Projekt
Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 25 marca 2011r.
Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 1210.
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 Urszula Adamska – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa;
Pan Patryk Straus – inspektor ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki;
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa;
Pani Joanna Cebula – Z – ca Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwiat
Lnu”.

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. Leader + na ziemi kamiennogórskiej – wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego
przez Stowarzyszenie „Kwiat Lnu”.
4. Promocja gminy.
5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2011 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
Komisja Społeczna jednomyślnie przyjęła przedstawiony 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 dnia 18 lutego
2011r.

Ad. 3 Leader + na ziemi kamiennogórskiej – wykorzystanie możliwości
wsparcia finansowego przez Stowarzyszenie „Kwiat Lnu”.
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Pani Joanna Cebula – Z – ca Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwiat
Lnu” - przypomniała, iż Fundacja na Rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej Kwiat Lnu jest
formą prawną Lokalnej Grupy Działania, która skupia przedstawicieli trzech sektorów życia
społecznego: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz lokalnych samorządów z terenu
powiatu kamiennogórskiego. Od 2005 roku mieszkańcy z terenu gmin: Kamienna Góra, Lubawka i
Marciszów zaangażowani zostali do wypracowania koncepcji rozwoju naszego regionu. Wynikiem
przeprowadzanych spotkań i warsztatów jest opracowana Strategia Rozwoju Ziemi
Kamiennogórskiej. Obecnie do składu wchodzą dodatkowe trzy gminy – Czarny Bór, Stare
Bogaczowice oraz Mieroszów.
Od momentu zamknięcia Schematu II Leadera +, stowarzyszenie przystąpiło do prac
związanych z nowym okresem programowania na lata 2009-2015 – schemat III.
Opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu” w
tym, aplikowany został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie środków finansowych
celem realizacji nowego schematu – fundusze unijne w ramach RPO.
Od 2009r. mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania, mogą ubiegać się o pomoc
finansową w zakresie następujących działań – operacji:
•
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
•
odnowa i rozwój wsi;
•
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
•
małe projekty.
szczegółowe informacje oraz zasady co do każdej z operacji, beneficjentów i wysokości
wsparcia finansowego zadań - opisane zostały w publikacji - skrócie z Strategii Lokalnej Grupy
Działania „Kwiat Lnu” .
Zastępca Prezesa Stowarzyszenia LGD „Kwiat Lnu” omówiła zakres tematyczny związany z
aplikowaniem i terminami co do wniosków w ramach Leadera w tym, wskazała wnioski złożone do
odnowy i rozwoju wsi gminy Kamienna Góra (100.000,00zł na okres programowania dla każdej z
gmin zrzeszonych).
Poruszony również został problem związany z zabezpieczeniem wkładów własnych
stowarzyszeń w zakresie aplikowania i pozyskania środków.
Aplikowane wnioski oceniane są w ramach ogłaszanych konkursów. Rada Stowarzyszenia
ocenia jakość merytoryczną (wpisywania się w opracowaną strategię) w odniesieniu do wytycznych
jak: zaangażowanie mieszkańców, innowacyjność, wpływ na mieszkańców czy sołectwo itp.
Sporządzana jest lista rankingowa wniosków, która trafia do Urzędu Marszałkowskiego badającego
pełną dokumentację: projekty oraz kosztorysy. Liczba przyjętych wniosków zależna również jest od
wysokości środków w danym rozdaniu programowym.
Celem przybliżenia informacji dla zainteresowanych, organizowane są cyklicznie szkolenia,
przekazywane są materiały informacyjne plus ogłoszenia w lokalnej prasie czy na stronach
internetowych. W dniu 29 marca roku bieżącego przeprowadzone zostanie w Lubawce szkolenia co
do wypełniania i składania wniosków.
Komisja Społeczna – przyjęła powyższe informacje.

