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 27 czerwca 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:

Łukasz Wolniak - nieobecność nieusprawiedliwiona
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

Anna Cygan

pracownik urzędu

Robert Woźnicki

kierownik referatu OSO

Sylwia Spychała

Grzegorz Procków

Jednostki organizacyjne:
Małgorzata Kuźniar
Beata Roszko

Danuta Wakulik
Andrzej Kukuła

Zaproszeni goście:
Piotr Furtak

Wiesław Hermann

kierownik referatu RLP
kierownik referatu RNG

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy

Prezes ZGPD7 w Dzierżoniowie

Klub Sportowy Niemczanka

Jacek Falikowski

Klub Sportowy Niemczanka

Dorota Wójcik

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju

Krzysztof Kuśmierek
Iwona Gomułkiewicz

Klub Sportowy Niemczanka

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie

Sołtysi:

Jan Cieleban

Kazimierz Dziadkowiec
Piotr Mielnik

Tomasz Palimąka
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie czystości i porządku w gminie: segregacja odpadów, dzikie wysypiska, poprawa
estetyki miasta.

2. Osiągnięcia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016.

3. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół oraz Dyrektorów Szkół Niepublicznych o

przygotowaniu obiektów szkolno-sportowych do wakacji, oferta wakacyjna Biblioteki
Publicznej i Niemczańskiego Ośrodka Kultury.

4. Wykorzystanie gminnej bazy sportowej do organizacji wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży – ORLIK, BASEN.

5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.

W związku ze spóźnieniem się na posiedzenie Komisji Pana Piotra Furtaka porządek obrad

rozpoczęto od punktu 2.

Ad 2. Przewodniczący posiedzenia powitał radnych, burmistrzów, sołtysów oraz przybyłych gości

i przedstawił porządek obrad. Następnie oddał głos Pani Iwonie Gomułkiewicz – Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie.

Pani Iwona Gomułkiewicz opowiedziała o osiągnięciach uczniów Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Gilowie w roku szkolnym 2015/2016. Pochwaliła się zdobyciem wyróżnień i

medali na konkursach ogólnokrajowych, powiatowych i gminnych. Ponadto poinformowała o

trwającym w szkole remoncie korytarzy oraz schodów, a także o tym, iż w czasie wakacji zostanie
przygotowany teren pod nowy plac zabaw.

Pani Dorota Wójcik – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie –

Zdroju przedstawiła osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Poinformowała o

organizacji półkolonii w szkole przez pierwsze 2 tygodnie wakacji oraz podziękowała za

współpracę z Referatem Promocji tutejszego Urzędu, NOK-iem, organizacjami lokalnymi, a także
szkołami w Gilowie i Piławie Górnej.

Pani Małgorzata Kuźniar omówiła osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Niemczy w roku

szkolnym 2015/2016. Przedstawiła wyniki ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej, chwaląc

się wynikami lepszymi od średniej gminy oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego, które niestety są
poniżej średniej wojewódzkiej. Poinformowała, iż w lipcu nie będą organizowane żadne zajęcia dla

uczniów, ze względu na urlopy wypoczynkowe. Zajęcia przeprowadzone będą dopiero w sierpniu.

Bliższe informacje na temat szczegółowego planu organizowanego wypoczynku będą
zamieszczone na stronie Szkoły oraz Urzędu. Ponadto podziękowała wszystkim, w imieniu
organizatorów, za udział w Pikniku Rodzinnym.

Radna Edyta Mielnik zapytała, skąd tak niski wynik diagnozy w gimnazjum.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nauczyciele pracują różnymi metodami w szkole,

dostosowując je do możliwości i predyspozycji uczniów. Rankingi są krzywdzące, gdyż nie biorą

pod uwagę wiele wariantów np. środowisko, skąd wywodzi się uczeń, jego możliwości, przekrój
społeczny.

