Projekt
Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 18 lutego 2011r.
Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 1141.
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 Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych;
Pani Alicja Bartczak – podinspektor UG d/s działalności gospodarczej, kultury i patologii
społecznej;
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa.

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. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2010. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na
rok 2011.
4. Świetlice wiejskie – utrzymanie i zamierzenia wraz z realizacją funduszy sołeckich za 2010
rok oraz plan na 2011 rok.
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 z dnia 21
stycznia 2011r.
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Ad. 3 Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2010.
Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2011.
Pani Alicja Bartczak – podinspektor UG – omówiła realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych w roku 2010 przyjętego przez Radę Gminy
Kamienna Góra Uchwałą Nr XLV/217/10 z dnia 21 lutego 2010r wraz z analizą wydatków i
dochodów Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w roku 2010 - szczegółowe informacje w
załączniku nr 2 do protokołu z posiedzenia.
Pytania:
Pan Kazimierz Ogorzałek – zapytał, czy punkty konsultacyjne w ramach pomocy osobom
uzależnionym są opłacane z budżetu gminy?
Pani Alicja Bartczak – podinspektor UG – wskazała, iż na terenie gminy funkcjonuje 2
punkty konsultacyjno – informacje ds. alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie, które mają
siedzibę w Ośrodku Kultury Gminy w Krzeszowie oraz filii w Pisarzowicach. Są one otwarte raz w
tygodniu w godzinach popołudniowych. Punkty te obsługiwane są przez certyfikowanego
specjalistę psychologii uzależnień – pracownika w ośrodku uzależnień w Czarnym Borze. Terapeuta
ten jest opłacany w ramach środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Pan Andrzej Berdechowski – dodał, iż punkt w Krzeszowie jest często odwiedzany przez
osoby i całe rodziny potrzebujące wsparcia i pomocy w zakresie uzależnień – przede wszystkim z
problemami dotyczącymi nadmiernego picia alkoholu.
Pan Kazimierz Ogorzałek – zapytał, o skład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych?
Pani Alicja Bartczak – podinspektor UG – poinformowała, iż Przewodniczącym Komisji
jest Zastępca Wójta Gminy (funkcja pełniona nieodpłatnie) członkowie: M. Jaśnikowska, M.
Tereszkiewicz, A. Bartczak, M. Szara – Szczecina oraz A. Berdechowski. Komisja pracuje w
siedzibie urzędu gminy oraz wykonuje prace w terenie w zakresie kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.
Członkowie komisji w wolnej dyskusji omówili problemy związane z brakiem możliwości
skutecznego przymuszania dla leczenia osób z uzależnieniem alkoholowym.
Komisja Społeczna nie zgłosiła dalszych pytań i uwag, przyjmując tym samym realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych w roku 2010.
Pan Andrzej Berdechowski - Przewodniczący Komisji – poprosił o przedstawienie
projektu uchwały w tym zakresie na rok 2011.
Pani Alicja Bartczak – podinspektor UG – przedstawiła, wraz z szczegółowym
omówieniem projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok
2011 wraz z planem wydatków w ramach GPPiRPAiN na 2011 rok.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
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wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5
członków Komisji, 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuje się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).

Ad. 4 Świetlice wiejskie – utrzymanie i zamierzenia wraz z realizacją
funduszy sołeckich za 2010 rok oraz plan na 2011 rok..
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przedstawiła zaplanowany temat komisji
wskazując, iż ponoszone wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy
mieszczą się w dziale budżetowym świetlice wiejskie oraz wydatkach funduszu
przeciwalkoholowego.
W ramach budżetu gminy wydatkowane są środki finansowe z przeznaczeniem na:
materiały, energię elektryczną, opłaty za dostawy wody oraz wywóz nieczystości, usługi komunalne
i telefoniczne oraz wynagrodzenia z pochodnymi gospodarzy świetlic. W ramach środków
finansowych funduszu przeciwalkoholowego pokrywa się koszty związane z: wynagrodzeniami
wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach oraz zakup materiałów z
tymi zajęciami związanych, opału, wyposażenia itp.
Ogółem koszty związane świetlicami wiejskimi w roku 2010 kształtowały się następująco:
•

Szarocin – 13.238,00zł;

•

Leszczyniec – 9.896,00zł;

•

Dębrznik – 7.098,00zł;

•

Ogorzelec – 7.979,00zł;

•

Przedwojów – 7.979,00zł;

•

Raszów – 24.311,00zł;

•

Janiszów – 10.250,00zł;

•

Czadrów – 20.988,00zł;

•

Krzeszówek – 1.920,00zł;

•

Ptaszków – 5.999,00zł;

•

Gorzeszów – 11.198,00zł;

•

Jawiszów – 1.470,00zł;

•

Lipieniaca – 2.599,00zł;

•

Kochanów – 876,00zł;
Ogółem wydatkowano kwotę – 125.801,00zł.

