Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22 października 2021 r.
Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej - o godzinie 10:00
otworzył posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej 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,
Barbara Zięciak – inspektor w Referacie Organizacyjno-Społecznym.

Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej - przedstawił
następującą propozycję porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok.
5. Założenia do budżetu gminy na 2022 rok.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki
bądź zmiany do proponowanego porządku obrad? Padła propozycja zamiany punktów
omawianych przez Panią Małgorzatę Buszkiewicz i przez Panią Małgorzatę Sajdak, więcej
wniosków i uwag nie zgłoszono. Propozycja porządku obrad oraz zamiany kolejności punktów
porządku obrad została jednogłośnie przez członków Komisji Finansowo-Gospodarczej
przyjęta.
Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
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 24 września 2021 r. został przez Komisję Finansowo-Gospodarczą przyjęty.
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Ad. 6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra

10:35 na posiedzenie Komisji przybył radny Michał Salata.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta przedstawiła Informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Kamienna Góra w roku szkolnym 2020-21 – Załącznik nr 4 do
protokołu.
Pani Małgorzata Buszkiewicz w trakcie prezentacji udzielała odpowiedzi na pytania w zakresie
powyższych informacji.
Powyższe sprawozdanie zostało przez Komisję Finansowo-Gospodarczą przyjęte.
Pani Małgorzata Buszkiewicz poinformowała o programie Granty PPGR, polegającym na
wsparciu dzieci, wnuków, prawnuków byłych pracowników PGR-ów, poprzez zapewnienie im
dostępu do sprzętu komputerowego i internetu. Przybliżyła zebranym zasady udziału w tym
programie oraz poprosiła członków Komisji o rozpowszechnienie tych informacji w swoich
miejscowościach.
Pani Małgorzata Buszkiewicz poinformowała o realizowanym projekcie dotyczącym
upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży a także ich rodziców. Uczestnikami
projektu są gminne biblioteki publiczne i szkolne natomiast po stronie Fińskiej partnerem była
Biblioteka Publiczna oraz Centrum Rozwijania i Uczenia w Valkeakoski (Library and Lifelong
Learning Centre: Valkeakosken kaupunginkirjasto). Projekt, napisany przez Fundację Rodzinna
Stacja, polega na wymianie doświadczeń związanych z czytelnictwem i sposobów jego
upowszechniania. Pierwotnie miały się odbywać wizyty studyjne celem wymiany doświadczeń
w tej płaszczyźnie, jednak w związku z obecną sytuacją pandemii będą to spotkania online.
Pierwsze spotkanie z udziałem wszystkich partnerów odbędzie się 28.10.2021 r.
11:40-11:50 przerwa
Ad. 4 i 7 Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok oraz opiniowanie
projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – omówiła stawki podatku od nieruchomości
załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja Finansowo-Gospodarcza, po przedyskutowaniu tematu, pozytywnie zaopiniowała
proponowane stawki, w ślad za czym przystąpiono do opiniowania projektu uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
2

Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiły 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – omówiła stawki podatku od środków
transportowych – załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja Finansowo-Gospodarcza, po przedyskutowaniu tematu, pozytywnie zaopiniowała
proponowane stawki, w ślad za czym przystąpiono do opiniowania projektu uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – omówiła także temat podatku rolnego i leśnego
oraz opłaty za posiadanie psa.
Ad. 3 Analiza stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
Pani Małgorzata Sajdak Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – poinformowała, iż obecnie ta stawka jest analizowana. Wpływy z tytułu opłat za
zagospodarowanie odpadów na 2021 r. nie są w stanie pokryć kosztów. Na tą chwilę brakuje
nam 200-300 tysięcy zł. Obecna stawka opłaty za śmieci nie bilansuje nam ponoszonych
kosztów. Stawka jest cały czas analizowana i temat będzie podejmowany na listopadowych
komisjach. Obecnie jest przygotowywany przetarg na odbiór odpadów. Cały czas szukamy
możliwości obniżenia kosztów systemu, ale też wiemy, że w przyszłym roku zapłacimy więcej
za energię czy prowadzenie PSZOK-u co niewątpliwie wpłynie na wysokość opłat za
zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ad. 8 Sprawy różne
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta przedstawiła propozycję wyjazdu po
najbliższej sesji do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom celem obejrzenia
nowego zakładu przetwórstwa odpadów – członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej
wyrazili aprobatę wobec powyższego.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta poinformowała o spotkaniu Wójta Gminy
Kamienna Góra z Wójtem Gminy Świdnica w sprawie budowy przez teren naszych gmin kolei
szybkich prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Proponowane
przez inwestora trasowania linii kolejowych w każdym wariancie są nie do zaakceptowania
przez mieszkańców i włodarzy obu gmin.
W dyskusji Radni wyrazili wolę podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko Rady Gminy
Kamienna Góra wobec proponowanego przebiegu tras linii kolejowej dużych prędkości.
3

Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad. 7 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.
Jednym z zadań, które zaplanowano wpisać do WPF na 2022 rok jest przeznaczenie 34 tysięcy zł
na promocję gminy poprzez udział w produkcji filmu kinowego. W projekcie tym będzie uczestniczyć także Miasto Kamienna Góra oraz Gmina Lubawka, również przeznaczając na to zadanie
po 34 tysiące zł.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta wyjaśniła, iż otrzymaliśmy propozycję nagrania na naszym terenie, we wskazanych przez Gminę lokalizacjach, komedii romantycznej. Reżyserem filmu będzie Patrick Yoka. Wykonanie zdjęć filmowych zaplanowane jest na początek
2022 roku, a film miałby wejść do kin na w okresie bożonarodzeniowym 2022 roku. Gmina
dzięki temu zyska promocję o zasięgu krajowym. Całkowity koszt promocji został wyceniony na
100 tys. złotych, co oznacza udział finansowy każdej z gmin w granicach 34 tys. zł. Ponadto, na
podstawie filmu, gmina może stworzyć dodatkowy produkt promujący nasz region.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Regina Kachniarz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Pani Barbara Zięciak - Inspektor w Referacie Organizacyjno-Społecznym przedstawiła projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały oraz celowości przyjęcia programu Komisja nie
zgłosiła uwag ani wniosków przystępując do głosowania:
Komisja Finansowo-Gospodarcza w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Zamknięcie obrad.
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Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Finansowo-Gospodarcza nie wniosła uwag
i uznała tym samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej o godz. 13:15 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo-Gospodarcza:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.

Protokołowała: Barbara Zięciak
Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i obsługi rady gminy

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
/-/ Andrzej Bilman

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
Załącznik nr 4 dostępny jest pod adresem:
https://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?
gid=ea90f8ff1f476f1304f4f9c5e4377c3c&grp=f00bba12d5e16b66e0315225eb38e8d7&ver=1&lpos=3_6&rpos=1_-1
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