Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 25 listopada 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 Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy,
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury,
Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
Pani Ewelina Jała – podinspektor Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Pani Barbara Drewniak – podinspektor w Referacie Organizacyjno-Społecznym.

Pan Bartłomiej Łukasik - Przewodniczący Komisji Społecznej - przedstawił następującą
propozycję porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 rok.
4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020.
5. Opiniowanie projektów uchwał:
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat
we wsi Krzeszów stanowiących gminny zasób nieruchomości,
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana dotychczasowych
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach
wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy
Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej SzczawnoZdrój”,
- projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
- projekt uchwały w sprawie zmiany WPF,
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- projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2021.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
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.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu w biurze rady gminy.
Wniosków i uwag nie zgłoszono, tym samym Protokół z posiedzenia Komisji
z dnia 5 listopada 2020 r. został przez Komisję Społeczną przyjęty.

Ad. 3 Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 rok.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła treść Zarządzenia nr 64/2020 Wójta
Gminy Kamienna Góra z dnia 13.11.2020 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2021- oraz
Zarządzenia nr 65/2020 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.11.2020 r. w sprawie projektu
WPF na lata 2021-2031.
Po szczegółowym omówieniu projektu budżetu na 2021 rok Komisja nie zgłosiła uwag ani
wniosków przystępując do głosowania.
Komisja
Społeczna
wyraziła
pozytywną
opinię
co
do
powyższego:
głosowało 6 członków Komisji Społecznej: oddano 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły
Po wyjaśnieniu zapisów projektu WPF na lata 2021-2031 Komisja nie zgłosiła uwag ani
wniosków przystępując do głosowania.
Komisja
Społeczna
wyraziła
pozytywną
opinię
co
do
powyższego:
głosowało 6 członków Komisji Społecznej: oddano 6 głosów „za”. Głosy „przeciw” oraz
„wstrzymuję się” nie wystąpiły.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na rok 2021 oraz projektu WPF na lata
2021-2031 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4 Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020.
Pan Arkadiusz Wierciński - Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury - przedstawił temat
realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020- załącznik nr 3 do protokołu. Prezentacja była
podzielona na 3 obszary tematyczne tj. inwestycje drogowe, inwestycje wodociągowokanalizacyjne i pozostałe inwestycje.
Uwag nie zgłoszono.
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Informacja w zakresie oceny realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020
została przyjęta przez Komisję Społeczną.
Przerwa 11:20-11:30.

Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie.
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 Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
WPF.
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 Barbara Drewniak – podinspektor w Referacie Organizacyjno-Społecznym
przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok
2021.
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 Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres 5 lat we wsi Krzeszów stanowiących gminny zasób nieruchomości.
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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Pani Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska wraz z Panią Eweliną Jałą – podinspektor Referatu KROŚ przedstawiły projekt
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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 Małgorzata Sajdak – Kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska wraz z Panią Eweliną Jałą podinspektor Referatu KROŚ przedstawiły projekt
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Przy omawianiu tego projektu uchwały przedstawiona została prezentacja „Analiza Funkcjonowania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - nowa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rok 2021”- analiza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. W prezentacji ujęto jak w ciągu ostatnich lat zmieniały się ceny i ilości odpadów oraz przedstawiono kalkulację matematyczną dlaczego proponowana jest stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
w wysokości 28 zł za osobę.
Pan Bartłomiej Łukasik Przewodniczący Komisji zaproponował by zaprosić prezesa
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom na najbliższą sesję Rady Gminy, aby
poinformował mieszkańców o kosztach jakie ponosi spółka.
Pani Małgorzata Buszkiewicz - zastępca Wójta - poinformowała, iż rozezna sytuację, jednak
mając na względzie, że sesja jest zaplanowana pojutrze, nie gwarantuje, że uda się takie
spotkanie zorganizować. Jednocześnie Pani Wójt przypomniała, iż proponowana stawka 28 zł
jest wyliczana na podstawie kosztów jakie ponosi gmina.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały, omówieniu systemu gospodarowania odpadami
i metod ustalania stawki opłaty komisja nie zgłosiła uwag ani wniosków przystępując do
głosowania:
Komisja Społeczna w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego:
głosowało 6 członków Komisji – wystąpiły 3 głosy „za” i 3 głosy „wstrzymuję się”. Głosy
„przeciw” nie wystąpiły.

Ad. 6 Sprawy różne.
Bartłomiej Łukasik Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował o konieczności
wybrania przedstawiciela komisji społecznej do komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji
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na zadania w zakresie sportu. Komisja wyłoniła kandydaturę Pana Janusza Stefańskiego - Pan
Janusz Stefański wyraził zgodę.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta poinformowała, iż odbyło się kolejne
spotkanie Wójta z firmą Green Bear Corporation, która jest zainteresowana budową farmy
fotowoltaicznej. Firma nadal podtrzymuje zainteresowanie realizacją inwestycji na naszym
terenie, w związku z czym Gmina w najbliższym czasie będzie rozpoczynać prace nad zmianą
studium i planu zagospodarowania przestrzennego.
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. 13:20 zamknął posiedzenie.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Barbara Zięciak
Inspektor ds. obsługi rady gminy

Przewodniczący Komisji Społecznej
/-/ Bartłomiej Łukasik

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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