Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21 sierpnia 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 5 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,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury,
• Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
•

oraz gość zaproszony
Pan Wiesław Lipień – Sekretarz Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
w Kamiennej Górze.

Przewodniczący Komisji Społecznej - przedstawił następującą propozycję porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2018 r.
Informacje w zakresie dofinansowania sportu w gminie.
Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Opiniowanie projektów uchwał.
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.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu w biurze rady gminy.
Wniosków i uwag do protokołu nie zgłoszono, tym samym Protokół z posiedzenia Komisji
Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. został przez Komisję Społeczną przyjęty.
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Ad. 3 Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2018 r.
Pan Wiesław Lipień – Sekretarz Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w
Kamiennej Górze – przedstawił Informację Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych w Kamiennej Górze – sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. - załącznik nr 2 do protokołu.
W trakcie bieżącej dyskusji Sekretarz Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych – udzielał odpowiedzi na pytania i uwagi komisji. Członkowie Komisji Społecznej
nawiązując do kalendarza imprez i rozgrywek zaapelowali o wznowienie turnieju o puchar
wójta. Impreza ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, mobilizowała i jednoczyła
gminne kluby sportowe.
Informacja z działalności Ludowych Zespołów Sportowych w 2018 roku - została przez Komisję
Społeczną przyjęta.

Ad. 4 Informacje w zakresie dofinansowania sportu w gminie.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – uzupełniając
przedstawione informacje w zakresie sportu omówił opracowanie tj. Informację o finansowaniu
sportu w gminie za 2018 rok - załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań i uwag co do przedłożonych informacji.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – pozostając w
zakresie spraw związanych ze sportem, przedstawił pismo zarządu reaktywowanej drużyny
Ludowego Klubu Sportowego Amfibolit Leszczyniec w sprawie wsparcia finansowego klubu ze
środków budżetowych. Zarząd wnioskuje o kwotę w wysokości 3 – 4 tys. zł na pokrycie
wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem klubu.
W trakcie omawiania sprawy przypomniano, iż Gmina Kamienna Góra wspiera działania klubów
sportowych i organizacji o profilu sportowym na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Rady
Gminy Kamienna Góra w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania
dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich
wykorzystania. Zgodnie z cytowaną uchwałą, Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza corocznie
otwarty konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi
sportu. Konkurs na rok bieżący został ogłoszony i zamknięty. Całość środków przeznaczonych
na dotacje przekazano klubom do realizacji wnioskowanych zadań.
Pan Janusz Stefański – przypomniał, iż klub sportowy z Krzeszowa w roku ubiegłym
reaktywował drużynę seniorów, która to wydatki bieżące pokryła ze środków własnych,
składkowych. W trakcie trwania roku, po zamkniętym konkursie zwiększenia środków z budżetu
klub nie otrzymał.
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Pan Bartłomiej Łukasik – wskazał, iż podobna sytuacja miała miejsce przy nowo utworzonej
sekcji badmintona.
Tym samym, mając na uwadze ograniczenia formalne w zakresie ubiegania się o dotację na
rzecz wsparcia finansowego zadań związanych ze sportem w roku bieżący – komisja uznała, iż
wsparcie finansowe nie będzie możliwe.

Ad. 5 Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – realizując temat
dotyczący analizy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na wstępie
przypomniał, iż dokument ten opracowany został przez Radę Gminy uchwałą przyjętą na lata
2015-2022. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęte zostały zadania pogrupowane w trzech
załącznikach według zakresu:
- infrastruktury drogowej,
- bazy sportowo – kulturalnej gminy,
- zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi.
Kierownik referatu omówił każdy z załączników.
Uwagi: Pani Jolanta Serafinko – wymieniła drogi gminne niezbędne w ocenie radnej do
remontu w Dobromyślu, jak i wskazała na prace remontowe piwnicy świetlicy wiejskiej w
Gorzeszowie oraz remonty przystanków.
Pan Kazimierz Ogorzałek – dodał, iż dróg gminnych do remontu jest dużo. Stąd, niezbędne jest
realizowanie planu w przyjętej kolejności zgodnie z zapisami obowiązującego Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przyjął uwagi.
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem wytyczającym kierunki działań. Zapisy uchwały
można zmieniać i korygować w zależność od niezbędnych potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji.
Przypomnieć również należy, iż zasadniczy wpływ na kolejność robót ma możliwość pozyskania
dofinansowania ze środków zewnętrznych na daną inwestycję.
Komisja Społeczna nie zgłosiła dalszych pytań i uwag co do przedłożonych informacji.
Informacja w zakresie analizy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego została przez Komisję
Społeczną przyjęta.

Ad. 6 Opiniowanie projektu uchwał.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury - przedstawił do
zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów wraz z załącznikami
i 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 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury - przedstawił do
zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów wraz z załącznikami
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.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił treść
skargi złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22 lipca 2019 r. w sprawie
działania organu wykonawczego gminy Kamienna Góra w zakresie zawierania umowy na usługę
prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) w
okresie od 01.01.2018 r. bez ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Skarga
rozpatrzona została przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Kamienna Góra, która to
wydała opinię, iż zawarte w niej zarzuty są bezzasadne.
Kierownik odczytał opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Kamienna Góra.
Pytań, uwag, wniosków do przedstawionych informacji nie zgłoszono.
Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – po przedstawieniu opinii Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Gminy Kamienna Góra odczytał projekt uchwały w sprawie uznania za
bezzasadną skargę na działalność organu wykonawczego 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,
uznając tym samym skargę za bezzasadną: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów
„za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła do zaopiniowania
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
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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 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 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 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres 10 lat we wsi Dębrznik stanowiącej gminny zasób nieruchomości 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 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 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 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przekazał, iż pierwotnie wnoszony na obrady komisji i sesji projekt uchwały w sprawie zgody na
przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu został wycofany z dalszego procedowania i
przesunięty na posiedzenie wrześniowe.
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Ad. 7 Sprawy różne.
Pan Bartłomiej Łukasik - Przewodniczący Komisji Społecznej – odczytał pisemną prośbą
skierowaną do Rady Gminy Kamienna Góra Pana Lesława Dudzica – Sołtysa wsi Czarnów w
sprawie wsparcia finansowego z budżetu gminy prac realizowanych ze środków funduszu
sołeckiego Czarnowa. Sołtys w imieniu własnym i społeczeństwa wsi wnioskuje o kwotę 10 tys.
zł na wykonanie zadań planowanych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego,
m.in. dokończenie numeracji oraz zadaszenie wiatą kompleksu „piec chlebowy – kuchnia –
wędzarnia i grill”. W uzasadnieniu wskazuje, iż wysokość środków funduszu sołeckiego jest nie
wystarczająca, aby kompleksowo w danym roku zakończyć trwające zadanie.
Przewodniczący Komisji Społecznej przypomniał, iż radni w trakcie komisji wyjazdowych byli
obecni w Czarnowie widząc inwestycję i stan realizacji zadania. Sołtys wsi opowiedział o
trwających pracach, jak i problemach finansowych z jakim boryka się chcąc zakończyć i
zabezpieczyć całość projektu.
Komisja Społeczna po przedyskutowaniu tematu wstrzymała się z wydaniem opinii. Komisja
wypracowała stanowisko, iż decyzję podejmie w obecności Sołtysa wsi Czarnów, jak i całego
składu Rady Gminy na najbliższej sesji. Sołtys wsi Czarnów w trakcie obrad będzie mógł
osobiście przedstawić radnym szczegółowe informacje o realizowanym zadaniu oraz pracach
jakie planuje wykonać w roku bieżącym przy ewentualnym wsparciu środków budżetowych.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
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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