BR.0012.5.2016

Protokół

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 30 marca 2016 roku.

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

przewodniczyła

Pani

Edyta

Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Mielnik

-

Przewodnicząca

Komisji

Radni nieobecni:

Jan Prokop - nieobecność usprawiedliwiona

Stanisław Szachniewicz - nieobecność usprawiedliwiona
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź
Z Urzędu MiG:

Grzegorz Kosowski
Kazimierz Figzał

Marta Żłobicka - Wnuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz

Z-ca Burmistrza

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca Prawny urzędu

Grzegorz Procków

pracownik urzędu

Urszula Mandziej
Andrzej Kukuła
Renata Kukuła

Zaproszeni goście:

pracownik urzędu

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

pracownik Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Przedstawiciele organizacji pozarządowych (lista przybyłych osób stanowi załącznik do protokołu).
Sołtysi:

Jan Cieleban

Kazimierz Dziadkowiec
Piotr Mielnik

Tematami posiedzenia było:

1. Opiniowanie projektów uchwał.

2. Analiza współpracy referatu promocji z organizacjami pożytku publicznego działającymi
na terenie Gminy:

- współpraca w obrębie obchodów Milenium Obrony Niemczy,
- współpraca przy składaniu projektów.

3. Realizacja programu Rodzina 500 plus w Gminie Niemcza.
4. Sprawy różne.

Ad 1. Przewodnicząca posiedzenia powitała radnych, burmistrzów, sołtysów oraz przybyłych
gości i przedstawiła porządek obrad. Następnie Przewodnicząca, z okazji przypadającego 11 marca

„Dnia Sołtysa”, złożyła Sołtysom Gminy Niemcza życzenia i wręczyła kwiaty, po czym przeszła do
opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały;

Projekt uchwały omówiła Pani Izabela Zamirska-Rajek. Zmiana dotyczy uchwały nr

XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej

Strategii Rozwoju dla Sołectwa Kietlin i polega na wprowadzeniu do uchwały załącznika nr 2
o nazwie „Program Krótkoterminowy Rozwoju Wsi na okres IV 2016 – IV 2017”. Uchwalenie

Krótkoterminowego Planu Plan Odnowy Wsi Kietlin jest elementem przygotowań społeczności
Kietlina do udziału w konkursie w ramach grantów na Odnowę Dolnośląskiej Wsi. Radni nie mieli
pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na

posiedzeniu.

2) odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
miejscowości Przerzeczyn-Zdrój przedłożonych przez Wiesław Surma – Uzdrowisko;

Projekt uchwały uzasadnił Pan Grzegorz Procków. Wniosek o zatwierdzenie taryf, złożony

przez Wiesław Surma – Uzdrowisko, został sporządzony niezgodnie z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia
Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

i negatywnie zweryfikowany przez Burmistrza. Jest to siódmy taki wniosek. Burmistrz dodał, że
prowadzone są rozmowy zarówno z Panem Surmą, jak i z władzami uzdrowiska, o przejęciu
oczyszczalni przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na

posiedzeniu.

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

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie

spowodowana jest głównie ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot
subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin na 2016 rok. Pani Skarbnik odczytała
treść uzasadnienia do projektu uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 10 radnych, 1 osoba wstrzymała

się od głosy.

Ad 2. Pani Renata Kukuła przedstawiła prezentację multimedialną na temat realizowanych
projektów oraz planów Niemczańskiego Ośrodka Kultury dotyczących obchodów Milenium
Obrony Niemczy. Dyrektor Andrzej Kukuła omówił propozycje imprez i działań towarzyszących

obchodom milenijnym w roku 2016 i 2017 w gminie Niemcza, a także powiecie dzierżoniowskim.

Następnie Pani Renata Kukuła wyliczyła wnioski o dofinansowanie działań milenijnych składane
od początku 2016 r. przez Niemczański Ośrodek Kultury.

16.05 – 16.15 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach
Po przerwie, na temat współpracy z referatem promocji, wypowiedzieli się: Pani Elżbieta

Polaczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia E Żaczek oraz Pan Tadeusz Mateusiak – Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Niemcza – Partnerstwo Miast. Następnie Przewodnicząca poprosiła o zabranie

głosu Panią Izabelę Zamirską-Rajek, która na wstępie odniosła się do prezentacji Niemczańskiego
Ośrodka Kultury i wymieniła działania przedstawione przez Dyrektora, w realizacji których wkład

miał również referat promocji i rozwoju lokalnego urzędu. Pan Tomasz Jara przedstawił Radnym
zadania referat promocji i rozwoju lokalnego ujęte w regulaminie organizacyjnym urzędu, a Pani

