Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 05 grudnia 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 Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
• Pani Ewelina Jała – Podinspektor ds. odpadów komunalnych i nieruchomości
Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• Pan Dawid Kusztal – Inspektor ds. nieruchomości Referatu Komunalnego, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska,
• Pani Barbara Drewniak – Referent Referatu Organizacyjno – Społecznego.
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. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2020.
5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. 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 Rewizyjnej wniósł, aby przyjęcie Protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji z dnia 21 listopada 2019 r. zostało przeniesione na następne posiedzenie.
Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na powyższe.

Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwał.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XLII/259/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności wraz
z uzasadnieniem.
Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – prezentując
zapisy projektu uchwały przedstawiła radnym opracowanie tj. Analizę systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamienna Góra – ustalenie
wysokości nowej stawki za odpady komunalne – załącznik nr 2.
Członkowie Komisji Rewizyjnej szczegółowo przeanalizowali przedłożone
Odpowiedzi na pytania udzielała Kierownik Referatu. Po dyskusji komisja
zaproponowane stawki znajdują uzasadnienie w przedstawionej analizie
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania
komunalnymi w gminie Kamienna Góra.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.

materiały.
uznała, iż
finansowej
odpadami

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 Dawid Kusztal – Inspektor ds. nieruchomości Referatu Komunalnego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,
położonych w Czadrowie, Krzeszowie oraz Leszczyńcu 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 4 członków Komisji – wystąpiło 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż na najbliższą grudniową
sesję przygotowane zostaną do przedłożenia dwa projekty uchwał tj. w sprawie zmian
w budżecie oraz w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019. Mając na uwadze trwające w trakcie miesiąca bieżące zmiany budżetowe,
zawnioskowała o zwołanie przed sesją dodatkowego posiedzenia wszystkich komisji celem
dokonania zmian budżetowych zamykających rok 2019 r.
Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na powyższe.
Pani Barbara Drewniak – Referent ds. Społecznych Referatu Organizacyjno Społecznego - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2020 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 Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy - przedstawiła do zaopiniowania
projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVI/288/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 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 4 członków Komisji – wystąpiły 4 głosy „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
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Ad. 6 Sprawy różne.
W sprawach różnych Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przedstawiała informacje w zakresie Bazy Danych o
Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Wójt Gminy Kamienna
Góra przypomina o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż
odpady komunalne wpisu do bazy danych o produktach i opakowania oraz o gospodarce
odpadami. Ministerstwo Środowiska uruchomiło w dniu 24 stycznia 2018 r. BDO wraz
z którą utworzony został Rejestr podmiotów wprowadzających na rynek: produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest prowadzony przez marszałków
województw. Obowiązkiem wpisu objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady
oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju
produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt
elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy
opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności
gospodarczych.
W sprawach różnych Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – poinformowała o Ogłoszeniu Wójta Gminy z dnia
20.12.2019 r. w sprawie usuwania odpadów z działalności rolniczej. Wójt informuje, że
Gmina Kamienna Góra planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kamienna Góra".
W ramach programu Gmina może pozyskać środki finansowe na zagospodarowanie odpadów
z dzialalności rolnicznej tj.:
- folii rolniczych,
- siatki i sznurka do owijania balotów,
- opakowań po nawozach,
- opakowań typu Big Bag.
Wszyscy Rolnicy zainteresowani bezpłatnym usunięciem wyżej wymienionych odpadów
mogą złożyć wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2019 r. Wniosek dostępny jest:
w Urzędzie Gminy Kamienna Góra pok. 303 II p., na stronie internetowej Urzędu
http://www.gminakamiennagora.pl/ w zakładce: Samorząd – Ochrona Środowiska –
Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Informacje Publiczne –
Ochrona Środowiska – Rolnictwo. W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadanie nie będzie
realizowane.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
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Ad. 3 Przygotowanie Planu Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Pan Piotr Respondek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opracowany
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok – załącznik nr 3.
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2020.

Ad. 4 Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
Pan Piotr Respondek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra za rok 2019 – załącznik nr 4
Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna góra za rok 2019.

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.
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. 12:20 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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