BR.0002.3.2018
Protokół nr XL/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 28 marca 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.05
Godzina zakończenia obrad 15.50
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności
Radnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
Z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka - Wnuk

Skarbnik Gminy

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. Administracyjnych i Oświatowych

Robert Woźnicki

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Michał Kucharski

Radca Prawny

Sołtysi:
1) Jarosław Dydo
2) Kazimierz Dziadkowiec
Zaproszeni goście:
1) Andrzej Kukuła Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIX/18.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 16 marca
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy,
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wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
za specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
2) podziału Miasta i Gminy Niemcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
3) podziału Miasta i Gminy Niemcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
4) powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta i Gminy Niemcza;
5) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036;
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
5. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
9. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.05 powitała wszystkich
przybyłych na XL sesję Rady Miejskiej w Niemczy. Przed przystąpieniem do porządku obrad
poinformowała obecnych o tym, że obrady z przyczyn technicznych nie będą rejestrowane
przy pomocy kamery. Jednocześnie poinformowała, że zostaną poczynione stosowne kroki,
by kolejne sesje Rady Miejskiej były ponownie rejestrowane.
Ad 2. Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła kworum i przeszła do
porządku obrad. Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad.
Ad 3. Protokół z sesji nr XXXIX/18 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 16 marca
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe

warunki

przyznawania,

obliczania

i

wypłacania

nauczycielom

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
za specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
(Zał. Nr 2 do protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji omówiła Inspektor Marzena Krzyśko. Następnie
zapytała, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania. Radni nie mieli pytań oraz nie wnieśli uwag
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do projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała, że projekt uchwały przedłożony pod
obrady połączonych komisji został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” tj. jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XL/208/18 z dnia 28 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr
XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród za specjalnego funduszu
nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (Zał. Nr 3 do protokołu);
2) podziału Miasta i Gminy Niemcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; (Zał. Nr 4 do
protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawił Pan Robert Woźnicki Kierownik
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy. Radni
nie mieli pytań. Brak głosów w dyskusji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała, że projekt uchwały przedłożony
pod obrady połączonych komisji został zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” tj. jednogłośnie
podjęła uchwałę Nr XL/209/18 podziału Miasta i Gminy Niemcza na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
(Zał. Nr 5 do protokołu);
3) podziału Miasta i Gminy Niemcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; (Zał. Nr 6 do
protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawił również Pan Robert Woźnicki
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy
w Niemczy. Radni nie mieli pytań. Brak głosów w dyskusji. Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała,
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że projekt uchwały przedłożony pod obrady połączonych komisji został zaopiniowany
pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” tj. jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XL/210/18 w sprawie podziału Miasta i Gminy Niemcza na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Zał. Nr 7 do protokołu).
4) powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta i Gminy Niemcza; (Zał. Nr 8
do protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że omawiając założenia projektu
uchwały, podczas posiedzenia połączonych komisji prosiła radnych o zgłoszenie się do prac
w komisji. Na podstawie zgłoszeń radnych, do składu komisji zaproponowano Miłosza
Wrzesińskiego jako Przewodniczącego Komisji, Alicję Borodajko, Justynę Kaczorowską,
Edytę Mielnik i Andrzeja Osipowicza. Radny Jarosław Dydo zapytał ile było głosów na
kandydaturę przewodniczącego. Radna Edyta Mielnik poinformowała, że

