Protokół nr IV/19
Sesji Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27 lutego 2019 r.
(posiedzenie na sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra pok. 402)

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 10:00).
Obrady sesji poprowadził Pan Piotr Pawlik – Przewodniczący Rady Gminy.
Prowadzący otworzył sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad posiedzenia
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych
i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja z zakresu działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze.
5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
6. Podjęcie uchwał:
•
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018 r. o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/15,
•
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Kamienna Góra,
•
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków,
•
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy
Kamienna Góra na lata 2019 – 2022,
•
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
•
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do przygotowania i
realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie
3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty
dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020.
7. Sprawy różne.
Uwag i wniosków zmieniających porządek obrad nie zgłoszono.
Ad. 2 Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
Wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji III/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. nie zgłoszono.
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Ad. 3 Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw
gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych
działań w okresie międzysesyjnym.
Pod nieobecność Wójt Gminy sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawiła Zastępca Wójta
Gminy.
Zastępca Wójta - udzieliła odpowiedzi na pytania zadane przez Radnego Pana Jana Łepskiego.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił sprawozdanie z działalności przewodniczącego
w okresie międzysesyjnym.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 4 Informacja z zakresu działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo Pana Tadeusza Rycharskiego – Prezesa Zarządu
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A., będące odpowiedzią na zaproszenie
na dzisiejszą sesję.
Ad. 5 Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
Pani Barbara Drewniak – Referent ds. społecznych – przedstawiła opracowanie tj.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
Pytań, uwag czy wniosków nie zgłoszono.
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018 – została przez radę gminy przyjęta.
Ad. 6 Podjęcie uchwał:
Pani Agnieszka Damasiewicz – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi
Krzeszów, dla działki nr 1013/1.
Pytań, uwag i wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/1 – Uchwała otrzymała Nr IV/23/19.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Kamienna Góra.
Pytań, uwag i wniosków nie zgłoszono.
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Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Kamienna Góra – Uchwała otrzymała Nr IV/24/19.
Pan Dawid Kusztal – Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Pytań, uwag wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Uchwała otrzymała Nr IV/25/19.
Pan Patryk Telesz – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i ochotniczych straży pożarnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
programu opieki nad zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2019 – 2022.
Pytań, uwag i wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami
Gminy Kamienna Góra na lata 2019 – 2022 – Uchwała otrzymała Nr IV/26/19.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie.
Pytań, uwag i wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie – Uchwała otrzymała Nr IV/27/19.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik Ref. Rozwoju i Infrastruktury – przedstawił projekt
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do przygotowania i realizacji
partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji
kominowej ZIT AW RPO 2014-202.
Udzielono odpowiedzi na pytania radnych.
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do przygotowania
i realizacji partnerskiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji
kominowej ZIT AW RPO 2014-202 – Uchwała otrzymała Nr IV/28/19.
Ad. 7 Sprawy różne:
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Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń
majątkowych za rok 2018, z uwagą przekazaną przez Sekretarza Gminy, aby przy określeniu
stanowiska lub funkcji wpisywać z jakiego tytułu składane jest oświadczenie majątkowe.
Zastępca Wójta Gminy – poinformowała, iż gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu PONE II.
Kierownik Ref. Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przekazał radnym oraz
sołtysom zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo” oraz
pisemne opracowanie w zakresie wskazówek dla rolników w przypadku konieczności uboju
zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
W dalszej części spraw różny poruszono tematykę:
- związaną z koniecznością wykonania niezbędnych remontów w budynkach szkolnych,
- zagrożenia jakie stanowi przeznaczony do rozbiórki budynek posadowiony bezpośrednio przy
drodze powiatowej w Pisarzowicach – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz
zamknięcia pasa drogi,
- wycinki drzew zasłaniających budynek świetlicy wiejskiej w Czadrowie, w którym powstaje
inkubator przedsiębiorczości.
Dalszych spraw rożnych nie zgłoszono.
Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie
zgłosił uwag i zastrzeżeń, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11:30
zamknął IV Sesję Rady Gminy Kamienna Góra.
Wykaz załączników do protokołu:
- załącznik nr 1 - nagranie obrad sesji – https://www.gminakamiennagora.pl/aktualnosci/iii-sesja-radygminy-kamienna-gora.html
- załącznik nr 2 - imienny wykaz głosowań – http://bip.kamiennagora.tensoft.pl/index.php?
gid=c68950990ae912baa39628d4d66e2757&lpos=1_0&rpos=-1_-1#menuscroll
- załącznik nr 3 – sprawozdanie z bieżącej działalności wójta - https://prezi.com/4n5ieu6yuuxr/022019/?
fbclid=IwAR1WAkszNWMTf_Mf6Cy9hRr7PP7AnGrYHEDUamxDyEFO3ZqMMO5HbA0Qoeg
- załącznik nr 4 – sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy,
- załącznik nr 5 - listy obecności,
- załącznik nr 6 – sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018,
- załącznik nr 7 – Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Kamienna Góra,
- załącznik nr 8 – Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Kamienna Góra,
- załącznik nr 9 – Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Kamienna Góra,
- załącznik nr 10 – Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Kamienna Góra,
- załącznik nr 11 – Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Kamienna Góra,
- załącznik nr 12 – Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Kamienna Góra.
Uchwały: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/tabBrowser/mainPage
Załączniki dostępne są w biurze rady gminy.
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Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Pawlik
Protokołowała: Agnieszka Pawłowska
Inspektor d/s obsługi rady gminy i kadr
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