Pamiętać należy, iż każdy obiekt gdzie zlokalizowana jest świetlica wiejska na terenie
gminy jest inny, zarówno pod kątem gabarytowym, wyposażenia czy sposobu jego ogrzewania oraz
nadzoru, a także jego stanu technicznego.
Remonty wykonane w 2010r.: świetlica wiejska w Ogorzelcu – zrealizowano drobne
roboty dekarskie; Janiszów – wykonano ogrzewanie CO – koszt 43.960,00 oraz roboty stolarskie –
koszt 2 268,00zł. Czadrów – wymiana drzwiczek.
Zamierzenia:
•

remont podłogi wraz z budową szamba i WC w świetlicy wiejskiej w Gorzeszowie;
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•

remont dachu wraz z elementami konstrukcji w świetlicy wiejskiej w Szarocinie;

•

wykonanie kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Leszczyńcu;

•

roboty budowlane + ocieplenie stropu, położenie płytek w WC oraz wyłożenie wejścia
kostką w świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu;

•

budowa świetlico – szatnii w Przedwojowie.

Pytania:
Pan Jan Sopata – wskazał na zaplanowaną do realizacji w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym budowę świetlicy wiejskiej w wsi Kochanów - pytając o plany z tym związane?
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przypomniała, iż przesunięcia w
realizacji zaplanowanych zadań w zakresie bazy kulturalnej i sportowej wynikają z braku
możliwości pozyskania środków pomocowych. Realizacja następnej w kolejności inwestycji
rozpoczęta zostanie po wykonaniu bieżącej czyli budowy świetlicy wraz z szatnią w Przedwojowie.
W roku bieżącym planowane jest wystąpienie o uzyskanie decyzji środowiskowych dla 3 obiektów
inwestycyjnych na terenie gminy, w tym przytoczonego w Kochanowie.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych –
przedstawił informacje z zakresu wykonania funduszu sołeckiego w roku 2010 – realizacja na
kwotę 235 693,90zł. Omówiono przynależne ustawowo wysokości środków finansowych funduszu
sołeckiego dla danego sołectwa z tereniu gminy, kwoty wynikające z wniosków sołectw, ich
wykonanie oraz uwagi związane z wskazaniem zadań na jakie wydatkowano środki finansowe.
W dalszej części porządku obrad przedstawił wraz z omówieniem złożone wnioski
funduszu sołeckiego na rok 2011 – kwota wynikająca z wniosków 287 453,22zł. W przedłożone
informacja wskazano również na zakresy zadań i ich kwalifikacje w roku bieżącym.
Szczegółowe informacje w załączniku nr 3 do protokołu z posiedzenia
Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań i uwag do przedkładanego na posiedzeniu zakresu
tematycznego, tym samym powyższy przyjmując.
Pan Roman Jędrusik – zaprosił na organizowaną zabawę taneczną w Domu Kultury w
Pisarzowicach w dniu 5 marca 2011r. Zabawę organizuje Stowarzyszenie Dolina Żywicy, Sołtys
oraz Radny R. Jędrusik z Pisarzowic. Koszt wstępu 20,00zł. Pozyskane z tytułu wstępu środki
przekazane zostaną na dofinansowanie realizacji placu zabaw w Pisarzowicach.
Pan Kazimierz Ogorzałek – nawiązując do poprzedniego posiedzenia komisji gdzie
poruszono temat związany z zbyciem starej świetlicy wiejskiej w Lipienicy zapytał, o możliwości
związane z udzieleniem przez gminę pomocy w zakresie pozyskania środków pomocowych na
