Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21 stycznia 2011r.
Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 1130.
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;
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych;
Pani Agnieszka Damasiewicz – inspektor UG ds. zagospodarowania przestrzennego.

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. Stan zaawansowania prac planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
w gminie Kamienna Góra.
4. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za lata 2007 – 2010.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. 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 Nr 1/10 z dnia 3
grudnia 2010 roku oraz 2/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Ad. 3 Stan zaawansowania prac planistycznych
zagospodarowania przestrzennego w gminie Kamienna Góra.

w

zakresie

Pani Agnieszka Damasiewicz – inspektor UG ds. gospodarki przestrzennego –
omawiając zaplanowany zakres tematyczny poinformowała, iż gmina Kamienna Góra jest obecnie
w trakcie opracowywania ośmiu projektów planów planistycznych dla swojego terenu.
W oparciu o podjętą Uchwałę Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2009 roku opracowywany
jest dla terenów Gminy Kamienna Góra projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Dokument projektowy po ponownym poddaniu go pod
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zaopiniowanie wyłożony zostanie do publicznego wglądu.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, zlecono opracowanie
planów w granicach administracyjnych miejscowości:
1. Lipienica;
2. Krzeszów;
3. Czadrów;
4. Przedwojów.
Projekty planów są przedłożone pod zaopiniowania Izb Rolniczych w zakresie wniosków
rolnych. Wymagana przepisami jest zgodność zapisów planów z zapisami studium.
Uchwałami z roku 2010 gmina przystąpiła do opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów górniczych – Rędziny oraz Ogorzelec III i Ogorzelec IV. W chwili
obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa. Czas opracowania dokumentów około roku
czasu.
Szczegółowe informacje co do procedur, etapów i czasu uchwalania dokumentów
planistycznych przedłożone zostaną na posiedzeniu sesji rady gminy w dniu 26 stycznia b.r.
Pytania:
Pan Andrzej Berdechowski – wskazał, iż opracowanie projektu studium zagospodarowania
przestrzennego trwa już ponad dwa lata stąd, co jest przyczyną tak długiego czasu jego
przygotowania?
Pani Agnieszka Damasiewicz – inspektor UG ds. gospodarki przestrzennego –
poinformowała, iż Rada Gminy przyjęła uchwałę co do przystąpienia do opracowania studium na
początku roku 2009 i od w/w momentu trwają prace związane z jego opracowaniem. Najbardziej
czasochłonnymi czynnościami w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych jest
uzyskanie opinii wykazanych ustawowo instytucji. Obecnie trwa oczekiwanie na opinię
Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W tym, pamiętać
należy, iż zapisy studium muszą być integralne z przygotowanymi na ich bazie zapisami planów
zagospodarowania przestrzennego.
Pan Roman Jędrusik – zapytał, czy plan górniczy w zakresie obszaru „Rędziny” jest
związany z nowym terenem o innej lokalizacji pod wydobycie? W tym, radny wskazał na
obsuwającą się na drogę hałdę koło kopalni w Rędzinach.
Pani Agnieszka Damasiewicz – inspektor UG ds. gospodarki przestrzennego –
poinformowała, że nie. Kopalnia „Dolomit” wystąpiła z wnioskiem o opracowanie planu
górniczego dla istniejącego wyrobiska z tą samą lokalizacją. W tym, przy opracowaniu dokumentu
wykonana zostanie niezbędna prognoza oddziaływania na środowisko, która pokaże zagrożenia i
niebezpieczeństwa w tym zakresie.
Dalszych pytań, uwag oraz wniosków nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przyjęła przedstawiony zakres tematyczny związany z stanem
zaawansowania prac planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w gminie
Kamienna Góra.

2

Ad. 4 Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za lata 2007 –2010.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
przedstawił realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za rok 2010 - informacja stanowi zał. Nr
2 do protokołu z posiedzenia komisji.
Przedstawione tabelaryczne zestawienie, omówione zostało zgodnie z załącznikami
uchwały w zakresie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego czyli:
•
•
•

infrastruktura drogowa na lata 2008-2013:
baza edukacyjna, kulturalna i sportowa na lata 2008-2013:
zaopatrzenie w wodę i sanitacji wsi na lata 2008-2013.

Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – dopowiedziała, iż zapisane w uchwale koszty
wykonania inwestycji są szacunkowe, opracowane w okresie tworzenia projektu uchwały
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2007 roku. Opracowany przy realizacji zadania
inwestycyjnego kosztorys inwestorski może być kwotowo różny od całościowego wykonania
zadania. Celem wyjaśnienia, zaplanowane zadania w przedmiotowym planie wpisuje się do budżetu
gminy z realną do realizacji kwotą wynikającą z wykonanego kosztorysu inwestorskiego. Faktyczna
wartość inwestycji wykazana jest po zakończeniu procesu inwestycyjnego.
Pytania, uwagi:
Pan Roman Jędrusik – w zakresie bazy sportowej i kulturalnej zapytał, czy planowany
jest inny projekt w zakresie programu Orlik.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IiZP – wskazał, iż w momencie przygotowania
projektów do programu budowy zespołu boisk Moje Boisko Orlik 2012 rozeznawano możliwość
realizacji dokumentacji na terenie szkolnym w Krzeszowie oraz Ptaszkowie. Jednakże, po zbadania
terenu stwierdzono brak możliwości opracowania dokumentacji pod w/w program na terenie
przyszkolnym w Ptaszkowie. Boisko szkolne w Ptaszkowie nie spełniało jednego z wymaganych
parametrów projektowych Orlików czyli wymiarowości terenu pod boiska. W tym, brak było
możliwości związanych z dokupieniem od prywatnych właścicieli terenów pod poszerzenie boiska.
Pan Kazimierz Ogorzałek – zapytał, o plany związane z wyremontowaniem pomieszczeń
biblioteki w Domu Kultury w Krzeszowie. Radny wskazał, iż cały obiekt wraz z salą główną został
wyremontowany z wyłączeniem w/w pomieszczeń.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – w odpowiedzi poinformowała, iż obecnie brak
w planach WPI czy budżecie gminy takiego zadania. Bieżąca kadencja rady będzie aktualizowała
bądź uchwalała nowy Wieloletni Plan Inwestycyjnych w którym to zadanie te może zostać zapisane
do realizacji. Podobna sytuacja jest z pomieszczeniami biblioteki w Domu Kultury w
Pisarzowicach.
Informacyjnie, w roku bieżącym koniecznością jest zakupienie nowego pieca grzewczego
do Domu Kultury w Pisarzowicach co nie zostało zaplanowane w budżecie – piec uległ awarii.
Pan Roman Jędrusik – zapytał, o przesunięte w czasie realizacji zadanie inwestycyjne
związane z budową szatni na boisku sportowym w Pisarzowicach.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IiZP – przypomniał, iż poruszane przesunięcia w
realizacji zaplanowanych zadań w zakresie bazy kulturalnej i sportowej wynikają z braku
możliwości corocznego pozyskania środków pomocowych. Zgodnie z założeniami, corocznie miał
być ogłaszany nabór wniosków w zakresie bazy kulturalno – sportowej. Stąd, przy opracowaniu w
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roku 2007 aktualnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaplanowana zastała takaż inwestycja.
Realizacja następnej w kolejności inwestycji rozpoczęta zostanie po wykonaniu bieżącej. Na dzień
dzisiejszy, oczekuje się na wskazanie terminu podpisaniu umowy o środki pomocowe w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opracowana dokumentacja na dane zadanie inwestycyjne
posiada określoną ważność stąd, bezcelowe jest zlecanie powyższego przy braku możliwości
pozyskania wsparcia finansowego z środków zewnętrznych.
Pan Andrzej Berdechowski – w wystosowanej wypowiedzi nawiązał do obecnej świetlicy
wiejskiej w Lipienicy. Radny wskazał, iż od szeregu lat obiekt ten jest zamknięty a mieszkańcy nie
mają możliwości skorzystania z wspólnego dla sołectwa pomieszczenia. Najlepszym rozwiązaniem
problemu byłoby zbycie obecnych pomieszczeń świetlicy i budowa nowej na boisku sportowym.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – wskazała, iż gmina niejednokrotnie próbowała
zbyć w/w pomieszczenia min. na rzecz współwłaściciela budynku. Działania te okazywały się
bezskuteczne. Problem sprzedaży leży w fakcie przytoczonej współwłasności. Sołectwo
opowiedziało się za budową świetlicy na boisku i działania w tym kierunku są przez sołectwo
podejmowane.
Dalszych pytań, uwag oraz wniosków nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przyjęła przedstawiony zakres tematyczny związany z realizacją
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za rok 2010 – w tym, wykonanie zadań w stosunku do
zaplanowanych.

Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
Przedstawiając zapisy projektu szczegółowo omówiono cel główny i cele szczegółowe, zasady i
formy współpracy, priorytetowe obszary realizacji zadań wpisanych w program. W tym,
przedstawiono informacje co do sposobu realizacji programu, wysokości środków przeznaczonych
na jego realizacje oraz sposoby oceny realizacji programu.
Pan Kazimierz Ogorzałek – wskazał, iż na terenie Krzeszowa działa stowarzyszenie
optymistek które to ze środków własnych organizują sobie zajęcia. Czy w/w stowarzyszenie może
ubiegać się o środki w ramach przytoczonego programu?
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – w odpowiedzi przekazała, iż tak. Wniosek może
aplikować każdy pod warunkiem spełnienia wytycznych wykazanych w przedmiotowej uchwale.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3 członków
Komisji, wystąpiło 3 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uzasadniając, zwiększenie dochodów gminy w wysokości
327.845,00zł wynika z przyjęcia dotacji na rzecz tegorocznej realizacji programu „Lepszy start lepsze jutro” w Zespole Szkół w Krzeszowie. W dalszej części zapisów projektu uchwały
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wyartykułowane zostało zwiększenie wydatków w wskazanej kwocie na rzecz realizacji zapisów
programu. Program ten w 100% finansowanych jest z środków dotacyjnych a jego beneficjentem
jest Wójt Gminy.

•
•

Budżet po zmianach wynosi:
po stronie dochodów – 23.304.696,00zł;
po stronie wydatków – 26.712.637,18zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3 członków
Komisji, wystąpiło 3 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady
Gminy oraz jej organów. Inicjatywa uchwałodawcza związana z przedmiotowym projektem
wystosowana była komisję finansowo – gospodarczą. Przedkładany projekt zakłada zwyżkę diet dla
radnych biorących udział w pracach rady jak i jej organów w wysokości 5% w stosunku do uchwały
obowiązującej. Brak innych zmian w zapisach.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 3 członków
Komisji, wystąpiło 3 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Andrzej Berdechowski – zapytał, o otwarcie Orlika w Krzeszowie w godz.
popołudniowych, po zakończeniu zajęć lekcyjnych w zespole szkół?
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – wskazała, że w przyszłym tygodniu umówione
zostało spotkanie z dyrektorem zespołu szkół w Krzeszowie celem doprecyzowania tematyki
związanej z zatrudnieniem instruktora oraz nadzorowaniem obiektu w godzinach popołudniowych
w trakcie ogólnej dostępności obiektu dla mieszkańców.
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.
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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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