radny Miłosz

Wrzesiński został wybrany jednogłośnie. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie. Radni nie mieli więcej pytań. Brak głosów w dyskusji.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” tj. jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XL/211/18 w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu
Miasta i Gminy Niemcza (Zał. Nr 9 do protokołu).
5) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036; (Zał. Nr 10 do protokołu).
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała założenia uchwały i zwróciła się
do Pani Marty Żłobickiej – Wnuk Skarbnika Gminy z pytaniem czy chce zabrać głos w celu
uzupełniania jej wypowiedzi. Pani Skarbnik podziękowała za tą możliwość i poinformowała,
że wszystkie założenia zostały przedstawione w materiałach. Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała,
że projekt uchwały przedłożony pod obrady połączonych komisji został zaopiniowany
pozytywnie. Radni nie mieli pytań. Brak głosów w dyskusji. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” tj. jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XL/212/18 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036 (Zał. Nr 11 do protokołu).
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6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 12 do
protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka
- Wnuk. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Pani
Edyta Mielnik poinformowała, że projekt uchwały przedłożony pod obrady połączonych
komisji został zaopiniowany pozytywnie. Brak głosów w dyskusji. Radni nie wnieśli uwag do
projektu uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” tj.
jednogłośnie

podjęła

uchwałę

nr

XL/213/18

w

sprawie

dokonania

zmian

w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 13 do protokołu).
Ad 5. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego
protokołu.
Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o szczegóły rozmowy z dnia 1 marca 2018 roku
w sprawie ewentualnego ponownego przyłączenia się do związku gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego ZGPD7 gmin, które wcześniej zrezygnowały z członkowska. Burmistrz
Grzegorz Kosowski poinformował radnych o założeniach przynależności do ZGPD7.
Do stowarzyszenia którego ideą jest wspólna gospodarka odpadami oraz edukacja
ekologiczna należą obecnie: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów oraz Miasto
i Gmina Niemcza. Ze względu na to, iż niewspółpracujące niegdyś ze stowarzyszeniem
gminy tj. Piława Górna czy Pieszyce zastanawiają się nad ponownym wstąpieniem do
stowarzyszenia, zarząd podjął decyzję o przeanalizowaniu zasady współpracy gmin przede
wszystkim ze względu na partycypację w realizacji wspólnych zadań w zakresie gospodarki
odpadami oraz należności wynikających z opłat członkowskich.
Radna Edyta Mielnik zapytała o szczegóły rozmowy Burmistrza z syndykiem PBH
RASS SA w sprawie jego działań w uzdrowisku Przerzeczyn – Zdrój. Burmistrz Grzegorz
Kosowski poinformował radnych o powołaniu Rady Wierzycieli, w skład której wchodzi
również Gmina Niemcza, powołano Przewodniczącego tej rady. Podczas spotkania omawiano
problem z zakończeniem pełnej inwentaryzacji spółki, ze względu na poważne braki
w dokumentacji. Obecnie prace polegają na uporządkowaniu dokumentacji z zakresu
zobowiązań spółki, wierzyciele wśród których są gminy Górna Śląska, Środa Śląska i Miasto
Wrocław, zainteresowane są szybką i efektywna sprzedażą majątku np. wobec Miasta
Wrocławia zobowiązania sięgają kilku milionów złotych. Rada Wierzycieli będzie spotykała
się cyklicznie w razie potrzeby. O przebiegu spotkań i postępach prac syndyka, radni będą
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informowani na bieżąco.
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź zapytała o podpisanie umowy na
organizację punktu żłobkowego na terenie Gminy Niemcza. Burmistrz Grzegorz Kosowski
wyjaśnił, iż w ubiegłym roku z inicjatywą współpracy wystąpiła Fundacja Edukacji
