BR.0012.3.2016

Protokół

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 22 lutego 2016 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.
Komisji

przewodniczył

Pan

Andrzej

Osipowicz

Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.

-

Przewodniczący

Komisji

Radni nieobecni:

Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona

Stanisław Szachniewicz - nieobecność usprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Z Urzędu MiG:

Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Elżbieta Szymańska

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy

Marta Żłobicka-Wnuk
Sylwia Spychała
Jerzy Jasięga

Wojciech Borzestowski
Sołtysi:

Skarbnik Gminy

pracownik urzędu

pracownik urzędu

pracownik urzędu

Jan Cieleban

Kazimierz Dziadkowiec
Zaproszeni goście:
Jerzy Prokop

Przemysław Marut

Aleksander Kucharczyk

Adam Antoszczak

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Niemczy

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Dzierżoniowie, Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna GminaBezpieczny Powiat”

Kierownik Posterunku Policji w Niemczy

Tematami posiedzenia było:

1. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Niemcza.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Niemczy – problemy, plany na najbliższe
lata.

4. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący posiedzenia powitał przybyłych gości, radnych, burmistrzów, sołtysów,
oraz pracowników urzędu, następnie otworzył posiedzenie Komisji i przedstawił porządek obrad.

Kierownik Posterunku Policji w Niemczy, Pan Adam Antoszczak, zaprezentował analizę stanu
bezpieczeństwa w Gminie Niemcza w ujęciu powiatowym. Radna Edyta Mielnik zapytała, jaki

wpływ na stan bezpieczeństwa ma monitoring. Kierownik odpowiedział, że monitoring

niewątpliwie spełnia funkcję prewencyjną, dwukrotnie nagrania przyczyniły się także do
wyjaśnienia postępowania. Radny Tomasz Nowak ocenił działania Policji jako zadawalające,

uważa jednak, że monitoring, w założenie którego Gmina zainwestowała 100 tys. zł, należy
wykorzystywać częściej. Podtrzymał także swoja prośbę o zwiększenie częstotliwości patroli
w Niemczy. Radna Justyna Kaczorowska wróciła do zgłaszanej w tamtym roku sprawy tirów

przejeżdżających przez Przerzeczyn-Zdrój. Radna Edyta Mielnik poruszyła temat samochodów,

które przejeżdżają przez Podlesie z niebezpieczną prędkością i poprosiła o wzmożenie kontroli

drogowych. Sołtys Jan Cieleban zwrócił uwagę, że znak ograniczenia prędkości do 40 km/h
w Przerzeczynie-Zdroju,

powinien być ustawiony przed fotoradarem.

Sołtys

Kazimierz

Dziadkowiec zapytał Komendanta, czy wiadomo coś w sprawie ostatnich włamań do sklepów

w Przerzeczynie-Zdroju i Piławie. Komendant Przemysław Marut ustosunkował się do uwag

Radnych oraz przedstawił cele działań Policji w Niemczy. Następnie głos zabrał Pan Aleksander
Kucharczyk, Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat”, który omówił

zagrożenia pożarowe i inne niż pożary zdarzenia (chodzi tu przeważnie o zdarzenia na drodze oraz

zdarzenia związane z wadliwym ogrzewaniem budynków mieszkalnych) w Gminie Niemcza

w 2015 roku. Komendant Kucharczyk pochwalił dyspozycyjność gminnych jednostek Ochotniczej

Straży Pożarnej. Komendant Marut zaapelował o wsparcie finansowe działalności statutowej
Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat”. Dzięki takiej pomocy samorządów

Stowarzyszenie zakupuje czujki dymu i czadu, później rozdawane mieszkańcom w akcjach
edukacyjnych. Panowie Komendanci wymienili akcje organizowane przez Stowarzyszenie. Po

wyczerpaniu dyskusji Radni podziękowali Komendantom i Kierownikowi Posterunku w Niemczy
za przybycie.

