław Ficoń – ma pani rację, przepraszam. 

Krzysztof Tkacz – będzie przetarg na wywóz, możemy te przepisy przyjąć, kiedy już będzie 

wyłoniony wykonawca i wtedy możemy podjąć tą uchwałę, skoro jak pan radca zauważył nadal 

obowiązuje poprzednia uchwała. Wiemy, że nie mamy takiej umowy, aby oddawać odpady 

biodegradowalne, wiemy, że EKOM ma problemy z przyjmowaniem takich odpadów, bo 

mówiąc brzydko EKOM się zatkał, więc nie ma takiej potrzeby, żeby to robić teraz jeszcze  

w takiej atmosferze nerwów i wzajemnych pretensji.  

Mariusz Kuś – przyszli tutaj mieszkańcy, którzy na nas głosowali nie dziwię się im, bo ja też 

nie pozwoliłbym sobie na to, nikt mi nie będzie udowadniał, że tam będzie ładnie, głosowali na 

nas i ja będę za nimi. 
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Zdzisław Ficoń – do PSZOK-u mogą być oddawane środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności, czy tu nie wystąpił jakiś błąd? I i II klasa toksyczności są to środki które zagrażają 

życiu ludzkiemu, my jako rolnicy stosujemy środki klasy III i powyżej na środki I i II klasy 

trzeba specjalne kursy, szkolenia, certyfikaty posiadać, żeby w ogóle zakupić taki środek, a co 

dopiero mówić o obracaniu i utylizowaniu, także panie radco tutaj chyba jakiś błąd jest. 

Radca Prawny – nie odpowiem panu na to, aż tak się nie zagłębiałem w ten temat.  

 

Przerwa do 10:40 

 

Natalia Oleksy-Czak – Panie Przewodniczący, państwo radni, p. Wójcie, panie z urzędu 

myślę, że w żadnej miejscowości, żaden radnych, który jest wybrany przez ludzi, 

społeczeństwo, którzy wam zaufali nie chciałby, aby ten selektywny odbiór odpadów 

znajdował się w ich miejscowości, powinno to się znajdować poza wioską, poza budynkami, 

poza ujęciem wody, po prostu żeby nie zagrażało ludziom, ochronie środowiska i powinniście 

to uwzględnić, żeby nie było żadnych sprzeczek przeciwko jeden drugiemu, każdy ma swoje 

sumienie i myślę, że zagłosuje wg niego. 

Wójt Gminy – jest tu podany adres, ale powtarzam nie będą tu zbierane odpady inne niż gruz, 

nikt nie będzie tego tam odbierał, zgodnie z ustawą będziemy teraz zbierać osobno papier, 

odpady biodegradowalne będą zbierane w domu. 

Mieszkanka – to czemu służy zał. nr 3? 

Wójt Gminy – nic nie będzie tu zbierane, zrobimy coś takiego, że jeżeli ktoś nie będzie oddawał 

trawy to będziemy mogli dać mu jakiś upust. 

Mariusz Kuś – trzeba przystąpić do głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy – poproszę o opinię Komisję Rolnictwa, Ekologii Inwestycji  

i Działalności Gospodarczej – wnosimy o wycofanie tej uchwały z załącznikiem wskazującym 

PSZOK przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 w Kamienniku. 

 

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  
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14. Tkacz Krzysztof  X  

15. Wąs Bogumił  X  

RAZEM 0 10 5 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że stosunkiem głosów 0 za, 10 przeciw,  

5 wstrzymujących się uchwała nie została podjęta. 

 

ad. 5. 2) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata 

na ławnika. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania, ponieważ nie było pytań 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 - - - 

13. Tęcza Agnieszka X   

14. Tkacz Krzysztof   X 

15. Wąs Bogumił X   

RAZEM 13 0 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, uchwała 

została podjęta 13 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała Nr IX/70/19 

 

ad. 5. 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kamiennik na lata 2019-2022”. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy są pytania? 

Zdzisław Ficoń – do dyrektora ZGKiM – w opracowaniu jest zapis, że w wodzie są bakterie 

coli. 

Dyrektor ZGKiM – nie znam tego opracowania. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o opinię Komisję Rolnictwa, Ekologii Inwestycji  

i Działalności Gospodarczej – Komisja wypowie się podczas głosowania. 

Następnie odczytał projekt uchwały i poddano 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 w głosowaniu brało udział 15 radnych, uchwała 

została podjęta 15 głosami za. Uchwała Nr IX/71/19 

 

ad. 5. 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne w sferze pożytku publicznego na 2020 rok”. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisję Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – komisja wnioskuje, aby kontrole wydatkowania 

przekazanych środków finansowych mogła sprawować również Rada Gminy – poddano pod 

głosowanie wniosek formalny: 

 

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   
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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 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za 

wnioskiem głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.   

Krzysztof Tkacz – przegłosowaliśmy wniosek, jak on będzie formalnie zapisany? 

Radca Prawny – a gdzie on ma być zapisany? 

Krzysztof Tkacz – w Programie. 

Sekretarz Gminy – przecież państwo macie Komisję Rewizyjną od kontrolowania tych 

środków. 