Następnie głos zabrała Pani Danuta Wakulik – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki

Publicznej w Niemczy. Przedstawiła plan pracy bibliotek w czasie trwania wakacji. Zajęcia
wakacyjne organizowane w bibliotekach będą opierały się na literaturze dziecięcej: głośne czytanie

bajek, konkursy literackie i plastyczne, quizy i krzyżówki literackie, gry planszowe oraz zajęcia z

edukacji czytelniczej i medialnej. Zajęcia wakacyjne mają na celu rozbudzenie aktywności twórczej
dzieci i młodzieży. Program zajęć będzie uzależniony od ilości uczestników.

Ze środków przekazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
biblioteka zakupi niezbędne materiały do realizacji w/w zajęć: artykuły papiernicze, piśmiennicze,
tonery do drukarek, środki czystości, gry planszowe oraz puzzle.
Radni nie mieli pytań.

Pan Andrzej Kukuła - Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy omówił

wakacyjne plany Niemczańskiego Ośrodka Kultury i świetlic środowiskowych, a także terminy ich
otwarcia w czasie wakacji. Plany wakacyjne są elastyczne, mogą się zmienić w zależności od
pogody oraz zostać dostosowane do potrzeb i upodobań uczestników.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Osipowicz zaoferował dostarczenie gadżetów na

nagrody dla dzieci w konkursach organizowanych w czasie letniego wypoczynku.

Ad. 1 Pan Piotr Furtak Prezes ZGPD7 w Dzierżoniowie omówił działanie Związku Gmin Powiatu

Dzierżoniowskiego. Poinformował, iż w ramach systemu odbioru odpadów, na podstawie
złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie

Niemcza jest 4.152 osób, od których odbierane są odpady. Omówił, iż są prowadzone objazdowe

zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego. W sposób ciągły

prowadzone są postępowania wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie złożenia wyjaśnień
dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w przypadku wątpliwości co do
danych zawartych w złożonych wcześniej deklaracjach.

Na bieżąco kierowane są do mieszkańców wezwania do zapłaty w przypadku zaległości w
płatnościach. W chwili obecnej zadłużenie mieszkańców Związku wynosi około 5 %.
Zarządu Związku złożył do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie deklarację

odnośnie woli

przekazania windykacji zaległych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezes ZGDP7 opowiedział o akcji usuwania azbestu na terenie Związku Gmin. W ramach zadania

właściciele nieruchomości, z których usunięto azbest, uzyskali dotację w wysokości 100 % kosztów
demontażu, transportu i utylizacji.

Ponadto Pan Piotr Furtak podziękował Burmistrzowi oraz Radnym za współpracę i poinformował,
iż wkrótce na stanowisku zastąpi go Pan Paweł Puszka.

Radna Edyta Mielnik zapytała, w jaki sposób są kontrolowane ilości zgłoszonych deklaracji

z ilością zamieszkałych osób.

Prezes ZGPD7 odpowiedział, że kontrola jest z kilku stron, od firmy odbierającej odpady, sąsiadów,
przedstawicieli ZUK-u, wymianę informacji z OPS-ami oraz poprzez kontrole wizualne.

Radna Mielnik zapytała, czy są przeprowadzane kontrole u osób, które mają podpisaną

deklarację w sprawie zbiórki odpadów, czy ją fizycznie prowadzą.

Pan Furtak stwierdził, iż w ustawie i rozporządzeniu nie ma wytycznych dotyczących sprawdzenia,

czy w gospodarstwie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów i zdarza się, iż część odpadów
jest wyrzucana do rowów, lasów itp.

Radny Tomasz Otworowski poinformował o zmniejszonej liczbie kubłów z 4 sztuk na 1 na

Placu Targowym w Niemczy oraz zapytał, czy firmy odbierające śmieci mają obowiązek
dezynfekować kubły.

Prezes Furtak stwierdził, że sprawdzi powód zmniejszenia ilości kubłów, a także poinformował, iż
firma, która odbiera odpady musi dbać o kubły i porządek wokół nich.

Radni nie mieli pytań w sprawie poprawy estetyki miasta do Pani Elżbiety Szymańskiej –

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

Ad. 3 Pan Jacek Falikowski – członek Zarządu KS Niemczanka przedstawił sprawozdanie z
działalności klubu, omówił szczegółowe koszty utrzymania obiektu, a także pochwalił się awansem
klubu do ligi okręgowej.

