Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 25 listopada 2011r.
Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 1150.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Społecznej - lista obecności stanowi załącznik nr
1 do protokołu.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Pani Janina Sawicka – Z-ca Wójta;
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy;
Pani Agnieszka Damasiewicz – inspektor UG ds. zagospodarowania przestrzennego;
Pan Patryk Straus – inspektor UG ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki;
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i rolnictwa;
Pan Jan Gwiżdż – Przewodniczący Zarządu Gminnego Ludowych Zespołów Sportowych;
Pan Janusz Leszczyński – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy;
Pani Wioletta Świrad – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji Społecznej - powitał wszystkich
obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, przedstawiając następującą propozycje porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Funkcjonowanie placówek kultury – Ośrodek Kultury Gminy. W tym, analiza działalności i
realizacji zadań statutowych, dofinansowanie działalności, organizacja imprez itp.
4. Informacja o pracy i zadaniach biblioteki gminnej.
5. Sport i turystyka na terenie gminy.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany
do proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono, Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki
do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia
komisji w dniu 21 października 2011r.
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Ad. 3 Funkcjonowanie placówek kultury – Ośrodek Kultury Gminy. W
tym, analiza działalności i realizacji zadań statutowych, dofinansowanie
działalności, organizacja imprez itp.
Pan Janusz Leszczyński – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy – przedstawił informacje z
zakresu zaplanowanej tematyki omawiając:
•
funkcjonowanie Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra w 2010 roku;
•
plan pracy Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra na 2011 rok.
Informacja stanowią załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia komisji.
Pan Andrzej Berdechowski – wskazał, na konieczność zakupu stołu do tenisa stołowego
do domu kultury w Krzeszowie.
Pan Janusz Leszczyński – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy – poinformował, iż zakup
taki jest zaplanowany do końca grudnia roku bieżącego – zakup jednego stołu.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przyjęła informacje z zakresu funkcjonowania Ośrodka Kultury Gminy.

Ad. 4 Informacja o pracy i zadaniach biblioteki gminnej.
Pani Wioletta Świrad – Kierownik Gminnej Biblioteki - przedstawiła informacje z
zakresu zaplanowanej tematyki omawiając:
•
sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej z/s w Pisarzowicach za rok 2010;
•
sprawozdanie finansowe za 2010 rok;
Informacja stanowią załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia komisji.
Pytania:
Pan Jan Sopata – zapytał, czy zmienia się liczba czytelników w bibliotekach gminnych
oraz czy pozyskane środki finansowe na rzecz zakupu książek przekazywane są na konkretne
pozycje i tytuły?
Pani Wioletta Świrad – Kierownik Gminnej Biblioteki – w odpowiedzi na pytania
wskazała, iż liczba czytelników nie ulega zmianie, kształtując się na tym samym poziomie. Wyjątek
stanowi zmniejszenie czytelników w bibliotece w Pisarzowicach czego powodem były toczące się
remonty pomieszczeń biblioteki i domu kultury w Pisarzowicach. Corocznie biblioteka występuje o
ministralne dotacje na rzecz zakupu pozycji książkowych. Przyznawane dotacje bez wskazania na
tytułu książek jakie mają być zakupione. Biblioteka w ramach prowadzonych zamówień posiada
30% zniżkę na swoje zakupy.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przyjęła informacje z zakresu pracy i zadań biblioteki gminnej.

Ad. 5 Sport i turystyka na terenie gminy.
Sport na terenie gminy:
Pan Jan Gwiżdż – Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych - przedstawił i omówił pisemną in formacje z zakresu „Informacja o działalności
Zarządu Gminnego Ludowych Zespołów Sportowych w Kamiennej Górze oraz Klubów Sportowych
za rok 2011”.
Informacja stanowią załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przyjęła informacje z zakresu sportu na terenie gminy.
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Turystyka na terenie gminy:
Pan Patryk Straus – inspektor UG ds. promocji gminy, informacji europejskiej i
turystyki – przedstawił informacje w zakresie prowadzonych zadań dotyczących zaspakajania
zbiorowych potrzeb co do spraw związanych z kultura fizyczną i turystyką w tym, terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiając zakresy tematyczne związane z:
– szlakami turystycznymi (szlaki piesze, rowerowe, konne oraz edukacyjne),
– bazą turystyczną oraz gospodarstwami agroturystycznymi;
– działalnością edukacyjną i popularyzatorską.
Informacja stanowią załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia komisji.
Pytania:
Pan Roman Jędrusik - wskazał, na istniejące problemy związane z brakiem
uporządkowania niektórych szlaków turystycznych – zalegające na ścieżkach połamane drzewa oraz
gałęzie, szczególnie w okolicach Czarnowa i Pisarzowic.
Pan Patryk Straus – inspektor UG – przyjął zgłoszenie informując, iż zadanie to jest
zadaniem PTTK.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przyjęła informacje z zakresu turystyki na terenie gminy.

Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał.
Pan Patryk Straus – inspektor UG ds. promocji gminy, informacji europejskiej i
turystyki - przedstawił projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z obowiązku
ustawowego, który to mówi, że organ stanowiący jednostki terytorialnej uchwala roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z obowiązkiem związanym z konsultacją projektu uchwały z organizacji
pozarządowymi informuje się, iż do przedmiotowego projektu wpłynęła jedna uwaga złożona przez
Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich. Uwaga została uwzględniona w projekcie a dot.
zmiany zapisu nazwy zadania „krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży” na
„krajoznawstwo oraz wypoczynku mieszkańców Gminy Kamienna Góra”.
Członkom komisji przedstawiony został załącznik do projektu uchwały czyli programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Szczególna uwaga zwrócona
została na zadania publiczne na które to ogłoszone zostaną konkursy. Zadania z zakresu:
•
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
•
krajoznawstwo oraz wypoczynku mieszkańców Gminy Kamienna Góra;
•
kultury i dziedzictwa narodowego;
•
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
3

Pani Agnieszka Damasiewicz – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Krzeszów. Uzasadniając, w
związku z planowaną i powiększającą się zabudową w pobliżu ul. Betlejemskiej w Krzeszowie
wnosi się o nadanie nazwy nowym ulicom (ul. Kacpra, ul. Melchiora, ul. Baltazara). Nazewnictwo
nowych ulic zostało pozytywne zaopiniowane przez Radę Sołecką oraz Sołtysa wsi Krzeszów.
Gmina Kamienna Góra nie poniesie żadnych kosztów związanych min. z zmianą dokumentów
mieszkańców, jedyny koszt związany może być z zakupem tablic informacyjnych o nazwie ulic
(koszt około 250,00 – 300,00zł).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pan Dawid Kusztal - inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w
Pisarzowicach stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra. Uzasadniając, wyrażenie zgody na
zbycie nieruchomości niezabudowanej w Pisarzowicach (pow. 0,10 ha) posłuży poprawie
nieruchomości przyległych własności mieszkańca Pisarzowic. Grunt ten zakwalifikowany był jako
pas rowu pomiędzy pastwiskami, po przekwalifikowaniu i przekazaniu na rzecz gminy obecnie, jest
użytkiem rolnym klasy 5. Zgodnie z wyceną koszt zakupu działki to 4 500,00zł.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pan Roman Jędrusik – nawiązał do planu związanego z prowadzonymi rozmowami z
Panem Bogusławem Słabym co do zamiany gruntów w Przedwojowie na grunty w Czarnowie.
Radny wskazał, iż proponowana do zamiany działka własności gminy w Czarnowie (lokalizacja
naprzeciw schroniska Czartak) służy mieszkańcom i przyjezdnym do Czarnowa. Działka ta
wykorzystywana jest jako parking oraz miejsce z wyznaczonym terenem pod ogniska. Zbycie tej
działki skutkować może jej ogrodzeniem i zmianą użytkowania w tym, w ramach funduszu
sołeckiego wsi Czarnów zawnioskowano o zakup ławek z ich przyszłą lokalizacją na w/w działce.
Pan Dawid Kusztal - inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa – przyjął zgłoszenie
radnego.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – dodała, iż sprawa ta przedstawiona
zostanie na nardzie u Wójta Gminy.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła wraz z szczegółowym
omówieniem i uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Niniejszym projektem
zwiększa się dochody i wydatki budżetowe na kwotę 164 514,41 zł zgodnie z załącznikami do
projektu.
Budżet po zmianach wynosi:
– po stronie dochodów – 26 695 805,60 zł;
– po stronie wydatków - 30 518 788,80 zł.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Niniejszym projektem wprowadza
się zmianę do wzoru formularza deklaracji podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza
informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Zgodnie z zapisami zmienionej ustawy o
działalność leczniczej, zmianie ulega deklaracja w zakresie dotyczącym podmiotów opodatkowania
prowadzących działalność leczniczą na terenie gminy.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasów podatków na terenie gminy. W związku z nową
kadencją sołtysów niezbędne jest wprowadzenie zmian co do dotychczasowej uchwały, zmian w
zakresie wprowadzenie nowych imiennych inkasentów podatkowych.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Ad. 7 Sprawy różne.
Pan Kazimierz Ogorzałek – zapytał, o możliwości wykupu przez współwłaścicieli
pomieszczeń i części wspólnych świetlicy wiejskiej w Lipienicy?
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przypomniała historię związaną z brakiem
możliwości co do podziału fizycznego budynku oraz problemami związanymi z sprzecznymi
zapisami w aktach notarialnych co do budynku. Wielokrotnie proponowano zbycie części własności
gminy na rzecz drugiego właściciele, rozmowy bezskuteczne w tym zakresie.
Pan Andrzej Berdechowski– Przewodniczący Komisji – odczytał wniosek Radnej
Pani Ewy Kwiecińskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XII/64/11 w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kamienna Góra (w paragrafie 4
niniejszej uchwały). Wniosek wraz z uzasadnieniem co do jego zmian.
Członkowie Komisji Społecznej przedstawili opinię, iż sprawa ta była dyskutowana na
posiedzeniach komisji i sesjach, a wnoszone wnioski w piśmie były już przez radę głosowane.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Pan Andrzej Berdechowski– Przewodniczący Komisji – poddał wniosek Radnej Pani
Ewy Kwiecińskiej pod głosowanie:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania odrzuciła wniosek Radnej Pani Ewy
Kwiecińskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XII/64/11 w sprawie określenia zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kamienna Góra w wskazanych z wniosku
zapisach – głosowało 5 członków komisji, wystąpił 4 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymuje się”,
głosy „za” nie wystąpiły.
Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji – przekazał, iż zgodnie z
zapisami uchwały rady w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej, komisje rady po
otrzymaniu projektu uchwały budżetowej odbywają swoje posiedzenie w terminie do 20 – stu dni
od jego otrzymania. W związku z powyższym, wnosi się do członków komisji o podanie nowego
terminu posiedzenia.
Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 9
grudnia 2011 roku na godz. 9:00.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Społeczna nie wniosła uwag i uznała tym
samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący
Komisji Społecznej zamknął posiedzenie.

Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Społecznej

Agnieszka Pawłowska

Andrzej Berdechowski

Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy
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