Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 20 maja 2020 r.
Pan Bartłomiej Łukasik - Przewodniczący Komisji Społecznej - o godzinie 10:00 otworzył
posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 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,
Pan Rafał Bręśkiewicz – Sekretarz Gminy.

Pan Bartłomiej Łukasik - Przewodniczący Komisji Społecznej - przedstawił następującą
propozycję porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Społecznej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany do
proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna 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 28 kwietnia 2020 r. został przez Komisję Społeczną przyjęty.
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Ad. 3 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Kamienna Góra za 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy
Kamienna Góra w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Kamienna Góra za rok 2019 - załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja Społeczna po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za
2019 rok wraz z załącznikami oraz po wysłuchaniu objaśnień Skarbnika Gminy nie zgłosiła
pytań, uwag czy wniosków co do powyższego.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła Sprawozdanie finansowe za rok
2019 zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie
przedstawienia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz informacje o stanie mienia załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz z załącznikami oraz po
wysłuchaniu objaśnień Skarbnika Gminy nie zgłosiła pytań, uwag czy wniosków.
Pan Bartłomiej Łukasik – Przewodniczący Komisji Społecznej wniósł o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2019 r. - przedłożenie pod głosowanie:
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kamienna Góra za 2019 r. wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.

Ad. 4 Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła pismo (znak sprawy
SO.JG.VI.0010.28.2020) wraz z załączoną Uchwałą Nr VI/28/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Kamienna Góra za 2019 rok – opinia pozytywna.
Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań i uwag co do przedłożonych informacji.
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Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż na sesję przygotowany
zostanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zmiana budżetowa dotyczyć będzie
wprowadzenia zadania „Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie,
utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020” tj.
zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 44 000,00 zł pozyskaną z Terenowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta - przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kamienna Góra na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pan Rafał Bręśkiewicz – Sekretarz Gminy – po odczytaniu Opinii Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez
rozpatrzenia. Pełna treść Petycji przesłana została pocztą elektroniczną.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.

Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Kazimierz Ogorzałek – zgłosił wyrzucanie nadmiernych ilości odpadów komunalnych
z działalności handlowej do pojemników przy Centrum Biblioteczno Kulturalnego
w Krzeszowie – koło parkingu. Radny wniósł o weryfikację umów na wywóz odpadów
z działalności gospodarczych.
Pani Jolanta Serafinko – zaapelowała o pomoc i wsparcie finansowe na ogrodzenie pomnika
Maczugi w Gorzeszowie.
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Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Społeczna nie wniosła uwag i uznała tym samym,
że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący Komisji
Społecznej o godz. 11:10 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr

Przewodniczący Komisji Społecznej
/-/ Bartłomiej Łukasik

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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