Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22 września 2021 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 Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury,
• Pan Przemysław Sobolewski – Inspektor ds. zasobów lokalowych i wspólnot.
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. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Kamienna Góra na lata 2017-2021.
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.
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 19 sierpnia 2021 r. został przez Komisję Rewizyjną przyjęty.
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Ad. 3 Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – w zakresie tematycznym
związanym z bieżącą kontrolą działalności Wójta Gminy przedstawiła zakresy tematyczne
oraz sprawy różne omówione na posiedzeniach narad wójta gminy - zgodnie z zapisami
protokołów.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Informacja w zakresie kontroli bieżącej działalności Wójta Gminy została przyjęta przez
Komisję Rewizyjną.

Ad. 4 Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Kamienna Góra na lata 2017-2021.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - przedstawiła opracowanie tj. Analizę realizacji Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017-2021 – program przyjęty
Uchwałą Nr XXV/150/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2016 r. wg stanu
na 31 sierpnia 2021 r. - załącznik nr 2 do protokołu.
Pan Przemysław Sobolewski – Inspektor ds. zasobów lokalowych i wspólnot - przedstawił
prezentację multimedialną obrazującą stan budynków komunalnych będących własnością
bądź współwłasnością gminy w celu pełnego zobrazowania potrzeb remontowych
i inwestycyjnych.
Sale posiedzeń o godz. 10:15 opuścił Radny Pan Stanisław Wondołowski. W posiedzeniu
uczestniczy 3 członków komisji.
W trakcie prezentacji na bieżąco wskazywano na potrzeby związane z poprawą stanów
technicznych budynków. Zasadne jest kompleksowe remontowanie całego budynku bez
dzielenia prac na poszczególne elementy (dach, elewacja). W programie na lata przyszłe
niezbędne jest zwrócenie uwagi na zakres robót związanych z wymianą źródeł ciepła na nisko
emisyjne.
Na sale posiedzeń o godz. 10:50 powrócił Radny Pan Stanisław Wondołowski. W posiedzeniu
uczestniczy 4 członków komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął temat w zakresie realizacji Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Informacja została przyjęta.
Założenia do przyszłego Planu są w trakcie opracowania.
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Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego przez Wójta 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 – wystąpiło 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z załącznikami i uzasadnieniem. W zakresie
procedowanych zmian budżetowych wskazano na dodatkowe, ujęte w zmienionym
uzasadnieniu zadania.
Pan Piotr Szkaradek – wskazał, na brak bieżącego przepływu informacji w zakresie
trwających prac inwestycyjnych związanych z budową chodnika w pasie drogi wojewódzkiej
nr 367 w Leszczyńcu. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jako inwestor realizuje
roboty, przy współfinansowaniu przez gminę. Projektowane i wykonywane oświetlenie jest
w całości finansowane przez nasz samorząd. Konieczny jest bieżący przepływ informacji dla
mieszkańców wraz z możliwością zgłaszania uwag czy wniosków do toczących się prac
w terenie.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż wszelkie uwagi, pytania zgłaszać
należy do Kierownika Ref. Rozwoju i Infrastruktury Pana Arkadiusza Wiercińskiego.
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 do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra wraz
z załącznikami 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 – wystąpiło 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
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Ad. 6 Sprawy różne.
Pan Piotr Szkaradek – zgłosił potrzebę interwencji w sprawie stanu technicznego drogi
gminnej po zakończonym dowozie niesortu kamiennego w Leszczyńcu. Po wysypaniu
grubego tłucznia droga pozostaje nieprzejezdna.
Pan Stanisław Wondołowski – zgłosił potrzebę wysypania niesortem kamiennym odcinka
drogi prowadzącej za firmą Joyson System w Krzeszowie.
Pan Piotr Respondek – zgłosił konieczność dokończenia łatania dziur w nawierzchniach
dróg gminnych w Ogorzelcu – wskazanie miejsc w terenie.
Zgłoszenia zostały przyjęte przez Kierownika Referatu – Pana Arkadiusza Wiercińskiego.
Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury – nawiązując do
Protokołu Pokontrolnego Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli
problemowej stanu oświetlania drogowego w gminie, przedstawił informację o rozeznaniu
i realizacji zaleceń pokontrolnych.
Komisja Rewizyjna – przyjęła informacje. Szczegóły przedstawione zostaną po lustracji
w terenie pracowników merytorycznych Referatu Rozwoju i Infrastruktury.
Powrót do tematu na następnym posiedzeniu komisji w zakresie pkt. sprawy różne.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
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. 12:35 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. kadr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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