Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21 marca 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 Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego,
• 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2018 r.
Opiniowanie projektów uchwał.
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
protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 lutego 2019 r.
Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków do protokołu:
Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 lutego 2019 r.

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 ostatniego
posiedzenia komisji odbyły się dwie narady wójta gminy w dniach 04 oraz 19 marca b.r.
Zakresy tematyczne oraz sprawy różne zostały omówione - zgodnie z zapisami protokołów
narad.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Informacja w zakresie kontroli bieżącej działalności Wójta Gminy została przyjęta przez
Komisję Rewizyjną.

Ad. 4 Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
przedstawiła przekazane radnym opracowanie tj. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kamiennej Górze – sprawozdanie za 2018 r. - załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja Rewizyjna na bieżąco weryfikowała przekazywane informacje. Szczególna uwaga
zwrócona została na świadczenie 500 + oraz na zadania realizowane przez asystenta rodziny.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. – została przez
Komisję Rewizyjną przyjęta.

Ad. 5 Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2018 r.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
omówił przekazane radnym tabelaryczne zestawienie Kosztów utrzymania świetlic wiejskich
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - załącznik nr 3 do protokołu.
Weryfikując wydatki na świetlice wiejskie wskazano, na zasadność obciążania najemcy za
media przy wynajmie sali świetlic. Wskazano również, by weryfikować czy przy przeglądzie
kominiarskim wykonujący go kominiarz jest faktycznie obecny na obiekcie którego przeglądu
dokonuje i pobiera opłatę.
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Dalszych uwag, wniosków i spostrzeżeń nie zgłoszono.
Informacja o kosztach utrzymania świetlic wiejskich w 2018 r. – została przez Komisję
Rewizyjną przyjęta.

Ad. 6 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra 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 zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie
stanowiących własności gminy 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.
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 – 44 298 373,30 zł,
- po stronie wydatków – 45 232 247,76 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.
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Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
informację w zakresie prawdopodobnego zwiększenia kosztów budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej (Ogorzelec – Leszczyniec – Szarocin), w ramach realizacji ostatniego etapu
prac w obrębie Leszczyńca. Na mocy podpisanego porozumienia z inwestorem Dolnośląską
Służbą Dróg i Kolei, gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach realizacji inwestycji.
Zadanie realizowane jest odcinkami. Omawiany, kończący zadanie odcinek w Leszczyńcu, po
zaktualizowaniu kosztorysu wyceniony został na 3 mln 100 tys. zł (pierwotnie zakładano ok.
1 mln 500 tys. zł). Gmina zgodnie ze wskazanym porozumieniem zobligowała się do pokrycia
50 % kosztów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienna Góra zabezpieczono
na w/w zadanie 738 tys. zł, tj. szacunkowo 50% pierwotnej wyceny. Ostateczny koszt
inwestycji urealniony zostanie po wyłonieniu wykonawcy. Zakładać jednak należy, iż będzie
on wyższy niż zaplanowano pierwotnie.
Gmina przy realizacji budowy chodnika dodatkowo wykona ze środków własnych budowę
oświetlenia drogowego – wstępny szacunkowy koszt około 125 tys. zł. Natomiast,
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przy budowie chodnika zrealizuje ze środków własnych
generalny remont nawierzchni drogi na odcinku ponad 3 km. Obecnie oczekujemy na
zaktualizowany kosztorys budowy chodnika, celem analizy.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – uzupełniała wypowiedź Kierownika RI
o informacje finansowe. Niezbędna jest analiza możliwości budżetu gminy celem
zabezpieczenia zwiększonej kwoty wykonania ostatniego odcinka chodnika w Leszczyńcu i
zakończenia inwestycji. Informacja ta jest przekazywana radnym na każdej z komisji celem
zarysowania sprawy i późniejszego pojęcia decyzji związanej z wygospodarowaniem
środków zabezpieczających wkład własny gminy.
Pytań i uwag nie zgłoszono. Na powyższym temat zakończono.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Inkubator
Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra” 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.
Sale posiedzenia komisji opuścił radny Pan Stanisław Wondołowski. W posiedzeniu bierze
udział 3 członków komisji.
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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.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra
w 2019 roku” wraz z załącznikiem oraz 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.

Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę oraz przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr XXII/127/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie
powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych 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 Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 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.
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Ad. 6 Sprawy różne – nie wystąpiły.
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 o godz. 13:10 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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