Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21 lutego 2020 r.
Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej – o godzinie
10:00 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,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury,
• Pan Grzegorz Michałczak – Inspektor ds. opłat w Referacie Wodociągów
i Kanalizacji,
• Pan Dawid Kusztal – Inspektor ds. nieruchomości w Referacie Komunalnym,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej - przedstawił następującą propozycję
porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.
Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2019.
Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności
w 2019 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej – zapytał, czy ktoś z radnych wnosi
poprawki bądź zmiany do proponowanego porządku obrad?
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 24 stycznia 2020 r. został przez Komisję Finansowo - Gospodarczą przyjęty.
1

Ad. 3 Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.
Pan Dawid Kusztal – Inspektor ds. nieruchomości w Referacie Komunalnym, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – przedstawił opracowanie tj. Informację w zakresie utrzymania
cmentarzy komunalnych, koszty i przychody za rok 2019 - załącznik nr 2 do protokołu.
Referujący zasygnalizował, iż zarząd nad gminnymi cmentarzami komunalnymi w
Pisarzowicach i Leszczyńcu sprawowany jest przez firmę Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie
„ANTURIUM” w Kamiennej Górze. Zgodnie z umową koszty zarządu w 2019 roku wyniosły
2.000,00 zł brutto za kwartał. W roku bieżącym umowa z zarządcą będzie generować większe
koszty stąd, zasadne jest przeanalizowanie przez radę prognozowanych wydatków celem
rozeznania konieczności zmiany uchwały w sprawie opłaty cmentarnej.
Pytań, uwag czy wniosków nie zgłoszono.
Komisja Finansowo – Gospodarcza – przyjęła informację jednocześnie wnosząc o
przygotowanie na przyszłe posiedzenia komisji rady gminy prognozowanych wydatków,
kosztów i przychodów z tytułu utrzymania gminnych cmentarzy komunalnych w roku 2020.

Ad. 4 Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2019.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła tabelaryczny wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. - załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań, uwag czy wniosków nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza przyjęła informację dotyczącą umorzeń podatków za
rok 2019.

Ad. 5 Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja
należności w 2019 r.
Pan Grzegorz Michałczak – Inspektor ds. opłat w Referacie Wodociągów i Kanalizacji przedstawił opracowanie tj. Informację w zakresie gospodarki wodno – ściekowej –
przychody, koszty, windykacja należności za 2019 r. - załącznik nr 4 do protokołu.
Na zapytanie Pana Michała Salaty o postępowania windykacyjne, Pan Grzegorz
Michałczak – Inspektor ds. opłat w Referacie Wodociągów i Kanalizacji – szczegółowo
omówił etapy windykacji należności na rzecz gminy. Ostatnim etapem jest postępowanie
egzekucyjne - rozpoczyna się ono wraz ze złożeniem do komornika wniosku o wszczęcie
egzekucji. Możliwym działaniem jest również odcięcie przyłącza wody, jednakże do takich
czynności dochodzi sporadycznie.
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Pytań, uwag czy wniosków nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza przyjęła informację dotyczącą gospodarki wodno –
ściekowej w zakresie przychodów, kosztów oraz windykacji za rok 2019.

Ad. 6 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła do zaopiniowania
projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienna
Góra na rok szkolny 2019/2020 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.

Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury - przedstawił
do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kamienna Góra wraz z omówieniem załączników i uzasadnienia.
Pytania, uwagi:
Pan Jan Łepski – nawiązując do zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie uchwały
wyraził opinię, iż jest zwolennikiem budowania chodników w miejscowościach gminnych,
zwłaszcza tych z natężonym ruchem samochodów ciężarowych. Przez miejscowość
Pisarzowice przejeżdżają samochody ciężarowe wożące urobek z kopalni. Mając to na
uwadze kopalnia powinna partycypować w kosztach budowy chodników, gdyż uciążliwość z
jej obecności jest dla mieszkańców bardzo duża. Radny wskazał, iż konieczne jest
dokończenie chodnika przez Pisarzowice, jak i budowa III etapu kanalizacja w sołectwie.
Dalszych pytań, uwag czy wniosków nie zgłoszono.
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. 7 Sprawy różne.
Pan Andrzej Bilman – Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej – odczytał
skierowaną pod obrady komisji stałych pisemną prośbę Pana Stanisława Kroka - Prezesa
Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Pisarzowicach oraz Pana Bartłomieja Łukasika
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- Radnego Gminy Kamienna Góra w sprawie naprawy dachu remizy strażackiej OSP w
Pisarzowicach.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury –
przypomniał, iż w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska aplikowany był wniosek projektowy na budowę remizy
strażackiej Ochotniczych Straży Pożarnych w Pisarzowicach. Gmina opracowała
dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę, jednakże projekt nie został zrealizowany z
powodu wycofania się czeskiego partnera (który pozyskał środki z budżetu państwa).
Wnioskodawcy w piśmie wskazują nie tylko na wymianę eternitowego pokrycia dachowego
jak i również na elementy więźby, które w ich ocenie są spróchniałe i nadają się do wymiany.
Trudno na chwilę obecną wskazać jaki może to być zakres prac i ich koszty. W tegorocznym
budżecie gminy nie zostały zabezpieczone środki na realizację przedmiotowego zadania.
Pan Jan Łepski – wskazał, iż często remont bądź przebudowa starego obiektu jest
nieopłacalna biorąc pod uwagę duże koszty. Zasadniej w takich przypadkach jest wybudować
nową remizę strażacką.
Komisja potwierdziła opinię pozostałych komisji, iż niezbędne jest zlecenie ekspertyzy
technicznej oceniającej stan faktyczny budynku. Ekspertyza ta pokaże zakres niezbędnych
robót i pozwoli oszacować koszty.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury – odczytał
petycję mieszkańców Krzeszówka z prośbą o naprawę prowadzącej do zabudowań nr 24-2526, poprzez położenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej. Pismo odczytano wraz z
okazaniem załączników tj. dokumentacji fotograficznej drogi.
Zaproponowano, iż w odpowiedzi na petycję przytoczone zostaną zapisy obowiązującego
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będącego wyznacznikiem zadań planowanych do
przyszłej realizacji na terenie gminy w zakresie infrastruktury drogowej. Przedmiotowa droga
nie jest ujęta w planie jak i tegorocznym budżecie gminy. Na chwilę obecną możliwe jest
poprawienie nawierzchni drogi poprzez dowiezienie niesortu i tym samym utwardzenie
podłoża.
Komisja Finansowo - Gospodarcza – pozytywnie zaopiniowała projektowaną odpowiedź na
petycję.
Pan Michał Salata – zaapelował o współpracę gminy oraz Inkubatora Przedsiębiorczości z
organizatorami powiatowego święta mleka. Tegoroczne święto połączone zostanie ze świętem
przedsiębiorców.
Pan Piotr Pawlik – Przewodniczący Rady Gminy – złożył informacje w zakresie
uczestnictwa w pierwszej inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra.
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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. 11:50 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo-Gospodarcza:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr

Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej
/-/Andrzej Bilman

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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