Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 20 marca 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,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury,
• Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i ochotniczych straży pożarnych.
Przewodniczący Komisji Społecznej - przedstawił następującą propozycję porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja w zakresie gminnych cmentarzy komunalnych.
4. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.
5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2019 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Społecznej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany do
proponowanego porządku obrad? Na prośbę Kierownika Ref. KROŚ wnosi się o zmianę
techniczną związaną z realizacją w pierwszej kolejności pkt. 4 porządku obrad.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad wraz ze zmianą
kolejności realizowanych punktów porządku obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
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Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy ktoś z członków komisji chciałby wnieść
poprawki do protokołu z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 20 lutego 2019 r.
Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków do protokołu:
Komisja Społeczna przyjęła protokół Komisji Społecznej z dnia 20 lutego 2019 r.: głosowało 6
członków komisji - oddano 6 głosów „za”.

Ad. 4 Zarządzanie kryzysowe i p.poż.
Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i ochotniczych straży pożarnych – omówił opracowaną radnym informację pn. Zarządzanie
kryzysowe, obrona cywilna i ochotnicze straże pożarne - załącznik nr 2 do protokołu.
Do przedstawionego tematu członkowie komisji nie zgłosili pytań oraz uwag.
Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego - została przez Komisję Społeczną przyjęta.

Ad. 3 Informacja w zakresie gminnych cmentarzy komunalnych.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
omówił opracowanie przedłożone radnym pn. Informacja dotycząca cmentarzy – teren gminy
Kamienna Góra wg stanu na 2018 rok (wraz z zestawieniem opłat za usługi cmentarne oraz
kosztami poniesionymi na utrzymanie gminnych cmentarzy) - załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja Społeczna na bieżąco weryfikowała przekazywane informacje. Nawiązując do potrzeb
remontowych na terenie cmentarzy gminnych. Potwierdzona została potrzeba wyłożenia kostką
chodnikową alei głównej cmentarza komunalnego w Pisarzowicach.
Dalszych uwag czy wniosków nie zgłoszono. Informacja w zakresie gminnych cmentarzy
komunalnych została przez komisję przyjęta.

Ad. 5 Opiniowanie wykazu mieszkań na 2019 rok.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
zreferował temat przedstawiając członkom Komisji Społecznej:
- zapisy obowiązującej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kamienna Góra oraz kryteria, jakie musi spełnić osoba
wnioskująca o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy,
- wykaz wniosków mieszkaniowych złożonych w 2018 roku,
- lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego z 2018 roku,
- lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z 2018 roku,
- propozycja wykazu osób do przydziału mieszkań z gminnego zasobu na rok 2019.
Niniejsze informacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
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Komisja Społeczna dokonała analizy wniosków o przydział lokali komunalnych i socjalnych
z zasobów gminy oraz przedstawionej propozycji listy osób oczekujących na przydział lokalu na
rok 2019.
Po dyskusji Komisja Społeczna poprzez głosowanie wyraziła opinię pozytywną nad
wykazem uprawnionych do przydziału mieszkań na 2019 r. – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy
„przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Opinia komisji przedłożona zostanie wójtowi gminy, który to podejmuje ostateczną decyzję co
do wykazu osób kwalifikujących się do przydziału mieszkań na rok 2019. Wykaz opublikowany
zostanie na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.

Ad. 6 Opiniowanie projektu uchwał.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2019
roku” wraz z załącznikiem oraz 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.
Kierownik ref. KROŚ poinformował dodatkowo, o trwającej zbiórce odpadów
wielkogabarytowych i elektroodpadów w gminie Kamienna Góra. Wykaz przekazany został
sołtysom wsi. Dostępny jest on również na stronie internetowej gminy pod linkiem:
https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/e9c73c50d914f4ee73e98ddfee3baa31.html
Salę posiedzenia komisji opuścił radny Pan Artur Kubieniec. W posiedzeniu bierze udział 5
członków komisji.
Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i ochotniczych straży pożarnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących
własności gminy 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 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
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Na sale posiedzenia komisji powrócił radny Pan Artur Kubieniec. W posiedzeniu bierze udział
6 członków komisji.
Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra 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.
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 – 44 298 373,30 zł,
- po stronie wydatków – 45 232 247,76 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 Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
informację w zakresie prawdopodobnego zwiększenia kosztów budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej (Ogorzelec – Leszczyniec – Szarocin), w ramach realizacji ostatniego etapu prac
w obrębie Leszczyńca. Na mocy podpisanego porozumienia z inwestorem Dolnośląską Służbą
Dróg i Kolei, gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach realizacji inwestycji. Zadanie
realizowane jest odcinkami. Omawiany, kończący zadanie odcinek w Leszczyńcu, po
zaktualizowaniu kosztorysu wyceniony został na 3 mln 100 tys. zł (pierwotnie zakładano ok. 1
mln 500 tys. zł). Gmina zgodnie ze wskazanym porozumieniem zobligowała się do pokrycia 50
% kosztów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienna Góra zabezpieczono na
w/w zadanie 738 tys. zł, tj. szacunkowo 50% pierwotnej wyceny. Ostateczny koszt inwestycji
urealniony zostanie po wyłonieniu wykonawcy. Zakładać jednak należy, iż będzie on wyższy niż
zaplanowano pierwotnie.
Gmina przy realizacji budowy chodnika dodatkowo wykona ze środków własnych budowę
oświetlenia drogowego – wstępny szacunkowy koszt około 125 tys. zł. Natomiast, Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei przy budowie chodnika zrealizuje ze środków własnych generalny remont
nawierzchni drogi na odcinku ponad 3 km. Obecnie oczekujemy na zaktualizowany kosztorys
budowy chodnika, celem analizy.
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Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – uzupełniała wypowiedź Kierownika RI
o informacje finansowe. Niezbędna jest analiza możliwości budżetu gminy celem zabezpieczenia
zwiększonej kwoty wykonania ostatniego odcinka chodnika w Leszczyńcu i zakończenia
inwestycji. Informacja ta jest przekazywana radnym na każdej z komisji celem zarysowania
sprawy i późniejszego pojęcia decyzji związanej z wygospodarowaniem środków
zabezpieczających wkład własny gminy.
Pytań i uwag nie zgłoszono. Na powyższym temat zakończono.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił projekt
uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości
Gminy Kamienna Góra” 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.
Ze spraw bieżących:
Pani Jolanta Serafinko – zgłosiła potrzebę rozpoczęcia łatania ubytków w drogach gminnych
po okresie zimowym. W trakcie wichury zerwane zostało pokrycie dachowe na przystankach
w Gorzeszowie.
Pan Janusz Stefański – wskazał, w nawiązaniu do rozpoczynającego się sezonu rowerowego,
aby wykonać (wysypać niesortem kamiennym) dodatkowy łącznik – wjazd z drogi powiatowej
na gminną ścieżkę rowerową na wysokości pierwszego przystanku na żądanie w Czadrowie.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przyjął uwagi
i spostrzeżenia członków komisji.

Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 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.
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Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę oraz przekazania skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr XXII/127/16 Rady
Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni
spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 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.

Ad. 6 Sprawy różne – nie wystąpiły.
Zamknięcie obrad.
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. 13:00 zamknął posiedzenie.

Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
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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