Krzysztof Tkacz – nie do końca po to powstał wniosek, że nie ma tej kontroli. 

Sekretarz – to na przyszły rok trzeba wpisać taką kontrolę do planu pracy komisji. 

Grażyna Berini – do tej pory było, że w rozdziale X jest zapis, że tylko uprawniony pracownik 

Urzędu Gminy może skontrolować zadanie. 

Sekretarz Gminy – to jest wasze uprawnienie ustawowe do kontrolowania wydatkowania 

środków budżetowych. 

Bogumił Wąs – tym głosowaniem stała się dobra rzecz, bo wyznaczona komisja z rady może 

też skontrolować środki wydawane, ustawa mówi, że Komisja Rewizyjna przeprowadza 

kontrolę więc głosowanie było zbyteczne, ale zostało to przegłosowane, więc i lepiej. 

Sekretarz Gminy – w planach pracy komisji możecie państwo wskazać każdą inną komisję do 

przeprowadzenia sprawdzenia wydatkowania tych środków.   

Przewodniczący Rady Gminy 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   
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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 0 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała  

Nr IX/72/19 

 

ad. 5. 5) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisję Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji  

i Działalności Gospodarczej – Komisja wypowie się podczas głosowania. 

Krzysztof Tkacz – rada odrzuciła lokalizację PSZOK-u w regulaminie również ten PSZOK 

jest integralną częścią, Panie Radco czy podjęcie tej uchwały nie spowoduje, że PSZOK 

pozostanie na ulicy Kościuszki w Kamienniku? 

Radca Prawny – ale jeżeli nie będzie wyznaczonego punktu to nie będzie problemu, tamte 

przepisy nie dotyczyły PSZOK-u tylko częstotliwości i sposobu odbierania odpadów. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – dotyczyła PSZOK-u, nie mogliśmy wyciągnąć punktu  

i załącznika z uchwały jak pan poinformował, więc z automatu cała uchwała została odrzucona 

czy ten zapis, który jest w regulaminie w rozdziale 2 nie będzie w sprzeczności z tym, że my 

nie mamy PSZOK-u jako takiego uchwalonego w tej chwili? 

Sekretarz Gminy – nie, to jest tylko ogólne stwierdzenie, jeżeli ten punkt powstanie. 

Krzysztof Tkacz – w § 3.1 pkt 3 system akcyjny odbierania odpadów odwołuje się do § 20  

a w nim jest mowa o utrzymaniu zwierząt? 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – powinno to być odwołanie do § 17. 

Radca Prawny – tak, do § 17. 

Agnieszka Tęcza – a co z koszami ulicznymi na drobne odpady komunalne – kto je ma 

postawić? 

Przewodniczący Rady Gminy – punkty publiczne są zgłaszane przez gminę. 

Agnieszka Tęcza – na placu zabaw mam kontener, ale chodzi mi o kosz na przystanku. 

Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM w Kamienniku – nie wiedziałem o tym szkoda, że pani szybciej 

nie powiedziała to byśmy coś zorganizowali. 

Przewodniczący Rady Gminy – czyli rozumiem, że zostało przyjęte do realizacji. Przejdźmy 

do głosowania: 

 

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 13 0 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała  

Nr IX/73/19 

 

ad. 5. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały, ponieważ nie było pytań 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   

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 0 0 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, uchwała 

podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IX/74/19 

 

ad. 5. 7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Krzysztof Tkacz – czy wpf jest już ze zmianą uchwały budżetowej? 

Skarbnik Gminy – tak. 

Krzysztof Tkacz – mam pytanie do zmiany budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy – zmiana będzie w następnym punkcie, trzymajmy się porządku. 

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 14 0 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 

IX/75/19 

 

ad. 5. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Krzysztof Tkacz – w dziale 921 nastąpiło zwiększenie na remont dachu w Wilemowicach  

i dotacja na GOK proszę o wyjaśnienie. 

Wójt Gminy – pani, która pracuje w filiach biblioteki w Szklarach i Karłowicach odchodzi na 

emeryturę i Dyrektor zwrócił się do nas o zabezpieczenie w budżecie środków, doszedł też do 

tego sterownik pieca, który się zepsuł i trzeba go naprawić. 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Komisję Budżetu i Finansów – Komisja jest 

za przyjęciem projektu uchwały – następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały: 

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 13 0  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała 

Nr IX/76/19 

 

ad. 5. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 

Krzysztof Tkacz – panie Wójcie, czy wiadomo, ile kosztował chodnik w Goworowicach  

i Cieszanowicach? 

Wójt Gminy – nie jesteśmy w posiadaniu żadnych dokumentów finansowych, dokładamy tylko 

50%, jeżeli chodzi o koszty to jest to duża zwyżka co do roku poprzedniego. 

Jan Miske – chodnik w Cieszanowicach był droższy razem wyniosło to 153 tys. zł. 

Przewodniczący Rady Gminy 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   
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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 głosowaniu brało udział 15 radnych, uchwała 

podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IX/77/19 

 

ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z następującymi pismami: 

1) informacją Wójta o przyjęciu w 2020 r. skazanych w celu wykonania pracy, 

2) podaniem o podwyżkę pracowników obsługi szkoły w Karłowicach Wielkich. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – kiedy pismo wpłynęło do rady gminy? 