Ad 2. Radni przystąpili do opiniowania projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Niemcza;

Podjęcie uchwały uzasadnił Pan Jerzy Prokop, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego

OSP w Niemczy. Projekt zakłada zwiększenie ekwiwalentów członków OSP biorących udział

w akcjach ratowniczo-gaśniczych z 13,00 zł do 16,00 zł za 1 godzinę akcji oraz za udział
w szkoleniach z 5,00 zł do 8,00 zł za 1 godzinę szkolenia. Pan Prezes dodatkowo wymienił liczbę

akcji, w których uczestniczyły poszczególne jednostki OSP w 2015 roku. Poinformował również
Radnych, że powiatowe zawody ratowniczo-gaśnicze, odbędą się w tym roku w Niemczy 4 czerwca
o godz. 14.00. Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na

posiedzeniu.
2)

przyjęcia

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2016 roku;

oraz

zapobiegania

Projekt uchwały omówił Pan Jerzy Jasięga. W programie założono 25 000 zł na odławianie

10 bezpańskich psów, w 2015 roku odłowiono 6 takich psów, 4 niewykorzystane miejsca zostały
przeniesione na ten rok i do dziś już zrealizowane.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na

posiedzeniu.

3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2016 rok.

Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie zmian w budżecie na 2016 rok. Radna Edyta

Mielnik poprosiła o wyjaśnienie zmian w rozdziale 92601. Radni poruszyli dyskusję na temat
kosztów utrzymania boiska Orlik i poprosili o przygotowanie na sesję zestawienia kosztów

utrzymania boiska. Radny Tomasz Nowak poprosił wyjaśnienie zmian w rozdziale 80104 dotyczące
wykonania studium wykonalności projektu na budowę przedszkola. Szczegóły dotyczące realizacji

projektu budowy przedszkola przekazał Radnym Burmistrz. Na prośbę Radnego Tomasza
Otworowskiego, Pan Wojciech Borzestowski, omówił wydatki w rozdziale 85495 dotyczące
kontynuacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego.

o godz. 16.42 salę posiedzeń opuściła Radna Alicja Borodajko
o godz. 16.43 salę posiedzeń opuścił Radny Robert Polański

o godz. 16.45 na salę posiedzeń wróciła Radna Alicja Borodajko

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na

posiedzeniu.

Następnie Przewodniczący zapytał Radnych o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad

opiniowania

dodatkowego

projektu

uchwały w

sprawie

aplikowania

Gminy Niemcza

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na
realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”.
Radni jednogłośnie przyjęli zmianę w porządku obrad.

4) w sprawie aplikowania Gminy Niemcza z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Rozwój eusług gwarancją nowoczesności Gmin”;

Zasadność podjęcia uchwały przedstawił Radnym Pan Wojciech Borzestowski. W związku

z naborem wniosków o dofinansowanie

projektów w ramach z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w terminie do 7 marca 2016 roku,
Gmina Niemcza ma zamiar złożyć projekt partnerski pod nazwą „Rozwój e-usług gwarancją

nowoczesności Gmin”. Projekt zakłada wdrożenie e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorców
i turystów oraz zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania. Refundacja

środków w programie wynosi 85%, koszt całego projektu to ok. 700 tys. zł. Pan Borzestowski

wymienił roczne koszty obsługi informatycznej urzędu i oszczędności, jakie niesie przystąpienie do
projektu. Radni otworzyli dyskusję, czy Gminę stać na przystąpienie do projektu i na temat
zasadności przystąpienia do projektu.

o godz. 16.51 na salę posiedzeń wrócił Radny Robert Polański

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 5 radnych, 7 radnych

„wstrzymało się” od głosu.

Ad 3. Pani Elżbieta Szymańska, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
w Niemczy, przedstawiła Radnym informację nt. „Funkcjonowania cmentarza komunalnego
w Niemczy”, stanowiącą załącznik do protokołu, omawiając poszczególne punkty informacji:

zakres obowiązków określonych w porozumieniu w sprawie zarządzania i utrzymania cmentarza,
zakres funkcjonowania cmentarza, politykę gospodarowania miejscami na cmentarzu oraz plany na

najbliższe pięć lat w zakresie gospodarowania cmentarzem i poprawy jego estetyki. Radni poruszyli

m.in. tematy: stanu technicznego alejek na cmentarzu, lokalizacji nowego cmentarza i opłat na
cmentarzu.

Ad 4. Radny Jan Prokop zgłosił Burmistrzowi, że budynek na ul. Dębowej stwarza zagrożenie
zawalenia na drogę.

Radna Edyta Mielnik poprosiła Burmistrza o interwencję w sprawie ogrodzenia przy

budynku wozowni w Przerzeczynie-Zdroju oraz przypomniała o wystających konarach przy drodze
Podlesie-Niemcza.

Radny Jarosław Dydo, zgłosił Burmistrzowi chęć skorzystania z pomocy pracowników

robót publicznych w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 17.40
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=RLpYYdz6VQM

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Osipowicz
Protokołowała:
Monika Kunysz