Pan Grzegorz Kosowski – Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy pogratulował władzom KS

Niemczanka awansu. Poprosił przedstawicieli Zarządu klubu o poinformowanie, jaką mają wizję

działania klubu, w związku z brakiem pieniędzy, a także o informację, kiedy zostanie uregulowana
sytuacja formalna Zarządu, tj. zmiana statutu w KRS-ie.

Pan Jacek Falikowski odpowiedział, że Zarząd na rzecz klubu wiele rzeczy zrobił społecznie,
pieniądze są im potrzebne na utrzymanie obiektu i postarają się dopełnić formalności w KRS-ie, ale
to też generuje koszty.

O godz. 16.55 zwolnił się Pan Miłosz Wrzesiński.
Następnie rozgorzała dyskusja wśród radnych na temat sytuacji formalnej klubu

Niemczanka i jego dofinansowania.

Radny Tomasz Nowak stwierdził, iż rozumie rozgoryczenie Zarządu, ale sytuacja finansowa Gminy
nie jest dobra, zaproponował wiele możliwości zdobycia środków finansowych przez klub np.
znalezienia sponsorów, płatne parkingi itp.

Radny Tomasz Otworowski zapytał Skarbnika Gminy Panią Martę Żłobicką -Wnuk, czy jest
możliwość, aby znaleźć w budżecie środki na dofinansowanie Niemczanki.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że jeśli taka będzie wola radnych, zostanie zmieniony plan w uchwale,
która będzie uchwalana na najbliższej sesji, celem wniesienia do planu środków dla KS
Niemczanka.

Radna Edyta Mielnik powiedziała, iż jeśli Zarząd Niemczanki ureguluje sprawę w KRS-ie,
następnie złożą projekt na utrzymanie boiska do Referatu Promocji, to będzie możliwe, że klub
otrzyma dofinansowanie.

Przewodniczący Komisji zarządził 10 minutową przerwę (17.30 – 17.40)
Ad. 4 Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:


przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedłożonych przez Rolniczą Spółdzielnię
Produkcyjną im. Tadeusza Kościuszki w Kietlinie.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał Pan Grzegorz Procków, poinformował, iż

stawki pozostają na tym samym poziomie.

Radny Nowak zapytał o stan oczyszczalni w Kietlinie.

Pan Procków odpowiedział, iż na koniec sierpnia będzie przedłożony projekt przyłączenia Kietlina
do oczyszczalni w Niemczy. Budowa kolektora to koszt od ok. 500 tys. do 1 mln zł.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu
komisji.


odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, przedłożonych przez Wiesław Surma- Uzdrowisko.

Pan Procków wyjaśnił że jest to kolejny wniosek Pana Surmy, który jest niezgodny z

przepisami i niczym nie różni się od poprzednich, dlatego jest kolejna odmowa
zatwierdzania taryf.

Radny Nowak stwierdził, że kolejny raz podejmowana jest ta uchwała, więc może należy
zaproponować Panu Surmie, aby zwrócił. się do innej Spółki, celem podwyższenia stawek
opłat.

Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

określenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

miejscowości Przerzeczyn-Zdrój.
Pan Grzegorz Procków

powiedział, iż oczyszczalnię ścieków w Przerzeczynie-Zdroju

zamierza kupić Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy, dlatego też został
stworzony projekt uchwały ze stawkami.

Następnie Prezes PK wyjaśniła, że oczyszczalnia zostanie kupiona na kredyt, koszty
szacowane są na podstawie stanu technicznego oczyszczalni, a stawki opłat są wyższe niż w
Niemczy, gdyż oczyszczalnia ta będzie obsługiwać mniejszą ilość osób. Spółka kupuje tylko

oczyszczalnię bez kolektora. Kolektor będzie na razie dzierżawiony, kiedy w sądzie
rozstrzygnie się sprawa jego własności zostanie odkupiony od właściciela zapowiedział
Burmistrz.

Radni mieli pytania.

Radny Nowak poprosił o dopisanie do tytułu uchwały przez kogo oczyszczalnia będzie
kupiona oraz stwierdził, że Przedsiębiorstwo Komunalne kupuje oczyszczalnie na kredyt, ale
to mieszkańcy Przerzeczyna-Zdroju w ramach opłat za ścieki i wodę będą go spłacać.