Przewodniczący Rady Gminy – do urzędu 16 października do rady gminy 21 października. 

Wójt Gminy – wiadomo, że każdy chce teraz zarabiać więcej, nauczyciele wywalczyli sobie 

podwyżki, nie jest tak, że te osoby zarabiają tak mało jest to 3.230 zł, w gminie pracownik  

z kilkuletnim stażem zarabia 3.000 zł. 

Krzysztof Tkacz – 3.240 zł to jest średnia? 

Sekretarz Gminy – niższa jest 3.192, wyższa – 3.554,25 brutto, w Kamienniku pani dyrektor 

pracownikom obsługi w miarę możliwości przyznaje premię w wysokości 6-10%. 

Zdzisław Ficoń – te 3.192 zł i 3.554,25 zł to jest średnia z gminy, czy na szkołę w Karłowicach 

Wielkich, czy pracownicy w Karłowicach Wielkich zarabiają na tym samym poziomie co  

w Kamienniku? 

Wójt Gminy – różnica jest 80 zł. 

Bogumił Wąs – panie Wójcie przeznaczono środki na remont dachu w Wilemowicach a radni 

pytają mnie co z moją świetlicą? 

Wójt Gminy – w przyszłym roku ma pan wyremontowana świetlicę, u was inwestycja jest na 

500 tys. zł. 

Bogumił Wąs – zgłaszam również dziury w drodze między Lipnikami a Chocieborzem. 

Marek Rutkowski – kiedy będą podłączone do wodociągu pozostałe 2 budynki w Białowieży? 

Wójt Gminy – te dwa budynki leżą w gminie Otmuchów, zwracałem się do burmistrza 

Otmuchowa o zwrot części wydatków, nie możemy ich na razie podłączyć, chyba że burmistrz 

zwróci mi za kolektor główny. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – do Dyrektora ZGKiM dostaliśmy nowe książeczki, w których 

podwyżka obowiązuje od czerwca. Dlaczego nie było spisanych liczników i dlaczego nie było 

informacji publicznej o podwyżce. 
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Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM w Kamienniku – mamy system, który nam oblicza arytmetycznie 

zużycie, podajemy początek odczytu i on dzieli to na dni, tygodnie i nie musieliśmy chodzić  

i spisywać liczników, jeżeli będzie coś nie tak to to zostanie zweryfikowane przy następnej 

książeczce. Nowa taryfa weszła w życie 11 czerwca, państwo korzystaliście ze starych 

książeczek a już była nowa cena. 

Krzysztof Tkacz – nowa cena została ustalona przez kogo? 

Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM w Kamienniku – stawki ustalał jeszcze poprzedni dyrektor  

i zostały one przedstawione radzie, wszystko poszło do Wód Polskich i przez nie została 

zatwierdzona nowa cena. Ja mam nawet uchwałę z tego okresu z 18.10.2018 r. i chyba to 

umknęło. 

Krzysztof Tkacz – uchwała z 18 października dotyczyła regulaminu dostarczania wody nie ma 

tu nic o cenie wody. 

Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM w Kamienniku – cena oczywiście była, bo jest ustalana na trzy 

lata i musieliście o tym wiedzieć.  

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – okazuje się, że ludzie dostają książeczki z 4 miesięcznym 

wyrównaniem jest to nie fair. W tej chwili chodzi o sposób traktowania odbiorców, jeśli było 

wiadomo wcześniej, że będzie podwyżka powinna być książeczka wystawiona od kwietna do 

11 czerwca stara cena, nikt nie neguje, że ceny trzeba podnosić, wiadomo, że wszystko idzie  

w górę więc trzeba się liczyć z podwyżkami, tyko, że niektórzy żyją na styk.  

Jan Ziomek Dyrektor ZGKiM w Kamienniku – to jest system i nie można było tego zrobić 

inaczej po rozmowie z informatykiem musieliśmy zachować w książeczkach cały półroczny 

okres do 30 września i już na nowych książeczkach doliczyć, tylko z mojej strony jest taki błąd, 

że mogłem to zrobić na początku roku. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg – stało się tak jak się stało więc na przyszłość może przy 

drukowaniu książeczek, żeby ta pierwsza płatność nie była do 15 tylko przedłużyć to do końca 

miesiąca tak bardziej po ludzku. 

 

ad. 7. 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 X   

7. Miske Jan - - - 

8. Ochociński Andrzej X   

9. Pieniakowski Stanisław X   
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10. Pietroczuk Małgorzata - - - 

11. Rutkowska Joanna X   

12. Stefanowicz-Ciecieląg Beata X   

13. Tęcza Agnieszka X   

14. Tkacz Krzysztof X   

15. Wąs Bogumił X   

RAZEM 13 0 0 

 

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

Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 roku został przyjęty 13 głosami za (2 radnych 

nie brało udziału w głosowaniu). 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął o godzinie 1221 

obrady IX sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała  

A. Czaja 

 

 

 


