Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 19 lutego 2021 r.
Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej – o godzinie
10:05 otworzył posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej i po powitaniu radnych oraz
gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5
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,
• Pani Barbara Drewniak – pracownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,
• Pani Barbara Zięciak – pracownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,
• Pani Ewelina Jała – pracownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
• Pan Roman Gerega – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej – przedstawił następującą propozycję
porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przygotowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.
Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami za 2020 rok
oraz analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna
Góra.
Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności
w 2020 r.
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej – zapytał, czy ktoś z radnych wnosi
poprawki bądź zmiany do proponowanego porządku obrad?
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Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
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 stycznia 2021 r. został przez Komisję Finansowo - Gospodarczą przyjęty.

Ad. 3 Przygotowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury –
przedstawił zadania proponowane do ujęcia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2022-2030, szczegółowo każde z nich omawiając – załącznik nr 2 do protokołu.
Ustalono, iż do dnia 26.02.2021r. radni mogą zgłaszać propozycje zadań do WPI.
Przy omawianiu zadania „Adaptacja gminnych budynków użyteczności publicznej w celu
zapewnienia dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami” Pani Małgorzata BuszkiewiczZastępca Wójta, poinformowała o zapisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z zapisów wynika szereg obowiązków,
które właściciele budynków użyteczności publicznej muszą sukcesywnie wykonywać, aby
zlikwidować różne istniejące bariery architektoniczne, komunikacyjno – informacyjne oraz
cyfrowe. Należy tak przystosować budynek użyteczności publicznej, aby każda osoba miała
możliwość skorzystania z usług, które są w danym miejscu oferowane.
Pytań, uwag, wniosków co do przedstawionego materiału nie zgłoszono. Informacja została
przez Komisję Finansowo – Gospodarczą przyjęta.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury –
przedstawił projekt Apelu Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie konieczności zwiększenia
zaproponowanej alokacji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, oraz włączenia Gminy Kamienna Góra w zakres
wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu Apelu komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego Apelu: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy
„przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.
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Ad. 6 Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami
za 2020 rok oraz analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kamienna Góra.
Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami za 2020 rok:
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska wraz z pracownikiem Referatu Panią Eweliną Jałą – przedstawiły
opracowanie tj. „Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami
w 2020 roku” - załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań, uwag, wniosków co do przedstawionego materiału nie zgłoszono. Informacja została
przez Komisję Finansowo – Gospodarczą przyjęta.
Analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra:
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przypomniała zapisy obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie przyjętego Uchwałą Nr XXIII/129/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 września 2020 r.
Wnioski:
Pan Jan Łepski – mając na uwadze minimalizowanie kosztów obsługi systemu i co za tym
idzie obniżenie opłaty za usługę dla mieszkańca gminy, zaproponował zmniejszenie
częstotliwości wywozu odpadów w zależności od ich grupy oraz zmniejszenie częstotliwości
zbiórek wielkogabarytowych na terenie gminy. Radny wskazał, iż zasadne jest ograniczenie
zbiórki odpadów wielkogabarytowych z dwóch do jednej w roku. Zaproponował też zapisanie
w regulaminie ograniczenia ilości obieranych od mieszkańców gminy zużytych opon. Radny
złożył formalny wniosek w tym zakresie.
Odmienne zdanie wyraził Pan Piotr Pawlik – wskazując, iż ograniczenia takie nie wpłyną
znacząco na zmniejszenie kosztów obsługi systemu, a w konsekwencji przyczynią się do
pozostawiania śmieci w innych miejscach na terenie gminy, takich jak lasy czy pobocza dróg.
Koszty sprzątania śmieci z gminy będą większe niż akcja wywozu tak zwanej
wielkogabarytówki.
Pan Andrzej Bilman – Przewodniczący Komisji poddał wniosek Radnego Pana Jana
Łepskiego pod głosowanie:
Wniosek w sprawie ograniczenia częstotliwości zbiórki odpadów wielkogabarytowych na
terenie gminy do jednej rocznie wraz z ograniczeniem ilościowym wywozu opon – został w
wyniku głosowania przez Komisję Finansowo – Gospodarczą przyjęty – głosowało 5
członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za” i 1 głos „przeciw”. Głosy „wstrzymuję się” nie
wystąpiły.
Dalszych wniosków nie zgłoszono.
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Uwagi:
Pan Marcin Salata – nawiązując do wprowadzonej ulgi w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w kwocie 1,00 zł od osoby zamieszkującej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym, kompostującej bioodpady w przydomowym kompostowniku, zwrócił
uwagę, że mieszkańcy korzystają z ulgi, jednakże nie zawsze stosują się do zasad
kompostowania i segregowania odpadów bio. Niezbędne są w tym zakresie kontrole. Firma
wywożąca odpady powinna sukcesywnie prowadzić weryfikację oddawanych odpadów bio.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – poinformowała, iż wszystkie wnioski i uwagi radnych będą analizowane przy
pracach projektowych nad zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
Pytań, uwag, wniosków co do przedstawionego materiału nie zgłoszono. Informacja została
przez Komisję Finansowo – Gospodarczą przyjęta.

Ad. 5 Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - przedstawiła opracowanie tj. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty
i przychody” - załącznik nr 4 do protokołu.
Pytań, uwag, wniosków co do przedstawionego materiału nie zgłoszono. Informacja została
przez Komisję Finansowo – Gospodarczą przyjęta.

Ad 8 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za” i 1 głos „wstrzymuję
się”. Głosy „przeciw” nie wystąpiły.

Ad. 7 Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja
należności w 2020 r.
Pan Roman Gerega – Kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji – omówił
opracowanie tj.: „Gospodarka wodno – ściekowa. Przychody, koszty, windykacja za 2020 rok”
- załącznik nr 5 do protokołu.
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Pytań, uwag, wniosków co do przedstawionego materiału nie zgłoszono. Informacja została
przez Komisję Finansowo – Gospodarczą przyjęta.

Ad. 4 Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020 r.
Pani Barbara Drewniak – Podinspektor Referatu Organizacyjno-Społecznego przedstawiła „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020 r.” - załącznik nr 6 do protokołu.
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020 r. - została przyjęta przez Komisję FinansowoGospodarczą.

Ad. 8 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Barbara Drewniak – Podinspektor Referatu Organizacyjno-Społecznego –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamienna Góra za rok
2021 wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw”
oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.

Ad. 9 Sprawy różne.
Pani Barbara Zięciak – Inspektor Referatu Organizacyjno-Społecznego – przedstawiła
„Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 za okres 2019-2020” - załącznik nr 7 do protokołu.
Informacja w zakresie realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 20192022 - za okres 2019-2020 - została przyjęta przez Komisję Finansowo-Gospodarczą.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Finansowo-Gospodarcza nie wniosła uwag
i uznała tym samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący.
Przewodniczący Komisji o godz. 14:50 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
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Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo-Gospodarcza:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. kadr

Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej
/-/ Andrzej Bilman

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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