Ad. 4 Promocja gminy.
Pan Patryk Straus – inspektor UG inspektor ds. promocji gminy, informacji
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europejskiej i turystyki – przedstawił wraz z szczegółowym omówieniem realizowane i
planowane zadania w zakresie promocji gminy - rok 2010 oraz założenia na 2011r. Wskazał, iż
promocja gminy bazuje na opracowanym dokumencie strategii dla całego powiatu
kamiennogórskiego. Obecnie podejmowane są wstępne zamierzenia i plany co do opracowania
strategii jedynie dla terenów gminy Kamienna Góra.
Przedstawiony zakres tematyczny omówiony został w oparciu o następujące bloki
tematyczne:
− wydawnictwa – w tym, najnowsze i planowane publikacje;
− projekty promocyjno – turystyczne;
− targi turystyczne;
− imprezy i uroczystości;
− współpraca z innymi organizacjami.
Informacje j/w stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Pytania i uwagi:
Pan Roman Jędrusik – wskazał, na brak uporządkowania niektórych szlaków
turystycznych – zalegające na ścieżkach połamane drzewa oraz gałęzie. W tym, radny wystosował
propozycje co do wykonania w ramach promocji tablic informacyjnych co do terenów w obrębie
danych sołectw oraz ich walorów turystycznych. Przykładem, w najbardziej odwiedzanych
miejscach w sołectwie np. Pisarzowice umieścić taką tablice wskazującą ten teren jak i przyległe
sołectwa. Około 10 tablic dla terenu całej gminy.
Pan Patryk Straus – inspektor UG – przyjął propozycje wskazując, iż wniosek taki
należy zgłosić do budżetu gminy na rok przyszły. W ramach tegorocznych środków finansowych
przeznaczonych na promocje gminy może zostać wykonana jedna tablica - koszt tablicy wraz z
montażem około 2,5 -3 tysięcy zł.
Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła w/w propozycje wskazując, iż miejscem
usytuowania takiej tablicy będzie sołectwo Pisarzowice.
Pan Patryk Straus – inspektor UG – w kontekście poruszanego porządkowania szlaków
turystycznych na terenie gminy poinformował, iż gmina corocznie zawiera umowę z PTTK w
Kamiennej Górze w zakresie odnawiania szlaków turystycznych na swoim terenie. Corocznie
działania takie są wykonywane na odcinkach od 7 do 10 kilometrów (na 100km szlaków na
terenach gminy). Działania te polegają na malowaniu szlaków turystycznych oraz odnawianiu tablic
informacyjnych. W zakres zadań nie może wchodzić wycinka drzew czy usuwanie krzaków.
Corocznie na odnawianie szlaków turystycznych w budżecie gminy planowana jest kwota 3tyś. zł.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna – przyjęła powyższe informacje.

Ad. 5 Opiniowanie wykazu mieszkań na 2011 rok.
Pani Urszula Adamska – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa – poinformowała, iż
zgodnie z zapisem Uchwały Nr X/41/07 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra oraz w
oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
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Kodeksu cywilnego – aby otrzymać lokal z mieszkalnego zasobu gminy należy spełnić dwa
podstawowe kryteria świadczące o dochodach i warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy t.j.
powierzchnia mieszkalna nie może przekraczać 5m2 na osobę w rodzinie, a dochód nie może być
wyższy niż:
Lokale mieszkalne:
- dochód rodziny (na jednego członka gosp. dom.) od 353,00 zł do 706,29 zł.
- osoby samotne – dochód od 494,00 zł do 706,29 zł.
Lokale socjalne:
- dochód rodziny (na jednego członka gosp. dom.) do 353,00 zł.
- osoby samotne – dochód do 494,00zł.
Po dokonaniu objaśnień zasad związanych z wpisem na listę osób oczekujących na
przydział lokalu, omówiona została aktualizacja wykazów osób umieszczonych na liście
mieszkaniowej z podziałem na lokale socjale oraz mieszkalne za rok 2010.
Wniosków o przydział mieszkania z zasobu komunalnego Gminy Kamienna Góra
złożonych zostało w roku 2010 - 15. Przedłożony do analizy wykaz, zawiera dane wnioskodawców,
termin złożenia wniosku, liczbę osób w rodzinie, opis ogólnej sytuacji życiowej oraz wykazanie
warunków koniecznych do przydziału.
Po szczegółowej weryfikacji, proponuje się następujący wykaz przydziału mieszkań;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lista na lokale mieszkalne:
Krzyżak Włodzimierz;
Dul Piotr;
Bogacki Sławomir;
Kasprzyk Jarosław.
Lista na lokale socjalne:
Błażeniec Iwona;
Łaniewski Mieczysław;
Mastej Barbara;
Madejowska Eleonora;
Przybytek Elżbieta;
Lenik Wiesław;
Wrona Krzysztof.
Informacje j/w stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja Społeczna po zapoznaniu się z propozycjami przydziału mieszkań z zasobu
gminy na rok 2011 pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia wyrażona został głosowaniem, gdzie „za”
pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego wykazu przydziału mieszkań na 2011 zagłosowało 5
radnych, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.

Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał.
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił do
zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
niezabudowanej nieruchomości, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własności Gminy Kamienna
Góra wraz z szczegółowym omówieniem zasadności przedłożonego do przyjęcie projektu.
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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).
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił do
zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
umowy zamiany z przeznaczeniem pod utworzenie i poszerzenie drogi położonej w obrębie wsi
Przedwojów wraz z uzasadnieniem.
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 – celem uzyskania opinii
komisji przedstawił wniosek Ludowego Klubu Sportowego Gnejs w Ogorzelcu w sprawie prośby o
wystąpienie przez gminę do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie wskazanego w wniosku
terenu pod boisko sportowe w Ogorzelcu. Wskazany teren jest podmokły, obejmuje dwie działki
przegrodzone rowem melioracyjnym wpadającym do strumyka Świdnik. Nachylenie terenu od
jednego końca do drugiego około 3 metrów. Łączny wymiar działek 55 arów – brak odpowiedniej
powierzchni na wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.
Wskazać również należy, iż prezes klubu wystąpił i uzyskał zgodę i deklaracje co do
udzielenie pomocy przez Kopalnie Ogorzelec w zakresie przygotowanie terenu – udostępnienie
sprzętu ciężkiego.
Obecnie gmina wstąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego co
powiązane będzie z uzyskaniem niezbędnych opinii w tym zakresie.
Komisja Społeczna wyraziła opinię co do kontynuowania rozpoczętej procedury
związanej z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Ostateczna opinia podjęta zostanie po
wydania decyzji. Członkowie komisji wskazali na ewentualne rozdysponowanie tego terenu pod
mniejsze boisko np. na piłkę siatkową.
Pan Jan Sopata – zapytał, o tocząca się sprawę przejęcia gruntów agencyjnych przez
gminę w Gorzeszowie?
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa – poinformował, iż
gmina wystąpiła o przejęcie gruntów własności agencji w wsi Gorzeszów pod cel publiczny – plac
zabaw. Pełna dokumentacja została wysłana. Po zmianie przepisów, agencja w odpowiedzi na
wniosek poinformowała, iż sprawa ta została przekazana do agencji w Warszawie celem uzyskania
opinii czy pod place zabaw grunt gminom przekazywany ma być nieodpłatnie.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie – szczegółowo omawiając i uzasadniając wprowadzane
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zmiany do tegorocznej uchwały budżetowej.
Budżet po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 24.096.045,00zł;
- po stronie wydatków – 27.503.986,18zł.
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 do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – omówienie i
uzasadnienie projektu uchwały wraz z załącznikami do niniejszego.
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 do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków funduszu
sołeckiego. Rada Gminy do dnia 31 marca każdego roku podejmuje decyzje co do wyrażenia zgody
na wyodrębnienie, bądź nie wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych pod
przyszłoroczny fundusz sołecki.
Komisja Społeczna przedyskutowała plusy i minusy związane z funduszem sołeckim oraz
wskazała na dwuletnie doświadczenia związane z wyodrębnieniem tychże funduszy na rzecz
sołectw z terenu gminy – opinia członków komisji pozytywna.
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. 6 Sprawy różne.
Pan Jan Sopata – ponowił prośbę co do umieszczenie na terenie sołectwa Krzeszówek
dwóch koszy do selektywne zbiórki odpadów – na plastik i szkło. W sołectwie tym brak takich
koszy – zestawów.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przyjęła zgłoszenie do rozeznania.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Społeczna nie wniosła uwag i uznała tym
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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:
Agnieszka Pawłowska
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