Protokół
wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy
Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo – Gospodarczej
oraz Komisji Społecznej z dnia 28 lutego 2018 r.

Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych dokonał Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o wskazanie i wybór prowadzącego posiedzenie.
Zgłoszona została kandydatura Pana Piotra Pawlika - Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – wyraził zgodę na prowadzenie dzisiejszego
posiedzenia komisji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania Komisje Rady Gminy przyjęły, aby wspólne posiedzenie komisji
poprowadził Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący o godzinie 11:03 otworzył wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Finansowo Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. Po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie
z listą obecności bierze w nim udział 14 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
•

Pan Rafał Bręśkiewicz – Sekretarz Gminy,

•

Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
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Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
zasad i wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Kamienna Góra.
Zapytania:
Pani Teresa Ciszek – stwierdziła, że być może warto się wstrzymać z podjęciem danej uchwały
zwłaszcza, że to już końcówka kadencji. Uważa również, że dana propozycja nie jest dobrze
zróżnicowana.
Pani Jolanta Serafinko – Sołtys wsi Gorzeszów – poprosiła radnych w imieniu sołtysów o to, by
ci pozytywnie rozpatrzyli daną uchwałę. Stwierdziła, że każdy sołtys ma wiele obowiązków
i podniesienie stawek diet byłoby docenieniem ich ciężkiej pracy.
Pani Dorota Potoniec – stwierdziła, że warto przychylić się do przedstawionej prośby, ponieważ
w dzisiejszych czasach sołtys jest praktycznie człowiekiem od wszystkiego w sołectwie i zasługuje
na podniesienie stawki.
Dalszych pytań nie zgłoszono:
Pani Józefa Rekieć – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Kamienna Góra:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Rewizyjna nie zgłosiła pytań, uwag, wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 4 radnych: wystąpiły 4 głosy
„za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Joanna Cebula – Przewodnicząca Komisji Społecznej – poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Kamienna Góra:
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Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań, uwag, wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 7 radnych: wystąpiło 7
głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pan Robert Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej – poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów z terenu
Gminy Kamienna Góra:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Finansowo - Gospodarcza nie zgłosiła pytań,
uwag, wniosków przystępując do głosowania:
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały.
W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 3 radnych:
wystąpiły 2 głosy „za”, oraz 1 głos „wstrzymuję się” przy braku głosów „przeciw”.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki wspólnego posiedzenia Komisje nie wniosły uwag i uznały tym samym,
że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie Przewodniczący
Rady Gminy o godzinie 11:14 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Finansowo Gospodarczej oraz Społecznej Rady Gminy.
Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisje Rady Gminy:
Zaopiniowały przedłożone projekty uchwały.
Protokołował:
Mateusz Strudziński

Załączniki do protokołu wraz z nagraniem posiedzenia dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy.
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