Protokół Protokół Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 18 grudnia 2020 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 5 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 Maria Jaśnikowska– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej- przedstawił
następującą propozycję porządku obrad:
1.Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przygotowanie Planu Komisji na rok 2021.
4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej - zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki
bądź zmiany do proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza 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 do protokołu nie zgłoszono, tym samym Protokół z posiedzenia Komisji
z dnia 23 listopada 2020 r. został przez Komisję Finansowo - Gospodarczą przyjęty.

Ad. 3 Przygotowanie Planu Komisji Finansowo-Gospodarczej na rok 2021.
Komisja Finansowo – Gospodarcza przystąpiła do opracowania planu pracy na rok 2021.
Następnie Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej –
przedstawił opracowany Plan Pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2021 rok – załącznik
nr 2.
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Komisja Finansowo - Gospodarcza w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Plan Pracy
Komisji Finansowo - Gospodarczej na rok 2021.

Ad. 4 Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej– przedstawił
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra za
rok 2020 – załącznik nr 3.
Komisja Finansowo - Gospodarcza w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna
Góra za rok 2020.

Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
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 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 – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
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 Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
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 Maria Jaśnikowska– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

2

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.
Pan Arkadiusz Wierciński– Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji – przedstawił projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra.
Następnie Pan Arkadiusz Wierciński przedstawił wnioski formalne radnego Artura Kubieńca
oraz radnego Janusza Stefańskiego dot. wyłączeń fragmentów z obszaru objętego zmianą
studium uwarunkowań- obszary ujęte w załączniku graficznym nr 3 do protokołu.
Po wyjaśnieniu wniosków radnych Komisji Społecznej Komisja Finansowo-Gospodarcza nie
zgłosiła uwag i w wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższych wniosków
formalnych: głosowało 5 członków Komisji – wystąpiło 5 głosów „za”.
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały z uwzględnieniem wniosków formalnych Komisja
Finansowo-Gospodarcza 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.
Przerwa 11:50-12:00
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta - odczytała treść skargi mieszkanki gminy
Kamienna Góra na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Kamienna Góra, która
wpłynęła do urzędu 11 grudnia br. Następnie Pani Małgorzata Buszkiewicz zapoznała członków
Komisji Finansowo - Gospodarczej z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała
skargę za bezzasadną. Pani Małgorzata Buszkiewicz przedstawiła treść projektu uchwały
w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Kamienna Góra za bezzasadną.
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.

Ad. 6 Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Zamknięcie obrad.
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. 12:23 zamknął posiedzenie.
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Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo - Gospodarcza:
1. Zrealizowała zaplanowany porządek obrad.
2. Zaopiniowała wnoszone projekty uchwał.
Protokołowała: Barbara Zięciak
Inspektor ds. obsługi rady gminy

Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej
/-/ Andrzej Bilman

Załączniki do protokołu dostępne są w biurze rady gminy.
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