Zamirska-Rajek scharakteryzowała i omówiła współpracę referatu z organizacjami pozarządowymi.
Wymieniła także propozycje współpracy przy obchodach Dni Niemczy i Milenium Obrony
Niemczy, zgłoszone przez jednostki gminne i organizacje pozarządowe. Następnie, na temat

współpracy z referatem promocji, wypowiedzieli się obecni na posiedzeniu przedstawiciele
organizacji pozarządowych. Z-ca Burmistrza, Pan Kazimierz Figzał, dodał, że działania referatu

promocji, pozwoliły na pozyskanie środków na organizację ubiegłorocznych Milenijnych Dni
Niemczy. Burmistrz, podsumowując wypowiedzi i różne oceny pracy referatu promocji i rozwoju

lokalnego, powiedział, że z takiej „debaty” powinny wynikać konkretne wnioski i propozycje zmian

w funkcjonowaniu referatu. Zwrócił uwagę, na budżet, jakim referat dysponuje i na to, że
oczekiwania organizacji pozarządowych, co do współpracy z urzędem, są różne. Przy okazji
obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych, Burmistrz poprosił Radnych o propozycje

podziału środków na utrzymanie obiektów sportowych w gminie. Głos w tej sprawie zabrał Prezes
LKS Gilów Pan Stanisław Sienkiewicz i Prezes KS Niemczanka Pan Jacek Falikowski. Pani

Zamirska-Rajek wyjaśniła zasady dofinansowania działalności klubów sportowych ze środków
gminnych. Radni zaproponowali, aby temat omówili z Burmistrzem zainteresowani przedstawiciele
organizacji pozarządowych, po posiedzeniu komisji.

Wracając do tematu analizy współpracy referatu promocji z organizacjami pożytku

publicznego, Radna Justyna Kaczorowska powiedziała, że temat ten został poruszony na

połączonych Komisjach Rady Miejskiej właśnie po to, aby Burmistrz wyciągnął odpowiednie

wnioski, pozwalające usprawnić pracę tego referatu. Radny Tomasz Nowak stwierdził, że nie
Radnym oceniać pracowników podległych Burmistrzowi. Zasugerować natomiast, że coś na linii

współpracy nie jest tak, jak winno być. Zdaniem Radnego Nowaka, do organizacji Obchodów

Milenium Obrony Niemczy, powinna zostać wskazana konkretna osoba, która weźmie
odpowiedzialność za wszystkie działania. Omówił także działania Stowarzyszenia Geopark

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, które być może będą wkładem w działalność milenijną. Jako
przedstawiciel Arboretum Wojsławice, Radny Nowak powiedział, że nie współpracuje z referatem

promocji, po tym, jak kilka lat temu, wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pisany przy współpracy referatu, zawierał błąd rachunkowy.

Podsumowując, Przewodnicząca Edyta Mielnik, zwróciła się do Burmistrza, że współpraca

z referatem promocji jest oceniana różnie, nie zawsze dobrze i pracownicy tego referatu powinni
wykazać większe zaangażowanie.

o godz. 17.55 zwolnił się Radny Miłosz Wrzesiński

Na koniec, pracownicy referatu promocji, omówili pozostałe działania referatu i współpracę

przy składaniu projektów, natomiast Burmistrz zwrócił się do Radnych o to, aby
w przyszłorocznym

budżecie,

zabezpieczyć

więcej

środków

na

działalność

organizacji

pozarządowych. Następnie, za zgodą Przewodniczącej, Burmistrz udał się na rozmowę w sprawie
podziału środków na utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Ad 3. Pani Beata Roszko, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, omówiła

przygotowania do realizacji programu Rodzina 500 plus w Gminie Niemcza, jego główne założenia

i zasady. Zapowiedziała także wydłużenie czasu funkcjonowania ośrodka, od 1 kwietnia do 30
czerwca w każdy wtorek wnioski będą przyjmowane do godz. 17.00.

Ad 4. Na pytania Radnych o bieżące sprawy gminy odpowiedział Z-ca Burmistrza.

Przewodnicząca poruszyła temat zorganizowania w sołectwach spotkań dotyczących

programu Rodzina 500 plus. Poinformowała także, że przy współpracy Towarzystwa Miłośników

Niemczy i Ziemi Niemczańskiej oraz Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Wsi Podlesie i Ruszkowice
Razem Możemy Więcej udało się pozyskać 20 ton jabłek dla mieszkańców gminy Niemcza.
Następnie omówiła kwestie organizacyjne i techniczne odbioru jabłek.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 18.30

Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=dYPoe996bgg

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich
/-/ Edyta Mielnik
Protokołowała:

Monika Kunysz