Za pozytywnym zaopiniowaniem


projektu głosowało 8 radnych obecnych na

posiedzeniu komisji, 4 radnych się wstrzymało.

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę przedłożonych przez Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp z
o.o.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał Pan Grzegorz Procków, poinformował, iż
stawki pozostają na tym samym poziomie.
Radni nie mieli pytań.

Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał Pan Grzegorz Procków.
Radny Nowak poprosił o doprecyzowanie § 2 Regulaminu.

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, iż kiedy chodnik jest rozdzielony pasem zieleni od
budynku, to jego sprzątnięcie znajduje się w gestii zarządcy drogi, jeśli natomiast przylega
bezpośrednio do nieruchomości, to utrzymanie chodnika w czystości, należy do właściciela
nieruchomości.

Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

przyjęcia Modułu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy
Niemcza na lata 2016-2026.

Pani Beata Roszko opowiedziała o strategii, której opracowanie i realizacja należy do zadań
własnych gminy, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dokument ten został stworzony po to,
aby poddać analizie i ocenić dotychczasowe działania w zakresie pomocy społecznej.

Istotna jest diagnoza początkowej sytuacji w Gminie, ponieważ stanowi podstawę do
wnioskowania o zmianach na najbliższe lata.
Radni nie mieli pytań.

Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy.

Kierownik OPS-u powiedziała, iż ostatni statut został opracowany w 2008r., od tego czasu

przybyło sporo zadań realizowanych w zakresie opieki społecznej, stąd potrzeba stworzenia
nowego dokumentu.

Radni nie mieli pytań.

Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

zmieniająca uchwałę sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Pani Anna Cygan – pracownik Referatu Finasowo-Budżetowego przeczytała uchwałę wraz z
uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Osipowicz zapytał, czy nie ma skarg na wysokość
opłaty.

Pani Cygan odpowiedziała, że nie ma takiej wiedzy.
Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

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

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Gmina Niemcza złożyła wnioski w 6 projektach, w

sytuacji, kiedy decyzja Urzędu Marszałkowskiego będzie pozytywna, w budżecie muszą być
zabezpieczone środki na realizację tych projektów.

Radny Nowak poprosił o informację, czego dotyczą te projekty.

Pan Grzegorz Kosowski – Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza omówił każdy z projektów,
przedstawiając wysokość dofinansowania oraz termin realizacji.
Za pozytywnym zaopiniowaniem


posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2016-20136.

Pani Marta Żłobicka-Wnuk – Skarbnik Gminy powiedziała, że głównym powodem zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest wprowadzenie 6 projektów, które były
omawiane przy okazji projektu uchwały zmian w budżecie. Poinformowała, iż planuje się
zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 11 mln zł, z czego kwota prawie 9 mln zł

zostanie spłacona w latach 2017-2018 ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. Spłata pozostałej kwoty zostanie rozłożona na lata 2020-2036.

Radni nie mieli pytań.

Za pozytywnym zaopiniowaniem
posiedzeniu komisji.

projektu głosowało 12 radnych obecnych na

Ad. 5 Na pytanie Radnej Justyny Kaczorowskiej, Burmistrz omówił sprawę ogrodzenia wozowni
w Przerzeczynie-Zdroju.

Radna Edyta Mielnik poruszyła kwestię przechylonego muru przy cmentarzu w Przerzeczynie-

Zdroju. Burmistrz odpowiedział, iż sprawa jest problemowa, gdyż przez przechylenie muru lepiej
dokonać rozbiórki, niż naprawy.

Sołtys wsi Przerzeczyn-Zdrój poprosił Burmistrza o wyjaśnienia, kiedy będzie wykonywania
nawierzchnia drogi przy ul. Okrężnej w Przerzeczynie-Zdroju. Burmistrz odpowiedział, iż chciałby,

aby zostało to wykonane, jak najszybciej, jednak finanse Gminy na obecną chwilę, to
uniemożliwiają.

Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 19.07
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=6vFanolIs24
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Osipowicz
Protokołowała:
Magdalena Szydłowska

