Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 16 czerwca 2011r.
Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 1110.
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;
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa;
Pani Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej
Górze.

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. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
4. Informacja z zakresu spraw ochrony przeciwpowodziowej.
5. Informacja związana z utrzymaniem i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.
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 wspólnego
posiedzenia komisji w dniu 25 maja 2011r.

Ad. 3 Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – szczegółowo przedstawiła Sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2010 roku – przekazane radnym na sesji w dniu 30 marca 2011r.
Objaśniła, że budżet gminy na rok 2010 został uchwalony dnia 30.12.2009r. Uchwałą Nr
XLII/191/09 przez Radę Gminy w wysokości:
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po stronie dochodów w kwocie 21.796.698,00 zł;
po stronie wydatków w kwocie – 22.377.798,00zł.

W toku wykonania budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego wyniósł;
• po stronie dochodów –26.132.082,94zł;
• po stronie wydatków – 26.213.182,94zł.
Skarbnik Gminy – zaprezentowała wraz z szczegółowym omówieniem poszczególne
działy Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2010 – sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za rok 2010 stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia IX sesji rady
gminy z dnia 29 czerwca 2011r.
Skarbnik Gminy – przedstawiła do rozpatrzenia sprawozdanie finansowe oraz informacje o
stanie mienia.
Komisja Społeczna po wysłuchaniu ustanych wyjaśnień Skarbnika Gminy co do
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i informacji o
stanie mienia nie zgłosiła pytań, uwag co do powyższych materiałów.
Wobec braku pytań i uwag co do przedłożonych materiałów Pan Andrzej Berdechowski –
Przewodniczy Komisji Społecznej poddał Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kamienna
Góra za rok 2010 wraz z pozostałymi materiałami pod głosowanie.
Komisja Społeczna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2010 wraz z sprawozdaniem finansowym oraz informacją o
stanie mienia– głosowało 5 członków komisji – wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw „ oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła pismo Nr WIAS-JG-0134112/11 wraz z załączoną Uchwałą Nr I/111/2011 z dnia 14.04.2011r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Kamienna Góra Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok – opinia
pozytywna.
Komisja Społeczna – nie zgłosiła pytań i uwag co do przedłożonych informacji.

Ad. 4 Informacja z zakresu spraw ochrony przeciwpowodziowej.
Zakres spraw dotyczących ochrony przeciwpowodziowej przedstawiła Pani Janina Sawicka
– Zastępca Wójta Gminy – informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna Rady Gminy – przyjęła przedłożone informacje z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej.
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Ad. 5 Informacja związana z utrzymaniem i funkcjonowanie cmentarzy
komunalnych.
Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa – przedstawił informacje
związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy wg stanu na
2010 rok i I kwartał 2011 roku. Na terenie Gminy Kamienna Góra znajduje się pięć cmentarzy w
miejscowościach: Krzeszów, Krzeszówek, Kochanów (cmentarze parafialne) oraz w Pisarzowicach
i Leszczyńcu (cmentarze komunalne). Gmina administruje cmentarzami komunalnymi poprzez
zarząd zewnętrzny. Administracja cmentarzy komunalnych prowadzona jest na podstawie umowy
obowiązującej od stycznia 2011 roku przez Zakład Pogrzebowy „ANTURIUM” s.c. Agnieszka i
Łukasz Słowińscy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Kamiennej Górze.
W ramach przedstawionych materiałów wskazano obowiązki zarządcy, zakres finansowy
związany z opłatami za usługi cmentarne oraz kosztami ponoszonymi z tytułu administrowania
cmentarzami - informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań i uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa – przypomniał, iż wysokości
opłat za usługi cmentarne określone i wprowadzone zostały Uchwałą Nr 5/9/02 Zarządu Gminy
Kamienna Góra z dnia 5 marca 2002 roku. Od roku 2002 nie były one zmianie, i wynoszą:
–
wykup miejsca pod grób – 50zł netto;
–
wykupienie miejsca pod grób mały – 25zł netto;
–
ponowne opłacenie miejsca na 20 lat – 100zł netto;
–
wjazd na cmentarz celem postawienia nagrobka – 50zł netto.
Zważając na długotrwały brak zmian wskazanych stawek oraz zmianę specyfiki
pochówków (groby urnowe, grobowce murowane) proponuje się wprowadzenie regulacji opłat za
usługi cmentarne oraz ich rozszerzenie o nowe zakresy. Przypomina się, iż decyzja w tym zakresie
należy do Wójta Gminy, który reguluje te kwestie w drodze zarządzenia.
Proponuje się następujące zmiany:
–
wykupienie miejsca po grób urnowy – 130zł;
–
wykupienie miejsca pod grób ziemny mały – 80zł;
–
wykupienie miejsca pod grób zmiany duży – 150zł;
–
wykupienie miejsca pod grobowiec murowany pojedynczy – 300zł;
–
przedłużenie miejsca pod urnę – 100zł;
–
przedłużenie miejsca pod grób ziemny mały –100zł
–
przedłużenie miejsca pod grób zmiany duży – 200zł;
–
przedłużenie miejsca pod grobowiec murowany – 250zł;
–
rezerwacja miejsca drugiego – 200zł;
–
pochówek w miejscu zarezerwowanym – 100zł;
–
opłata za wjazd na cmentarz dla zakładów kamieniarskich – 80zł.
Przypomina się, iż propozycje te będą obowiązywać na cmentarzach komunalnych –
Pisarzowice i Leszczyniec.
Pan Jan Guzy Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa – poprosił komisję o
wyrażenie opinii co do przedłożonych propozycji.
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Pan Kazimierz Ogorzałek – wskazał na opłaty z tytułu pochówku na cmentarzu
parafialnym w Krzeszowie. Rady poinformował, iż opłaty te są wyższe w tym, przy każdym
pochówku pobierana jest dodatkowo jednorazowa opłata za wywóz śmieci z cmentarza. Propozycja
by zwiększyć opłatę za wykupienie miejsca pod grób ziemny duży z 150zł na 200zł.
Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań i uwag co do przedstawionych informacji,
potwierdzając zasadność zmiany opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych gminy
Kamienna Góra.
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywne opinię co do propozycji
zmian opłat za usługi cmentarne wraz z zaproponowaną zmianą radnego Kazimierza Ogorzałka –
opinia wyrażona głosowaniem (głosowało 5 członków komisji – 4 głosy „za”, przy 1 głosie
„wstrzymał się”).

Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamiennej Górze - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmiany do Uchwały Nr XXVI/119/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2004 roku –
uzasadniając wprowadzane niniejszym projektem zmiany do załącznika 1 w zakresie tabeli
odpłatności za świadczenie usługi opiekuńcze – osoby samotnie gospodarujące.
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 - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem
pod utworzenie drogi położonej w obrębie wsi Olszyny. Konieczność podjęcia przedmiotowej
uchwały wynika z potrzeby nabycia działki nr 334/2 o pow. 187m2 położonej w obrębie wsi
Olszyny. Powyższe podyktowane jest potrzebą uregulowania stanu prawnego dotyczącego
faktycznego przebiegu drogi gminnej wewnętrznej – droga faktycznie w terenie ma inny przebieg
niż ewidencyjnie na mapach. Obecnie, przedmiotowa droga przebiega bardzo blisko ściany
szczytowej budynku nr 12 w Olszynach. Nieruchomością zamienną jest działka nr 558/4 o pow.
249m2 położona w wsi Olszyny, stanowiąca własność gminy. Różnica w wycenach zwrócona
zostanie przez mieszkańców budynku nr 12 w Olszynach przed podpisaniem aktu notarialnego.
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 do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
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budżetu Gminy Kamienna Góra za 2010 roku – niniejszym projektem uchwały zatwierdza się
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za
2010 rok.
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 do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kamienna Góra, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze wraz z szczegółowym
omówieniem i 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).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Niniejszym projektem uchyla się podjętą Uchwalę Nr
VIII/28/11 Rady Gminy z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie wprowadzając w
projekcie zapisy rozdysponowujące wolne wolne środki zg z ustaleniami rady oraz zwiększa się
limit zobowiązań z 3 mil 400,000,00zł na kwotę 3 mil 799,018,00zł.
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).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Kamienna Góra z
dnia 30 grudnia 2010 roku - wraz z szczegółowym omówieniem i uzasadnieniem wnoszonych
zmian co do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.
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 Kazimierz Ogorzałek – zapytał, o termin związany z rozpoczęciem łatania ubytków
w nawierzchniach dróg gminnych?
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Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – w odpowiedzi przekazała, iż terminy oraz
potrzeby w zakresie łatania ubytków (asfaltowych) uzależnione są od możliwości finansowych,
które ustalić będzie można po zakończeniu procedur przetargowych inwestycji drogowych oraz
wykazu niezbędnych planowanych robót dot. remontów lub wymiany przepustów.
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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