Protokół
wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra
Komisji Rewizyjnej
Komisji Społecznej
Komisji Finansowo – Gospodarczej
z dnia 20 kwietnia 2011r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00 , a zakończyło o 13:10. W trakcie posiedzenie
obecni byli: - członkowie Komisji Rewizyjnej,
− członkowie Komisji Społecznej,
− członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej,
- listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
− Pani Janina Sawicka – Z-ca Wójta,
− Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy.
Na wstępie, zważając na brak zapisu precyzującego kto ma prowadzić wspólne posiedzenie
komisji rady, zwrócił się z prośbą do radnych o wskazanie propozycji co do osoby prowadzącej
dzisiejsze spotkanie.
Pani Józefa Rekieć – zaproponowała, aby wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Zygmunt Homoncik.
Wobec braku zgłoszeń dalszych kandydatur, po wyrażeniu zgody Przewodniczącego Rady,
Komisje przyjęły zgłoszoną kandydaturę j/w.
Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011. Informacja na temat remontów
dróg gminnych na 2011 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Komisja Wyjazdowa – lustracja dróg gminnych (drogi wyremontowane i do remontu).
Pan Zygmunt Homoncik – Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował, aby
dzisiejszy punkt porządku obrad związany z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zrealizowany został na dodatkowo zwołanym posiedzeniu wszystkich komisji rady. Proponuje się
zwołanie takiego posiedzenia przed sesją rady w dniu 27 kwietnia r.b. o godz. 9:00, tym samym
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sesja zwołana zostanie na godz. 11:00. Uzasadnieniem wskazanej propozycji zmiany porządku
obrad jest fakt szczegółowego zapoznania się radnych z przekazanymi materiałami co do projektu
uchwały zmieniającego zapisy aktualnego planu inwestycyjnego. W tym, w trakcie dzisiejszego
wyjazdu radni będą obecni na drogach gminnych i wypracują opinię co do zasadności i
konieczności ich przyszłego remontowania.
Pytań i uwag co do powyższego nie zgłoszono.
Komisje Rady Gminy – przyjęły w/w propozycje zmian jednomyślnie. Dodatkowe
posiedzenie komisji odbędzie się w wskazanym terminie 27 kwietnie r.b. godz. 9:00 z porządkiem
obrad obejmującym aktualizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Komisje jednomyślnie przyjęły proponowany porządek obrad wraz z zmianą.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z członków Komisji Rewizyjnej chciałby
wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół z
dnia 23 marca 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z członków Komisji Społecznej chciałby
wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła protokół z
dnia 25 marca 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z członków Komisji Finansowo –
Gospodarczej chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja Finansowo - Gospodarcza jednogłośnie
przyjęła protokół z dnia 22 marca 2011 roku.

Ad. 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011.
Informacja na temat remontów dróg gminnych na 2011 rok.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
przedstawił informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych dla gminy Kamienna Góra
wraz z omówieniem. Informacja stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Pytania i uwagi:
Pani Teresa Ciszek – zgłosiła wątpliwości co do wypracowania przy zimowym utrzymaniu
dróg wykazanych w zestawieniu godzin odśnieżania w obrębie wsi Leszczyniec. Radna wskazała, iż
jej zdaniem jest to zbyt duża ilość godzin przeznaczonych na odśnieżanie w odniesieniu do potrzeb,
bądź zawyżanie czasu przeznaczonego na odśnieżanie.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych – w
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zakresie przytoczonej uwagi przypomniał, iż listy wypracowanych godzin odśnieżania w każdym z
sołectw podpisuje jego sołtys, i na tej podstawie naliczane są roboczo godziny. Corocznie
prowadzone są również analizy w ramach wypracowanych godzin w danych sołectwach.
Pan Jan Łepski – poruszył sprawę związaną z brakiem posprzątania dróg gminnych po
zakończonym odśnieżaniu – chodzi o rejon I odśnieżania.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
poinformował, iż zgodnie z umową z wykonawcą realizującym zimowe odśnieżanie, zobligowany
on jest do posprzątania dróg po zakończonym sezonie zimowym – termin zakończenia sezonu
zimowego upłynął dnia 15 kwietnia. Obecnie wykonawca odśnieżający rejon I na terenie gminy
zgłosił problemy sprzętowe i uzasadnia tym wynikłe opóźnienia. Obowiązek ten będzie
egzekwowany.
Pani Józefa Rekieć – poprosiła o interwencje pisemną gminy do powiatu
kamiennogórskiego w sprawie posprzątania po zimowym odśnieżania dróg po zarządem powiatu na
terenie gminy.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
poinformował, iż przypomnienie takie zostało wysłane.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
przedstawił informacje w zakresie inwestycji i remontów dróg w 2011 roku wraz z omówieniem.
Informacja stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Pani Agata Wąchała – zapytała czy zaplanowany remont drogi gminnej w Dębrzniku
obejmuje położenie nowej nawierzchni.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
poinformował, że tak. Nowa nawierzchnia asfaltowa na całej długości.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisje Rady Gminy przyjęły zakres tematyczny związany z zimowym utrzymanie dróg
gminnych w sezonie 2010/2011 oraz informację na temat remontów dróg gminnych na 2011 rok.

