Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21 lutego 2019 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 4 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 Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego,
• Pani Barbara Drewniak – Referent ds. społecznych,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury,
• Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
• Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i ochotniczych straży pożarnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił następującą propozycję porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zapytał, czy ktoś z radnych wnosi 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.
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Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z członków komisji chciałby wnieść poprawki do
protokołów z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2018 r. oraz 23
stycznia 2019 r.
Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków do protokołów:
Komisja przyjęła protokoły z posiedzenia komisji z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz 23 stycznia
2019 r.: głosowało 4 członków komisji - oddano 4 głosy „za”.
Ad. 3 Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – w zakresie tematycznym
związanym z bieżącą kontrolą działalności Wójta Gminy poinformowała, iż od ostatniej
prezentacji tegoż tematu odbyły się cztery narady wójta gminy. Zakresy tematyczne oraz
sprawy różne zostały omówione, zgodnie z zapisami protokołów z posiedzeń narad.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Informacja w zakresie kontroli bieżącej działalności Wójta Gminy została przyjęta przez
Komisję Rewizyjną.
Ad. 4 Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
Pani Barbara Drewniak – Referent ds. społecznych – przedstawiła opracowanie tj.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018 - załącznik nr 2 do protokołu. Omówiła
zrealizowane w ramach Programu zadania a także przedstawiła rekomendacje w zakresie
przeznaczania środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie. Zadania,
również te realizowane przez sołectwa, powinny mieć charakter przede wszystkim
profilaktyczny, zgodny z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Komisja Rewizyjna na bieżąco weryfikowała przekazywane informacje.
Wniosków i uwag nie zgłoszono. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018 – została przez
komisję przyjęta.
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Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/1 wraz z załącznikiem i 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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i
ochotniczych straży pożarnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2019 – 2022 wraz
z załącznikiem i 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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra 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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do przygotowania i
realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie
3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty
dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-202 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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Budżet po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 44.279.534,30 zł,
- po stronie wydatków – 45.213.408,76 zł.
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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
prośbę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Ogorzałka oraz Sołtysa wsi
Lipienica Pana Krystiana Barana, aby przyspieszyć adaptację istniejącego przy boisku
sportowym w Lipienicy budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej. Budynek ten
powstał w ramach czynu społecznego ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego.
Zadanie pod nazwą „adaptacją istniejącego budynku pod potrzeby świetlicy wiejskiej w
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Lipienicy” wpisane jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy
Kamienna Góra na lata 2016-2022. Szacunkowy koszt tego zadania opiewa na kwotę
430.000,00 zł. Dodatkowo konieczny jest remont zbiornika przeciwpożarowego, którego
koszt to ok. 112.000,00 zł. W roku bieżącym w budżecie gminy zabezpieczona jest kwota
150.000,00 zł na pierwszy etap powyższego zadania. Kolejny etap, zgodnie z WPI
zaplanowano na rok 2021. Radny i Sołtys zwrócili się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii
przez Komisję Społeczną, w sprawie przesunięcia realizacji tego zadania na rok bieżący
łącznie z zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie gminy.
Przeanalizowano różne rozwiązania: ogłoszenie przetargu na całe zadanie, etapowanie prac
przez dwa kolejne lata, możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
Kierownik omówił zakres prac ujętych w dokumentacji zadania modernizacji pomieszczenia
gospodarczego, jego kubaturę, stan techniczny, dodając iż niestety brak jest możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na tego typu zadania.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przypomniała, iż w tegorocznym budżecie
gminy nie zostały zabezpieczone środki na realizację całego zadania polegającego na
adaptacji omawianego pomieszczenia gospodarczego. Zgodnie z zapisem Wieloletniej
Prognozy Finansowej gmina na rok 2020 przeznaczy ze środków własnych na inwestycje 8
mln zł. Głównym założeniem budżetu jest realizacja w pierwszej kolejności zadań, na które
możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – odpowiadając na pytania radnych – omówił
zakres prac ujętych w dokumentacji modernizacji pomieszczenia gospodarczego, jego
kubaturę, stan techniczny.
Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zgodzili się, iż wypracują ostateczną opinię w
przedstawionej sprawie po dokonaniu lustracji obiektu podczas zaplanowanej komisji
wyjazdowej. Zdaniem członków komisji koszty realizacji omawianego zadania są bardzo
duże. Alternatywnym rozwiązaniem może być ewentualny zakup kontenerów. W roku
bieżącym zasadne jest wykonanie remontu zbiornika przeciwpożarowego, który zapewni
bezpieczeństwo całej miejscowości i przyległym terenom.
Na powyższym temat został zakończony.
Pani Małgorzata Buszkiewicz - Zastępca Wójta Gminy – zgodnie z dyspozycją art. 30a
ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela, omówiła przekazane radnym Sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018.
Komisja Rewizyjna – przyjęła przedstawione informacje bez uwag czy wniosków.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
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Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag
i uznała tym samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący.
Przewodniczący Komisji o godz. 11:45 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwały.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek
Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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