Projekt
Protokół Nr XXXIII/2022
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Kamienicy Polskiej,
która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2022 roku
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godz. 09:00.
Sesję Rady Gminy w Kamienicy Polskiej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Tomasz
Nowowiejski.
Przewodniczący poinformował, że obrady Rady Gminy są transmitowane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyraża się zgodę
na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
Następnie przywitał wszystkich Radnych, Wójta Gminy Pana Adama Tajbra, Radcę Prawnego
Panią Renatę Wojtaszewską - Riedel oraz Skarbnika Gminy Panią Magdalenę Biel.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy
15 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy w sprawie
zwołania sesji nadzwyczajnej.
II. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych położonych
w miejscowości Zawisna, druk nr 1/XXXIII/2022.
Wójt Gminy zabrał głos w sprawie projektu uchwały.
Radna Wiesława Strąk zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy,
czy wniosek Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej był złożony w formie pisemnej?
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wniosek Wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej
został złożony w formie pisemnej w dniu 29 lipca br. oraz zapoznał wszystkich obecnych
ze złożonym wnioskiem.
Radna Halina Pańczyk zwróciła się z zapytaniem do Radcy Prawnego odnośnie, w jakich
sytuacjach są zwoływane sesje nadzwyczajne?
Radca Prawny Pani Renata Wojtaszewska - Riedel poinformowała, iż sesje nadzwyczajne
są zwoływane we wszystkich istotnych sprawach dotyczących gminy, nie ma
skonkretyzowanych spraw. Zwróciła uwagę, iż inicjatywę zwoływania sesji ma Wójt,
¼ składu rady, bądź przewodniczący i wynika to z ustawy o samorządzie gminnym.
W ocenie Radnej Haliny Pańczyk nie była to nagła sytuacja, gdyż było wiadome, iż umowa
obowiązuje od 2017 roku do 31 sierpnia 2022.
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Radca Prawny Pani Renata Wojtaszewska – Riedel zwróciła uwagę, iż wpłynął wniosek
dotychczasowego Dzierżawcy Kopalni o przedłużenie umowy. W związku z powyższym Wójt
miał prawo zwołać sesję nadzwyczajną.
Radna Halina Pańczyk zwróciła uwagę, iż od 2017 roku miała powstać droga alternatywna
z kopalni i do tej pory jej nie ma.
Radna Halina Pańczyk wnioskuje, aby być przeciw, bądź wycofać projekt uchwały odnośnie
dzierżawy z porządku obrad, ponieważ nie może być na sesji nadzwyczajnej podejmowanie
tak ważnej decyzji.
Wójt poinformował, iż jeżeli będzie podjęta uchwała, to w umowie będzie zapis o drodze
alternatywnej, że jeżeli droga nie powstanie do końca 2023 roku to umowa wygaśnie z mocy
prawa.
Radna Wiesława Strąk przytoczyła zapis z umowy z 2017 roku, który mówi, iż obowiązkiem
Dzierżawcy jest zapewnienie dróg dojazdowych i transportu w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu osób imienia i gwarantujący zachowanie praw i interesu osób trzecich,
bez uciążliwości dla osób i środowiska. Radna poprosiła o odroczenie sesji nadzwyczajnej.
Radna Teresa Machnia złożyła wniosek formalny o zakończenie dyskusji i głosowaniu
nad projektem uchwały
W związku z tym, iż więcej wniosków formalnych nie było Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem formalnym.
Za przyjęciem wniosku formalnego Radnej Teresy Machni głosowało 12 radnych, przeciw – 2,
1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty przez Radę
Gminy.
(Protokół głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
W związku z tym, iż pytań więcej nie było Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie
nad projektem uchwały,
Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 5, 0 osób wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Uchwała Nr 235/XXXIII/2022 została przyjęta
przez Radę.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(Protokół głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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III. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że XXXIII sesja dobiegła końca.
Podziękował za udział w sesji i stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kamienica Polska uważa za zamkniętą.

Sesja trwała do godz. 09:30.
Protokolant
Beata Górniak
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