Przedszkolnej w zakresie utworzenia punktu żłobkowego. Fundacja pozyskała środki
finansowe na wynajem lokalu i rozpoczęcie działalności na terenie naszej gminy. Projektem
objęte są również Gmina Kondratowice i Gmina Borów. Wartość projektu to około 2,5 mln
zł.. Fundacja zapewni opiekę 16 dzieciom, deklaruje zatrudnienie dla trzech opiekunek
i pielęgniarki. Jesteśmy na etapie wyboru odpowiedniego obiektu, spełniającego określone
przepisy dla prowadzenia działalności żłobkowej. Lokal jeszcze nie został wybrany, jest kilka
propozycji przyjętych do rozważenia, musi spełniać określone warunki projektowe, by spełnić
przepisy BHP dla świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. Termin rozpoczęcia
działalności przewidziano na wrzesień 2018 roku.
Radna Edyta Mielnik zapytała o szczegóły wizji lokalnej z dnia 14 marca 2018 roku
na terenie byłego wysypiska Byszów – Gilów. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że
Gmina Dzierżoniów i Gmina Niemcza są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie
procesu rekultywacji terenu. Wprawdzie zakończenie prac zostało zaplanowane na koniec
tego roku, to jednak ze względu na to, iż teren wysypiska ciągle osiada, a na jego powierzchni
nadal przebiegają intensywne procesy chemiczne i biologiczne, proces zakończenia
rekultywacji z pewnością zostanie przedłużony. Ostatecznie teren wysypiska będzie
zadrzewiony. Radny Robert Polański zwrócił uwagę na to, że ze względu na bliskość
zabudowań mieszkańców Gilowa nie należy się spieszyć z pracami, warto poczekać by
procesy się zakończyły i teren był wolny od odpadów i przyjazny dla ludzi i środowiska.
Radny Tomasz Nowak zapytał o podpisanie umowy z Wojewodą Dolnośląskim na
dofinansowanie przebudowy ul. Kolejowej. Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował,
że jest to dokument finalny dotyczący realizacji inwestycji remontu ul. Kolejowej. Przetarg
jest już przygotowany do ogłoszenia, natomiast realizacja zadania inwestycyjnego
przewidziana jest do końca roku, natomiast prace powinny rozpocząć się już w czerwcu.
Radna Edyta Mielnik zapytała o kondycję finansową Przedsiębiorstwa Komunalnego
w związku z udziałem Pana Burmistrza w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Komunalnego 26 marca 2018 roku. Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że spółka
ma płynność finansową, jest wypłacalna a w 2017 roku osiągnęła zysk w wysokości około 60
tys. zł. Radna Edyta Mielnik zapytała, na jaki cel będzie przeznaczony zysk. Burmistrz
wyjaśnił, że zysk zostanie przeznaczony na działalność bieżącą, doposażenie oraz realizację
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zadań zaplanowanych na rok 2018, nie będzie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Radny
Tomasz Otworowski zwrócił uwagę na to, że istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowych
pracowników w spółce. Burmistrz wyjaśnił, iż pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego
wykonują prace w zakresie napraw bieżących mienia komunalnego oraz obsługi
administracyjno - księgowej spółki, natomiast poważne zadania inwestycyjne prowadzone są
przez zewnętrznych kontrahentów. Radni nie mieli więcej pytań.
Burmistrz Grzegorz Kosowski w związku z licznymi nieporozumieniami związanymi
z przepływem informacji pomiędzy Niemczańskim Ośrodkiem Kultury a Urzędem Miasta
i Gminy w Niemczy złożył do protokołu oświadczenie stanowiące załącznik Nr 15.
Dokument został przesłany również Dyrektorowi Niemczańskiego Ośrodka Kultury
w Niemczy.
Ad 6. Przewodnicząca poinformowała Wysoką Radę, że do Biura Rady Miejskiej
w Niemczy nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Radni Ne wnieśli podczas obrad XL sesji
Rady Miejskiej w Niemczy zapytań bądź interpelacji.
Ad 7. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje, oddała głos dyrektorowi Niemczańskiego Ośrodka Kultury w związku
z pytaniami, które zadano podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 26 marca 2018
roku, od kiedy zacznie funkcjonować świetlica środowiskowa w Niemczy, czy będzie
