Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22 stycznia 2020 r.
Pan Bartłomiej Łukasik - Przewodniczący Komisji Społecznej - o godzinie 10:00 otworzył
posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
• Pani Amelia Kruszek – Szawłowska – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Gminy,
• Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury,
• Pani Barbara Drewniak – Referent ds. Społecznych - Referat Organizacyjno – Społeczny.
Przewodniczący Komisji Społecznej - przedstawił następującą propozycję porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane i do
realizacji w gminie.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Społecznej wskazał, iż na prośbę Pani Barbary Drewniak – Referenta
ds. Społecznych - w zakresie spraw różnych przedstawiona zostanie Informacja o realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za rok 2019, która to zaplanowana została do realizacji w miesiącu lutym b.r..
Przewodniczący Komisji Społecznej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany do
proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
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Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji wyłożone były do wglądu w biurze rady gminy.
Wniosków i uwag do protokołów nie zgłoszono, tym samym Protokoły z posiedzenia Komisji
z dnia 21 listopada 2019 r. oraz 04 grudnia 2019 r. zostały przez Komisję Społeczną przyjęte.

Ad. 3 Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje
realizowane i do realizacji w gminie.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił
posiłkując się obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Kamienna Góra na
lata 2016 – 2022 zadania inwestycyjne realizowane i do realizacji. Informacja podzielona została
na bloki tematyczne zawarte w dokumencie tj. w zakresie:
- infrastruktury drogowej,
- bazy komunalnej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
- zadań zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi.
Komisja Społeczna na bieżąco analizowała przedstawiane informacje. W trakcie prezentacji na
pytania odpowiedzi udzielał Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury oraz Skarbnik Gminy.
W trakcie dyskusji, potwierdzono zasadność realizacji w pierwszej kolejności zadań
inwestycyjnych, na które pozyskane zostają środki finansowe z zewnątrz.
Pan Bartłomiej Łukasik - poruszył problem związany z koniecznym remontem dachu budynku
remizy strażackiej Ochotniczych Straży Pożarnych w Pisarzowicach. Radny w imieniu własnym
jak i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach zawnioskował o wymianę
azbestowego pokrycia dachu przypominając, iż po otrzymaniu nowego wozu strażackiego
wykonany został boks garażowy w budynku, który dotychczas był użytkowany jako
pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie to wykonane zostało przez ochotników w czynie
społecznym. Dodać należy, iż elementy więźby są również mocno spróchniałe i w każdej chwili
mogą ulec załamaniu.
Pan Kazimierz Ogorzałek – zgłosił konieczność wycinki dwóch drzew – brzóz zlokalizowanych przy drodze powiatowej prowadzącej do Joyson Safety Systems w stronę
budynku PKP w Krzeszowie. Drzewa te stanowią zagrożenie dla wysiadających z autobusów
pasażerów.
Dalszych zgłoszeń, wniosków czy uwag nie wniesiono. Komisja Społeczna przyjęła
przedstawione informacje w zakresie inwestycji realizowanych i do realizacji zgodnie
z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Kamienna Góra na lata 2016 –
2022.
Nawiązując do spraw różnych Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju
i Infrastruktury – poinformował o trwających pracach nad opracowaniem zestawienia
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z projektami do raportu wykonawczego strategii SUDETY 2030 wyodrębniającego subregion
jeleniogórsko – wałbrzyski od pozostałej części województwa dolnośląskiego. Opracowanie to
będzie wyznacznikiem przyszłych alokacji środków zewnętrznych, jak i kierunkiem
realizowanych zadań na terenie gminy. W ramach projektowanych zadań, wysokość środków
w programie przypadająca na rzecz Gminy Kamienna Góra wynosi– 36 938 745,00 zł, w tym na
projekty inwestycyjne – 29 550 996,00 zł, projekty społeczne – 7 387 749,00 zł.
Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury – omawiając projekt zwrócił się do radnych
z prośbą o uwagi, wnioski bądź propozycje nowych zadań. Radnym przekazane zostaną drogą
e.mail opracowane już propozycje. Uwagi należy zgłaszać do dnia sesji tj. 31 stycznia 2020 r.
Komisja Społeczna – przyjęła informację.

Ad. 4 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż na najbliższą sesję wniesiony
może zostać pod obrady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w zakresie zwiększenia
dochodów za wynajem sal świetlic wiejskich. Na chwilę obecną inne zmiany budżetowe nie są
planowane.
Komisja Społeczna wyraziła zgodę na powyższe.
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej
umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wraz
z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
Pani Amelia Kruszek – Szawłowska – Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Gminy przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli wraz z uzasadnieniem.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując
do głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiło 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz „wstrzymuję
się” nie wystąpiły.
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Ad. 5 Sprawy różne.
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019:
Pani Barbara Drewniak – Referent ds. społecznych – przedstawiła przekazane radnym
opracowanie tj. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019 - załącznik nr 2 do protokołu. Omówiła
zrealizowane w ramach Programu zadania, a także przedstawiła rekomendacje w zakresie
przeznaczania środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie. Zadania, również
te realizowane przez sołectwa, powinny mieć przede wszystkim charakter profilaktyczny.
Komisja Społeczna na bieżąco weryfikowała przekazywane informacje.
Wniosków i uwag nie zgłoszono. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019 – została przez
Komisję Społeczną przyjęta.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Społeczna nie wniosła uwag i uznała tym samym,
że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący Komisji
Społecznej o godz. 12:35 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr

Przewodniczący Komisji Społecznej
/-/ Bartłomiej Łukasik

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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