Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Pan Piotr Respondek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzył
posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy,
 Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
 Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
 Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury.
Pan Piotr Respondek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił następującą
propozycję porządku obrad:
1
2
3
4
5
6

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany do
proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu w biurze rady gminy.
Wniosków i uwag do protokołu nie zgłoszono, tym samym Protokół z posiedzenia Komisji
z dnia 18 czerwca 2020 r. został przez Komisję Rewizyjną przyjęty.

1

Ad. 3
Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – w zakresie tematycznym
związanym z bieżącą kontrolą działalności Wójta Gminy przedstawiła zakresy tematyczne oraz
sprawy różne omówione na posiedzeniach narad wójta gminy – zgodnie z zapisami protokołów.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Informacja w zakresie kontroli bieżącej działalności Wójta Gminy została przyjęta przez
Komisję Rewizyjną.

Ad. 4 Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminy Kamienna Góra za I półrocze 2020 r. Zgodnie z art. 266 ustawy o Finansach publicznych
przedstawione zostały kwestie dot. wykonania budżetu za pierwsze półrocze br., kształtowania
się WPF oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze. Z analizy wykonania budżetu wynika, że możemy spodziewać się
niezrealizowania planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Należy na bieżąco analizować wpływy powyższych dochodów.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 r. oraz po wysłuchaniu objaśnień Skarbnika Gminy nie zgłosiła pytań, uwag
czy wniosków co do powyższego.
Pan Piotr Respondek wniósł o interwencję w sprawie zabezpieczenia włazu na dachu świetlicy
w Ogorzelcu. Zdaniem radnego przez brak odpowiedniego zamknięcia włazu doszło do
kradzieży sprzętu, zakupionego z funduszu sołeckiego, o wartości 10 tyś zł. (sprawa była
zgłoszona na Policji).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ogłosił 15 minutową przerwę.

Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie, wraz z uzasadnieniem. Zmiany dotyczą funduszy sołeckich
Leszczyńca i Przedwojowa. Ponadto do budżetu zostanie wprowadzona kwota w wysokości
2 600,00 pochodząca z wynajmu świetlic wiejskich.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się”
nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną, wraz z uzasadnieniem.
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Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 3 członków Komisji – wystąpił 1 głos „za”, 1 głos „przeciw” oraz 1 głos „wstrzymuję
się”.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej
umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wraz
z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się”
nie wystąpiły.
Pani Małgorzata Sajdak- Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się”
nie wystąpiły.
Pani Małgorzata Sajdak- Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Kamienna Góra, położonej w Ogorzelcu wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się”
nie wystąpiły.
Pani Małgorzata Sajdak- Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
celowej dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na
nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach
Programu Priorytetowego „Moja woda” wraz z uzasadnieniem.
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Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się”
nie wystąpiły.

Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury - zwrócił się
z prośbą do członków komisji o wyrażenie opinii w kwestii zwiększenia w Wieloletnim Planie
Finansowym kwoty, przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji budowy remizo-świetlicy
w Ptaszkowie o 300 tyś. zł. W celu realizacji powyższej inwestycji ogłoszono już 3 przetarg
(wcześniejsze 2 unieważniono), w którym najkorzystniejsza oferta (wpłynęły 4 oferty) opiewa
na kwotę 3 441 540,00 zł. Aby móc rozstrzygnąć przetarg, należy dołożyć w WPF na rok 2021
na to zadanie kwotę 300 000 tyś zł. Od opinii członków wszystkich komisji uzależnione jest
dalsze procedowanie przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych i ewentualne
przygotowanie na najbliższą sesję uchwały w sprawie zmiany WPF.
Pani Regina Kachniarz- Skarbnik Gminy - należy zwrócić uwagę, że to jest bardzo innowacyjny
budynek i to generuje wysoki koszt jego budowy. Składając wniosek o dofinansowanie,
zakładaliśmy budowę budynku demonstracyjnego, który jest pasywny i nie będzie później
generował kosztów utrzymania.
Pan Radosław Oblicki zadał pytanie: Wydanie takiej kwoty na budowę samej remizy to bardzo
dużo, czy budynek będzie pełnił jeszcze inne funkcje?
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta - odpowiedziała: budynek ma łączyć w sobie
funkcję remizy OSP oraz świetlicy, a także da możliwość przeniesienia do tego obiektu oddziału
przedszkolnego ze szkoły.
W odniesieniu do pytań radnych, omówiła zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz
zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną w placówkach oświatowych na naszym terenie
i w obwodzie szkoły w Ptaszkowie.
W dalszej części podkreśliła, że nowy obiekt ma być bardzo innowacyjny, wyposażony
w energooszczędne i ekologiczne systemy, m.in. pompy ciepła, fotowoltaikę, system zarządzania
energią, czy też system odzyskiwania deszczówki. Zastosowanie tych rozwiązań generuje
wyższe koszty na etapie budowy, ale dzięki temu koszty eksploatacji budynku będą na
minimalnym poziomie. Ponadto dzięki zastosowaniu nowoczesnych i ekologicznych technologii
gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania z programu RPO Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Schemat C: Projekty demonstracyjne –
publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej).
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Komisja Rewizyjna po przedyskutowaniu tematu i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania
głosowała następująco: głosowało 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”.
Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pan Piotr Respondek poruszył temat uregulowania własności gruntu przeznaczonego pod drogę
w Ogorzelcu. Pan Arkadiusz Wierciński poinformował, iż obecnie w przedmiotowej sprawie
toczy się postępowanie przed Wojewodą Dolnośląskim.
Pan Piotr Respondek poprosił o przegląd drzew przy drodze gminnej nr 114/892D w Ogorzelcu
oraz o skoszenie wysokiej trawy, która bardzo ogranicza widoczność na zakręcie.
Pan Piotr Respondek zwrócił uwagę na problem zwiększonego ruchu samochodów osobowych
i ciężarowych przez wieś Ogorzelec w związku z remontem drogi wojewódzkiej. Kierowcy nie
zwracają uwagi na znaki oraz na warunki terenowe, tylko kierują się wskazaniami nawigacji.
Zaproponował rozważenie postawienia dodatkowego oznakowania.

Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i uznała tym
samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej o godz. 12:55 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Barbara Zięciak
Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi obsługi rady gminy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Piotr Respondek

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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