zatrudniony pracownik. Dyrektor Andrzej Kukuła powiadomił radnych, że zamierza zatrudnić
pracownika/instruktora świetlicy w maju bieżącego roku, termin wynika m. in. z możliwości
finansowych NOK-u. Radna Edyta Mielnik zauważyła, że pracownika nie ma już od grudnia.
Dyrektor wyjaśnił, że pracownik który jest na urlopie i pociąga to za sobą określone wydatki
a niestety nie zaplanowano w budżecie instytucji możliwości dodatkowego zatrudnienia,
w związku z powyższym, po analizie budżetu zatrudnienie instruktora świetlicy będzie
możliwe dopiero w maju. Radny Tomasz Nowak zabierając głos w sprawie wyjaśnił,
że szereg kwestii związanych m. in. z wypłacanymi należnościami wobec pracownika
przebywającego na urlopie regulują przepisy kodeksu pracy i w sytuacji zatrudnienia innego
pracownika miałoby miejsce podwójne finansowanie tego samego etatu i kolejny wydatek,
który obciążyłby i tak nadwyrężony już budżet instytucji. Nawiązał również do nowych
regulacji prawnych w prawie pracy, które są projektowane i wg jego interpretacji, tak do
końca nie będą korzystne dla pracownika. Dyrektor Andrzej Kukuła poinformował również
radnych, że będzie wnioskował do ujęcia w budżecie gminy na rok 2018 wydatku
inwestycyjnego w zakresie wymiany instalacji CO i zakupu pieca. Radna Edyta Mielnik
wyraziła poparcie dla wniosku Pana Dyrektora.
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Radny Stanisław Pelc poprosił Pana Andrzeja Kukułę o przedstawienie krótkiej
informacji w zakresie oferty zajęć jakie organizowane są obecnie w NOK. Dyrektor Andrzej
Kukuła wymienił: sekcję modelarską, sekcje taneczną break dance, zajęcia Zespołu
Grodzianie, zajęcia tenisa stołowego, spotkania zespołu muzycznego. Radny Tomasz Nowak
wyraził zdanie w zakresie określonej organizacji zajęć, biorąc pod uwagę utrzymującą się
niską temperaturę w pomieszczeniach instytucji w okresie zimowym uważa, że obiekt
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi pod względem technicznym i zapewnienia określonych
warunków. Radny Tomasz Nowak również popiera wniosek dyrektora NOK o zabezpieczenie
odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy na przyszły rok. Radna Edyta Mielnik
podsumowując, po raz kolejny wyraziła aprobatę wniosku dyrektora NOK o zabezpieczenie
odpowiednich środków w budżecie gminy na modernizacje budynku NOK-u.
Radny Jarosław Dydo zapytał czy rozstrzygnięto konkurs na stanowisko w referacie
budownictwa. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że w pierwszym terminie nikt się nie
zgłosił, natomiast został już ogłoszony drugi konkurs a jego rozstrzygniecie zaplanowano
w następnym tygodniu.
Ad 8. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje sołtysów, oddała głos Panu Kazimierzowi Dziadkowcowi.
Sołtys przedstawił sprawę wyznaczenia pasów/przejścia dla pieszych na drodze krajowej
nr 8 w miejscowości Przerzeczyn - Zdrój od skrzyżowania w stronę Kłodzka, prosi
Burmistrza o rozpoznanie sprawy i interwencję. Burmistrz Grzegorz Kosowski zadeklarował
rozpoznanie sprawy. Sołtys zapytał o to czy jest już jakaś informacja z Powiatowego Urzędu
Pracy na temat organizacji prac publicznych. Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował,
że prawdopodobnie będzie zatrudnionych 5 pracowników, jednak nie jest jeszcze znana
ostateczna liczba.
Radny Tomasz Nowak w imieniu sołtysa Ligoty Małej Pana Jana Cielebana zapytał
kiedy zostanie naprawiona lampa solarna. Burmistrz powiedział, że zostanie naprawiona
w tym tygodniu.
Ad 9. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Monika Szymańska – Śledź przekazała
wszystkim obecnym świąteczne życzenia, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej od
jednostek organizacyjnych gminy oraz innych instytucji. Następnie wobec zrealizowania
porządku obrad o godz. 15.50 zamknęła sesję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Monika Szymańska - Śledź
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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