Ad. 4 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – w zakresie przekazanego członkom
komisji rady projektu uchwały w sprawie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
dopowiedziała, iż przytoczone materiały opracowane zostały z uwzględnieniem zastosowania
rocznego wydatkowania około 3,5 miliona zł na zadania inwestycyjne. Wpisane zadania
inwestycyjne w każdym roku nie mogą przekraczać w/w kwoty, co powiązane jest z możliwościami
budżetu gminy. Przekroczenie w/w planu wydatków w ramach zadań inwestycyjnych następuje w
zakresie infrastruktury drogowej na lata 2012 – 2015 gdzie, wpisane zadanie pn. poprawa
dostępności terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krzeszowie zrealizowane zostanie jedynie z
chwilą pojawiania się inwestorów dla tego terenu.
Przypomina się również, iż wieloletni plan inwestycyjny opracowywany jest według cen
szacunkowych w okresie jego przygotowania.
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Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Kamienna Góra szczegółowo powyższym omawiając i
uzasadniając proponowane zmiany.
W trakcie dyskusji członkowie komisji skupili się na zapisach zmian co do prowadzonych
kontroli kompleksowych w ramach Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono innych propozycji oraz
uwag co do wnoszonego projektu uchwały.
Komisje Rady Gminy nie zgłosiły wniosków i uwag.
Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5
członków Komisji, 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3
członków Komisji, 3 głosy „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu
uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5
członków Komisji, 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/12/11 Rady gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia
2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Góra szczegółowo powyższym omawiając i uzasadniając.
Komisje Rady Gminy nie zgłosiły wniosków i uwag.
Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5
członków Komisji, 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3
członków Komisji, 3 głosy „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu
uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5
członków Komisji, 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – dopowiedziała, iż na wspólnym
posiedzeniu komisji rady w dniu 27 kwietnia r.b. przedstawiony zostanie do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Projekt uchwały związany będzie z przekazaniem na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie dotacji celem umożliwienia jednostce ubiegania się o
środki pomocowe na remont remizy strażackiej w Krzeszowie.
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Ad. 5 Sprawy różne – nie wystąpiły.
Ad 6 Komisja Wyjazdowa – lustracja dróg gminnych (drogi
wyremontowane i do remontu).
Komisje Rady Gminy – zgodnie z planem pracy odbyły wyjazd na teren gminy celem
lustracji dróg gminnych – drogi wyremontowane i do planowanego remontu. W trakcie wyjazdu
obecny był Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Po wyczerpaniu tematyki wspólnego posiedzenia, Komisje nie wniosły uwag i uznały tym
samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie
Przewodniczący Rady Gminy zamknął wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.
Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisje Rady Gminy:
Zaopiniowały przedstawione projekty uchwał.
Protokołowała:
Agnieszka Pawłowska

5

