Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 20 lutego 2019 r.
Pan Bartłomiej Łukasik - Przewodniczący Komisji Społecznej - o godzinie 10:00
otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż
zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji, co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy,
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego,
Pani Barbara Drewniak – Referent ds. społecznych,
Pan Roman Gerega – Kierownik Ref. Wodociągów i Kanalizacji,
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury,
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

•
•
•
•

oraz zaproszeni goście:
Pani Maria Mazur – Jurkowska – Starszy Specjalista Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze,
Pan Janusz Pośpiech – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jeleniej Górze.

Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i
ochotniczych straży pożarnych.

Przewodniczący Komisji Społecznej - przedstawił następującą propozycję porządku
obrad:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informacja.
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Społecznej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany
do proponowanego porządku obrad?

Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.
Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
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Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z członków komisji chciałby wnieść poprawki do
protokołów ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2018 r. oraz
23 stycznia 2019 r.
Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków do protokołów:
Komisja Społeczna przyjęła protokoły z posiedzenia komisji z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz 23
stycznia 2019 r.: głosowało 6 członków komisji - oddano 6 głosów „za”.
Ad. 3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informacja.
Przewodniczący Komisji – witając przybyłych na posiedzenie komisji gości, oddał głos
przedstawicielom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Pani Maria Mazur – Jurkowska – Starszy Specjalista Nadzoru Wodnego w Kamiennej
Górze – przedstawiła informacje na temat organizacji i zadań utworzonej w ubiegłym roku
jednostki PGW Wody Polskie.
Na rok 2019 zaplanowano do realizacji:
- konserwację cieku Bystrek w Raszowie,
- konserwację Zadrny na odcinku Czadrów - Krzeszów,
- przywrócenie przekroju właściwego i zabezpieczenie brzegu na rzece w Janiszowie,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na odcinku Janiszów – Kamienna Góra –
Dębrznik,
- konserwację cieku Świdnik na odcinku Ogorzelec – Szarocin – Leszczyniec,
- fragmentaryczne roboty konserwacyjne na Bobrze w miejscowości Ptaszków i Dębrznik.
Realizacja tych zadań i zakres robót zależeć będzie od środków finansowych – załącznik nr 2
do protokołu.
Radni Pan Artur Kubieniec oraz Pan Janusz Stefański – wskazali na konieczność
wykonania robót konserwacyjnych na całej długości rzeki Zadrna, biegnącej przez Czadrów i
Krzeszów. Obecny stan koryta cieku powoduje spiętrzanie wody i wylewanie się jej.
Niezbędne jest wykonanie prac na całości odcinka. Woda wylewa się z koryta przy ul.
Betlejemskiej oraz Cysterskiej. Wnioski o przeprowadzenie prac konserwacyjnych są
sukcesywnie składane i monitowane.
Pan Janusz Pośpiech – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jeleniej Górze – przypomniał
jakie prace wykonywane były w latach ubiegłych na omawianym cieku wodnym. Prace na
Zadrnie planowane są od mostu do Sanatorium w stronę Krzeszowa. Zakres prac zależny jest
od środków finansowych na nie przeznaczonych. Teren prac jest trudny, jest to teren
zabudowany. Realizacja zadania możliwa jest etapami.
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Pani Jolanta Serafinko - zapytała, co z pracami na cieku Meta na odcinku Kochanów –
Gorzeszów – Krzeszówek?
Pan Janusz Pośpiech – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jeleniej Górze – poinformował,
iż na wskazanym cieku prace realizowane były punktowo. Na wizji lokalnej ustalono, iż
przywrócenie poprawnego biegu cieku jest niemożliwe bez przebudowania wszystkich
obiektów komunikacyjnych do budynków (przepustów). Udrożnienie nie będzie spełniać
swojej funkcji, woda przed przepustem będzie się piętrzyła i wylewała. W latach ubiegłych w
Gorzeszowie prowadzono prace i udrażniano ciek.
Pani Maria Mazur – Jurkowska – Starszy Specjalista Nadzoru Wodnego w Kamiennej
Górze – dopowiedziała, iż w 2020 r. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji
przywrócenia właściwego przekroju Mety, wraz z remontem zabudowy regulującej potok w
miejscowości Kochanów (na długości ponad 3 km). Realizacja zadania planowana jest w
2021 roku.
Pani Jolanta Serafinko – po uzyskaniu odpowiedzi wskazała, iż wniesie wniosek o
uwzględnienie w planach prac w obrębie pozostałych sołectw Gorzeszów – Krzeszówek.
Pan Kazimierz Ogorzałek – zapytał, czy Wody Polskie przejęły wszystkie cieki, czy istnieje
jeszcze zarząd RZGW do którego można wnosić pisma o realizacje robót? Radny wskazał na
problem zarośniętych i wylewających odcinków cieku wodnego w Krzeszowie.
Pan Janusz Pośpiech – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jeleniej Górze – odpowiadając,
wyjaśnił jak zmieniło się prawo w zakresie zarządzania ciekami wodnymi. Obowiązek
usuwania drzew i zakrzaczeń z cieków wodnych (rowów) spoczywa na właścicielach
nieruchomości, więc należy w tej sytuacji wystąpić do właściciela rowu z wnioskiem o
uporządkowanie terenu czy wycinkę drzew.
Pan Janusz Stefański – zapytał, z jaką częstotliwością prowadzone są badania bądź kontrole
stanu technicznego zbiornika w Krzeszówku, oraz czy można uzyskać wgląd do w/w
dokumentów?
Pan Janusz Pośpiech – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jeleniej Górze – poinformował,
iż zgodnie z prawem budowlanym kontrole okresowe przeprowadzane się raz do roku i co 5
lat. Protokoły pokontrolne są przechowywane w PGW Wody Polskie. Kontrole wykonuje
Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego. Zalecenia pokontrolne są realizowane w miarę
możliwości, zgodnie ze wskazaniami. Zapytania w tym zakresie prosi się kierować do
jednostki w Lwówku Śląskim.
Pan Bartłomiej Łukasik – zapytał o plany i zamierzenia w zakresie prac na cieku Żywica w
Pisarzowicach?
Pan Janusz Pośpiech – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jeleniej Górze – odpowiadając
wyjaśnił, iż dokumentacja projektowa robót na Żywicy w obrębie Pisarzowic wykonana
została z lokalizacją na wysokości mostku koło P. Cebuli w górę cieku (w stronę Rędzin).
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Realizacja tego zadania planowana jest na rok 2020.
Dalszych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji dziękując referującym za
przedstawione informacje zamknął pkt. 3 porządku obrad.

