Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 18 czerwca 2020 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 3 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.
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. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2019 oraz I kwartał 2020 roku –
przychody i koszty zarządzania systemem.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Kontrola działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.

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.
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 18 maja 2020 r. został przez Komisję Rewizyjną przyjęty.

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 Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2019 oraz I kwartał 2020
roku – przychody i koszty zarządzania systemem.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - omówiła zakres tematyczny w oparciu o przedstawione opracowanie pt.
Gospodarka odpadami komunalnymi za 2019 r. - przychody i wydatki - załącznik nr 2 do
protokołu.
Po szczegółowej analizie opracowania wniosków i uwag nie zgłoszono. Informacja
w powyższym zakresie - została przez Komisję Rewizyjną przyjęta.

Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
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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 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.

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 2020/2021 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 Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Krzeszowie
przy ul. Betlejemskiej 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 Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra
oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu wraz z uzasadnieniem.
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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.

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. 10:45 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
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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