Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 17 października 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 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 Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
• Pan Dawid Kusztal – Inspektor Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
5. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. 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 wszystkich
Komisji Rady Gminy z dnia 18 września 2019 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.
W zakresie spraw różnych Pan Piotr Szkaradek – zaapelował o wywóz wielkogabarytówki
zgromadzonej koło przystanku w Leszczyńcu oraz o likwidację pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Informacja w zakresie kontroli bieżącej działalności Wójta Gminy została przyjęta przez
Komisję Rewizyjną.

Ad. 4 Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
Propozycje stawek podatkowych przedstawiła Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.
Podatek od nieruchomości:
Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok
2020 (w stosunku do roku poprzedniego zastosowano zwyżkę obowiązujących stawek
o 1,8%) - tabelaryczny wykaz propozycji stawek podatkowych stanowi załącznik nr 2.
Po analizie stawek podatku od nieruchomości:
Pan Piotr Respondek – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś z członków komisji
chce złożyć wniosek do projektu uchwały zmieniający zaproponowane stawki podatkowe?
Wniosków i uwag do projektu dot. podatku od nieruchomości nie zgłoszono.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie podatku
od nieruchomości na rok 2020 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, wystąpiło 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Podatek od środków transportowych
Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
na rok 2020 (w stosunku do roku poprzedniego zastosowano zwyżkę stawki o 1,8%) tabelaryczny wykaz propozycji stawek podatkowych stanowi załącznik nr 3.
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Po analizie stawek podatku od środków transportowych:
Pan Piotr Respondek – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś z członków komisji
chce złożyć wniosek do projektu uchwały zmieniający zaproponowane stawki podatkowe?
Wniosków i uwag do projektu dot. podatku od środków transportowych nie zgłoszono.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie podatku
od środków transportowych na rok 2020 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, wystąpiło 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Opłata z tytułu posiadania psa
Opłata z tytułu posiadania psa w gminie wynosi obecnie 25,00 zł. Wójt Gminy nie wnosi
o zwyżkę omawianej stawki. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, opłata z tytułu
posiadania psa maksymalnie może wynosić 125,40 zł.
Wniosków zmieniających nie zgłoszono, tym samym komisja wyraziła pozytywną opinię co
do pozostawienia opłaty z tytułu posiadania psa na poziomie 25,00 zł rocznie.
Stawki podatku leśnego oraz rolnego
Stawka podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za
poprzedzających rok podatkowy ogłaszana komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej
ceny skupu żyta. Zgodnie z wytycznymi cena ta jest wyższa w stosunku do roku
poprzedniego o 7,54%.
Podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo ogłaszana komunikatem Prezesa
GUS w sprawie średniej ceny drewna. Zgodnie z wytycznymi cena ta jest wyższa w stosunku
do roku poprzedniego o 1,18%.
Rada Gminy w drodze podejmowanych uchwał może obniżyć stawkę podatku rolnego oraz
leśnego.
Pytań, uwag czy wniosków zmieniających stawkę podatku rolnego czy leśnego członkowie
komisji nie zgłosili.

Ad. 5 Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przypomniała, iż plan przewidywanych
dochodów opracowany zostanie po przyjęciu przez radę stawek opłat lokalnych. Na strukturę
dochodów gminy składa się w dalszej kolejności wysokość przyznanych subwencji, udziały
w podatkach stanowiących dochód państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa.
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Wydatki: przyjmuje się założenie 4,0% wskaźnika inflacji w odniesieniu do wydatków
bieżących gminy. Zakłada się również wprowadzenie 4,0% zwyżki płac.
Zadania remontowe i inwestycyjne wpisane zostaną do projektu wydatków budżetu gminy
w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz bieżące niezbędne potrzeby.
Zgodnie z obowiązkiem Wójt Gminy do dnia 15 listopada każdego roku budżetowego
przedkłada Radzie Gminy projekt zbilansowanego budżetu gminy.
Komisja przyjęła powyższe informacje. Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Kamienna Góra.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – szczegółowo omówiła
przekazane radnym opracowanie: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2018-2019” – załącznik nr 4.
Dodatkowo Zastępca Wójta Gminy przedstawiła radnym informacje o nałożonych na organy
prowadzące nowych obowiązkach oraz o problemach dotyczących finansowania oświaty.
Komisja Rewizyjna nie zgłosiła dalszych pytań i uwag co do przedłożonych informacji.
Informacja w o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie została przez Komisję
Rewizyjną przyjęta.

Ad. 7 Opiniowanie projektów 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 2 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymuję się”.
Głosy „przeciw” nie wystąpiły.
Pan Dawid Kusztal – Inspektor Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia
bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu 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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Pan Dawid Kusztal – Inspektor Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia
bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu 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.
Pan Dawid Kusztal – Inspektor Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia
bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu 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.
Pan Dawid Kusztal – Inspektor Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność
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 3 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Maria Jaśnikowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/17
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 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.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy – poinformowała o wycofaniu
z porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Krzeszów.

Ad. 8 Sprawy różne.
Pan Dawid Kusztal – Inspektor Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przekazał informacje w zakresie odbioru protokołów dotyczących suszy.
Przekazana została członkom komisji pisemna informacja Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dotacji na inwestycje w nawadnianiu gospodarstwa.
Pan Piotr Respondek – omówił problemy związane z dojazdem do remizy strażackiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelcu. Droga prowadząca do remizy jest drogą prywatną
z ustaloną służebnością przejazdu. Obie strony wnioskują do władz gminy o pomoc
w rozwiązaniu konfliktu.
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. 11:55 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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