Ad. 4 Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
Pani Barbara Drewniak – Referent ds. społecznych – przedstawiła przekazane radnym
opracowanie tj. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018 - załącznik nr 3 do protokołu.
Omówiła zrealizowane w ramach Programu zadania a także przedstawiła rekomendacje w
zakresie przeznaczania środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie.
Zadania, również te realizowane przez sołectwa, powinny mieć charakter przede wszystkim
profilaktyczny.
Komisja Społeczna na bieżąco weryfikowała przekazywane informacje.
Wniosków i uwag nie zgłoszono. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018 – została przez
komisję przyjęta.
Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Budżet po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 44.279.534,30 zł,
- po stronie wydatków – 45.213.408,76 zł.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i
ochotniczych straży pożarnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
programu opieki nad zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2019 – 2022 wraz z
załącznikiem i uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
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głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/1 wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do przygotowania i
realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie
3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty
dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-202 wraz z uzasadnieniem.
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Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.

Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił prośbę
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Ogorzałka oraz Sołtysa wsi Lipienica
Pana Krystiana Barana, aby przyspieszyć adaptację istniejącego przy boisku sportowym w
Lipienicy budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej. Budynek ten powstał w
ramach czynu społecznego ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Zadanie pod
nazwą „adaptacją istniejącego budynku pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipienicy”
wpisane jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Kamienna
Góra na lata 2016-2022. Szacunkowy koszt tego zadania opiewa na kwotę 430.000,00 zł.
Dodatkowo konieczny jest remont zbiornika przeciwpożarowego, którego koszt to ok.
112.000,00 zł. W roku bieżącym w budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 150.000,00 zł
na pierwszy etap powyższego zadania. Kolejny etap, zgodnie z WPI zaplanowano na rok
2021. Radny i Sołtys zwrócili się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii przez Komisję
Społeczną, w sprawie przesunięcia realizacji tego zadania na rok bieżący łącznie z
zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie gminy.
Przeanalizowano różne rozwiązania: ogłoszenie przetargu na całe zadanie, etapowanie prac
przez dwa kolejne lata, możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
Kierownik omówił zakres prac ujętych w dokumentacji zadania modernizacji pomieszczenia
gospodarczego, jego kubaturę, stan techniczny, dodając iż niestety brak jest możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na tego typu zadania.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przypomniała, iż w tegorocznym budżecie
gminy nie zostały zabezpieczone środki na realizację całego zadania polegającego na
adaptacji omawianego pomieszczenia gospodarczego. Zgodnie z zapisem Wieloletniej
Prognozy Finansowej gmina na rok 2020 przeznaczy ze środków własnych na inwestycje 8
mln zł. Głównym założeniem budżetu jest realizacja w pierwszej kolejności zadań, na które
możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Pan Kazimierz Ogorzałek – podsumowując wskazał, iż należy docenić mieszkańców
Lipienicy, którzy sami, w ramach czynu społecznego wybudowali ten obiekt, chcąc z niego
korzystać. Koszty adaptacji są zatrważające, jednakże każda obecna inwestycja jest tak samo
kosztowna. Zasadne jest wykonanie całości prac w jak najkrótszym czasie i zamknięcie
zadania. Z każdym rokiem koszty robót budowlanych, jak i materiałów mogą być coraz
wyższe.
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Po przedyskutowaniu tematu, członkowie Komisji jednogłośnie zgodzili się, iż decyzję
podejmą po komisji wyjazdowej i lustracji w terenie.
Na powyższym temat został zakończony.

Udzielając odpowiedzi na pytania Pana Janusza Stefańskiego – Kierownik Ref. Rozwoju i
Infrastruktury wskazał jakie zadania inwestycyjne, w tym drogowe planuje się do realizacji w
roku bieżącym, z omówieniem możliwych źródeł ich finansowania.
Pani Małgorzata Buszkiewicz - Zastępca Wójta Gminy – zgodnie z dyspozycją art. 30a ust.
5 ustawy Karta Nauczyciela, omówiła przekazane radnym Sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018.
Komisja – przyjęła przedstawione informacje bez uwag czy wniosków.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Społeczna nie wniosła uwag i uznała tym
samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący
Komisji Społecznej o godz. 14:30 zamknął posiedzenie.

Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwały.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr

Przewodniczący Komisji Społecznej
/-/ Bartłomiej Łukasik
Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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