BR.0012.9.2016

Protokół

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

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.
Komisji przewodniczyła Pani Edyta Mielnik - Przewodnicząca Komisji

Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
Radni nieobecni:

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

Izabela Zamirska-Rajek

pracownik urzędu

Tadeusz Szygudziński

kierownik referatu BZP

Sylwia Spychała

Grzegorz Procków

Jednostki organizacyjne:
Małgorzata Kuźniar
Sołtysi:

Jan Cieleban

Kazimierz Dziadkowiec

kierownik referatu RLP
kierownik referatu RNG

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2015 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

Ad 1. Przewodnicząca

posiedzenia

powitała

radnych,

burmistrzów,

sołtysów

oraz

przybyłych gości i przedstawiła porządek obrad. Następnie oddała głos Panu Tadeuszowi
Mateusiakowi, Prezesowi Stowarzyszenia Niemcza - Partnerstwo Miast, który przybył na

posiedzenie, aby zaprosić na promocję książki "NIEMCZA PARTNERSTWO MUZ CZYLI
PANORAMA ARTYSTYCZNA NIEMCZY I ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ". Promocja

odbędzie się 10 czerwca br. o godzinie 18:00 w Kawiarni "Pod Łabędziem". Kilka zdań na
temat książki powiedział także jeden z autorów – Radny Miłosz Wrzesiński.

Następnie Przewodnicząca przeszła do opiniowania wykonania budżetu Miasta

i Gminy Niemcza za 2015 rok. Na wstępie, odczytała uchwałą nr IV/85/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu

rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok - opinia pozytywna z uwagami, po czym
poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wykonanie
budżetu za 2015 rok, następnie odniosła się do uwag zawartych w opinii RIO.

Radna Justyna Kaczorowska wyraziła zaniepokojenie deficytem, jakim zamknął się

budżet za 2015 rok i uwagami zawartymi w opinii RIO.

Sołtys Jan Cieleban poruszył sprawę wysokości wydatków na oświatę.

Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie, z czego wynikają ulgi podatkowe,

wyszczególnione w opinii Komisji Rewizyjnej. Pani Skarbnik odpowiedziała, że były to ulgi
ustawowe. Przewodnicząca podjęła także dyskusję na temat uwagi w opinii RIO, dotyczącej
nieplanowanego deficytu i naruszenia w związku z tym przepisów o samorządzie gminnym.

W ocenie Radnego Tomasza Nowaka opinia RIO jest co najmniej kuriozalna, uważa,

że naruszenie prawa wymienione w opinii, wymaga jednoznacznego wyjaśnienia, nawet
sądowego. Uprzedził, że nie będzie głosować nad czymś, co może być naruszeniem prawa.

Więcej uwag i pytań nie było. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad

opiniowaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2015 rok.

Za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za

2015 rok głosowało 8 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu (z Komisji

Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich: Edyta Mielnik, Alicja Borodajko, Justyna

Kaczorowska, z Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego: Tomasz
Nowak, Robert Polański).

Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:

1) określenia trybu szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

Założenia projektu uchwały omówiła Pani Izabela Zamirska-Rajek.

Radna Justyna Kaczorowska zwróciła się z pytaniem do Burmistrza, jaka kwota

w budżecie będzie przeznaczona na inicjatywę lokalną i skąd te pieniądze weźmiemy oraz kto

będzie zasiadał w komisji oceniającej wnioski. Burmistrz odpowiedział, że inicjatywa

lokalna, choć nienazwana, działa już od dłuższego czasu w gminie. Środki na ten cel zostaną
zabezpieczone przy tworzeniu budżetu na przyszły rok, na miarę możliwości finansowych

gminy. Skład komisji będzie ustalany w zależności od rodzaju składanych wniosków. Pani
Izabela Zamirska-Rajek wyjaśniła kwestię terminów składania wniosków.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na

posiedzeniu.

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

Skarbnik Gminy odczytała treść uzasadnienia do projektu uchwały. Radni nie mieli

pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na

posiedzeniu.

Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprosiła radnych do uczestnictwa w wyjazdowej
sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 31 maja 2016 roku w Arboretum
Wojsławice.

Sołtys Cieleban podziękował Radnemu Nowakowi za udział w meczu w Ligocie

Małej. Poinformował

także Radnych, o problemach przy współpracy z Prezes

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy, dotyczących pracownika robót
publicznych, oddelegowanego do pracy przy drodze w Ligocie Małej.

Radny Jan Prokop podziękował Burmistrzowi za wykonany remont ul. Dębowej.

Radny Tomasz Otworowski poinformował, że współpraca Ochotniczej Straży

Pożarnej i Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego układa się bardzo dobrze. Pani Prezes
bezpłatnie użyczyła sprzęt do przygotowania stadionu pod Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze, na które serdecznie zaprosił.

Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 15.50
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=paotxExwJoo
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich
/-/ Edyta Mielnik
Protokołowała:

Monika Kunysz