pomieszczenie na boisku sportowym w Lipienicy.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IiZP – poinformował, iż Sołtys wsi Lipienica w
imieniu mieszkańców rozpoczął inicjatywę budowy pomieszczenia gospodarczego przy boisku
sportowym. Pracownicy urzędu podnosili sprawę związaną z koniecznością przekwalifikowania
budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej co miałoby wpływ na możliwości
pozyskiwania środków pomocowych na remonty. Jednakże opinia mieszkańców związana była z
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pozostawieniem statutu budynku jako gospodarczego.
Pan Kazimierz Ogorzałek – przekazał, iż trakcie zebrania wiejskiego w Krzeszowie
mieszkańcy zgłaszali problem związany z pokryciem placu zabaw w Krzeszowie żwirem. Zdaniem
ludzi lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie trawy.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IiZP – w odpowiedzi wskazał na przepisy w tym
zakresie oraz wymogi związane z tak zwaną strefą bezpieczeństwa na placach zabaw.
Pan Roman Jędrusik – nawiązał do zagrożenia dla mieszkańców Pisarzowic jakim jest
brak barierek przy drodze powiatowej koło krzyżówki do zakładu „Dolomit”. Obecnie na odcinku
tym realizowane są prace w korycie rzeki, jednak w projekcie brak barierek które odgradzałyby
bezpośrednie sąsiedztwo rzeki z drogą.
Radny zapytał, o możliwości instalacji punktu świetlnego na istniejącym słupie.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IiZP – poinformował, iż instalacja punktu
oświetlania drogowego odbywa się po uzyskaniu zgody właściciela tego słupa – najczęściej jest to
zakład energetyczny. Co do barierek w pasie drogi powiatowej sprawa ta leży w gestii powiatu
kamiennogórskiego i to do powiatu należy kierować pismo w tym zakresie. W takich przypadkach
radny gminy może poprosić radnych rady powiatu z terenu gminy o interwencje.
Brak dalszych pytań i zgłoszeń do Kierownika ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
Pan Dawid Kusztal – inspektor ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił do
zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, w
wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami
wraz z szczegółowym omówieniem zasadności przedłożonego do przyjęcie projektu.
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 obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra ograniczonym prawem rzeczowym w postaci
służebności gruntowej 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).
Pani Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamiennej Górze – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
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Rodzinie na lata 2011-2014. Przedstawiając zapisy projektu szczegółowo omówiono diagnozę
problemu przemocy, podmioty funkcjonujące i świadczące pomoc, cele programu oraz zadania. W
tym, przedstawiono informacje co do prognozowanych efektów programu oraz źródeł jego
finansowania.
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 Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamiennej Górze – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie określenia trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 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).

Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji Społecznej – przedstawił
komisji pisemny wniosek Radnej Ewy Kwiecińskiej – wniosek w sprawie obniżenia 25% zwyżki
stawki bazowej czynszu.
Członkowie Komisji Społecznej zapoznali się z treścią wniosku prosząc Zastępce Wójta o
przybliżenie stawek czynszu na osiedlu w Czadrowie oraz analizy finansowej wniosku.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – wskazała, iż analizując przedmiotowy
wniosek pamiętać należy, iż związany on jest ze zmianą uchwały budżetowej w zakresie dochodów
i wydatków. Po zastosowaniu wnioskowanej obniżki stawki bazowej z 25% na 10% dochody gminy
z tytułu czynszów mieszkaniowych zmniejszone zostaną o 66.000,00zł a co za tym idzie
konieczność zmniejszenia wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej o tą samą kwotę – czyli
brak realizacji jednego z zaplanowany remontów na terenie gminy.
Kolejną obowiązującą uchwałą do zmiany będzie Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy gdzie zostały uchwalone coroczne zwyżki czynszów w wysokości
25%. Planowana w programie polityka czynszowa miała ma celu sukcesywne zbilansowanie
pozyskiwanych środków z wydatkami w zakresie eksploatacji i remontów gospodarki
mieszkaniowej na terenie całej gminy. Przypomina się również, iż w roku 2007 czynsz wynosił
1,00zł za 1m2 najmu mieszkania z zasobu gminy. Stąd, uchwalone zwyżki stawki bazowej były
zasadne. Patrząc na zasób komunalny i socjalny gminy corocznie konieczne jest realizowanie
remontów, szczególnie dachów celem poprawy warunków technicznych przejętych budynków.
Mieszkania na potocznie zwanym osiedlu w Czadrowie są zasobem mieszkalnym z
pełnymi standardami, w który to wydatkowano najwięcej środków z budżetu gminy. Począwszy od
realizacji pełnej modernizacji kotłowni i przyłączy wod - kan, remontów dachów na wszystkich
budynkach czy pełnej infrastruktury drogowej. Teren osiedla obsługuje zatrudniony na ½ etatu
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gospodarz. Szczegółowa informacja w tym zakresie przedstawiona zostanie na posiedzeniu sesji
przez Wójta Gminy.
W zakresie zbycia mieszkań, zasadniczą kwestią jest wspólna kotłownia zasilająca w
ciepło całe osiedle. W przypadku odłączenia dostaw ciepła do jednego mieszkania obieg zamknięty
uniemożliwi ogrzanie pozostałych. Obecnie prowadzone są prace co do podziałów geodezyjnych
gruntów na terenie osiedla oraz wstępne rozmowy co do przejęcia kotłowni przez PEC w
Kamiennej Górze.
Celem zniwelowania podnoszonych przez najemców strat w ogrzewaniu, gmina
proponowała wykonanie remontu wewnętrznej instalacji. Działania takie zakończone zostały
brakiem zgody najemców na prowadzenie prac remontowych wewnątrz mieszkań.
Komisja Społeczna – negatywnie zaopiniowała wniosek, stwierdzając, iż wzięty zostanie
on pod uwagę w trakcie tworzenia nowego Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata przyszłe.
Przewodniczący Komisji poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie.
Komisja Społeczna w wyniku głosowania odrzuciła wniosek – glosowało 5 członków
komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji Społecznej – przedstawił
komisji wniosek Radnego Jana Łepskiego co do zakupu sprzętu nagrywającego posiedzenia sesji
rady w tym, zabezpieczeniu w budżecie gminy środków pot ten cel (wstępnie około 15tyś. zł).
Zakup sprzętu nagrywającego pod emisje sesji na stronie internetowej urzędu lub gminy. Wniosek
zgłoszony został na posiedzeniu sesji a decyzją rady przekazany został do rozpatrzenia na
posiedzenia komisji.
Komisja Społeczna po przedyskutowaniu przedmiotowego wniosku wyraziła opinię, iż w
roku bieżącym brak w budżecie gminy środków pod ten cel. Wskazano, na możliwości
uczestniczenia w posiedzeniach sesji i komisji osób zainteresowanych oraz publikację protokołów z
posiedzeń rady i jej organów w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowym argumentem do
braku zasadności zakupu takiego sprzętu jest fakt braku dostępności do internetu części
mieszkańców gminy.
Przewodniczący Komisji Społecznej – poddał wniosek Radnego Jana Łepskiego pod
głosowanie. Komisja Społeczna w wyniku głosowania odrzuciła przedmiotowy wniosek –
głosowało 5 członków komisji, wystąpiło 1 głos „za”, 4 głosy ”przeciw”, głosy „wstrzymuję się”
nie wystąpiły).
W dalszej części spraw różnych:
Pan Andrzej Berdechowski – zapytał o podjęte ustalania co do zatrudnienia animatora
sportu boisk orlik w Krzeszowie w tym, kiedy nastąpi jego otwarcie?
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta Gminy – przypomniała, iż zgodnie z wymogami
w okresie 10 lat gmina posiada obowiązek zatrudnienia osoby animatora sportu dla potrzeb
organizacji zajęć na terenie boisk orlik. W czasie godzin lekcyjnych odpowiedzialność za obiekt
bierze dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie. Po zajęciach szkolnych, w soboty i niedziel obiekt
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będzie nieodpłatnie dostępny dla mieszkańców gminy pod okiem animatora. Na wniosek gminy
Polski Związek Szkolny dofinansowuje zatrudnienie animatora przy spełnieniu przez samorząd
wymogu związanego z zatrudnieniem animatora za kwotę nie mniejszą niż w umowie o
dofinansowanie. Po rozeznaniu ofert, ustalono zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie na okres 9 –
ciu miesięcy od dnia 1 marca 2011 roku. 15 lutego złożony został wniosek o dofinansowanie –
obecnie oczekuje się na odpowiedz.
Pan Jan Sopata – zgłosił konieczność zainstalowania lampy oświetlania drogowego w
Krzeszówku – (lokalizacja za domem sołtysa).
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
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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