BR.0012.11.2016
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 26 września 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:
Stanisław Pelc - nieobecność usprawiedliwiona
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
Miłosz Wrzesiński - nieobecność nieusprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka - Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

radca prawny urzędu

Marzena Krzyśko

insp. ds. oświatowych

Grzegorz Procków

kierownik referatu RNG

Jednostki organizacyjne:
Iwona Grzesiak

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy

Małgorzata Kuźniar

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Sołtysi:
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Piotr Mielnik

Zaproszeni goście:
Andrzej Bronowicki

Prezes WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie

Iwona Gomułkiewicz

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie

Renata Kukuła

Prezes Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi
Niemczańskiej

Dorota Wójcik

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w PrzerzeczynieZdroju

Na posiedzenie przybyli także rodzice dzieci uczęszczających do Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Nowy rok szkolny w Gminie Niemcza – analiza ilości dzieci oraz potrzeb
poszczególnych placówek oświatowych, dowożenie dzieci do szkół.
4. Funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy – analiza ilości dzieci
i potrzeb placówki oraz plan budowy nowego przedszkola, źródła finansowania.
5. Sprawozdanie z obchodów II Milenijnych Dni Niemczy.
6. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2016 roku.
7. Sprawy różne.

Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem radnych, burmistrzów, sołtysów
oraz przybyłych gości, po czym poprosiła wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci
zmarłego Lecha Begierskiego, wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Niemczy i Sołtysa
Sołectwa Gilów. Następnie przedstawiła porządek obrad.
Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2015-2016,
Podsumowanie obecnie obowiązującego planu i założenia planu na lata 2017-2020
przedstawił Pan Andrzej Bronowicki, Prezes WiK Sp. z o. o. Daty w planie na lata 2017-2020
związane są głównie z realizacją II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”, współfinansowanego z Funduszu
Spójności. Pan Prezes omówił następnie realizację inwestycji na ul. Gumińskiej w Niemczy
oraz plany budowy wodociągu do Wojsławic. Na pytanie Przewodniczącej Edyty Mielnik
Prezes przedstawił możliwości budowy wodociągu do Podlesia.
Na pytanie Radnego Tomasza Nowaka Prezes wyjaśnił zasady wykonywania badań
poziomu radonu w wodzie.
Na pytanie sołtysa Piotra Mielnika Burmistrz omówił kroki podejmowane przez gminę
w celu zaopatrzenia mieszkańców Podlesia w wodę.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu.
2) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020,
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu.
3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (działka nr 200/17),
Uzasadnienie do obu projektów przedstawił Pan Grzegorz Procków. Pierwszy projekt
dotyczy nabycia działki pod oczyszczalnią ścieków w Przerzeczynie-Zdroju, o nr
geodezyjnym 200/17, natomiast działka o nr geodezyjnym 200/15 pełni rolę drogi dojazdowej
do ujęcia wody. Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Miejskiej jest warunkiem prowadzenia
dalszych negocjacji w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (działka nr 200/15),
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu.
5) zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa w Sołectwie Gilów,
Radni nie wnieśli uwag do projektu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
zaopiniowaniem projektów.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu.
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2016 rok,
Przewodnicząca zapoznała Radnych z pismem Burmistrza dotyczącym konieczności
wprowadzenia dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza. Informacją przekazaną
przez Wojewodę Dolnośląskiego zwiększeniu o 78.671,97 zł ulegną kwoty dochodów
i wydatków.
Radni
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z dodatkowymi zmianami.
Następnie Skarbnik Gminy omówiła poszczególne zmiany w projekcie uchwały. Na
pytanie Radnej Justyny Kaczorowskiej Skarbnik wyjaśniła zmiany planów wydatków na
budowę przedszkola i boiska przy Zespole Szkół, Burmistrz natomiast wyjaśnił przeznaczenie
dotacji dla OSP Przerzeczyn-Zdrój.
Radny Nowak zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie zakresu projektowego budowy
przedszkola, na który zwiększono wydatki. Burmistrz zobowiązał się odpowiedzieć na sesji.
Na pytanie Przewodniczącej Rady Miejskiej Burmistrz omówił wydatki inwestycyjne
na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Piastowskiej w Niemczy, tj. budowę nawierzchni
i chodników.
Radny Jan Prokop zapytał Burmistrza, czy cały chodnik przy ul. Świerczewskiego jest
własnością gminy. Burmistrz odpowiedział, że tak. Więcej pytań nie było.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 10 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2016-2036.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 10 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.

Ad 3. Analizę ilości dzieci oraz potrzeby poszczególnych placówek oświatowych kolejno
omówili dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych: Pani Dorota Wójcik, Pani
Iwona Gomułkiewicz i Pani Małgorzata Kuźniar.
Dyrektor Dorota Wójcik poruszyła problem dowozu dzieci z Ruszkowic i Ligoty
Małej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju. Pani Marzena
Krzyśko, inspektor ds. oświatowych UMiG, zapoznała Radnych z przepisami dotyczącym
obowiązku gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół. Podkreśliła, że gmina nie ma
obowiązku dowozu dzieci do szkół niepublicznych, ale robi to przy okazji dowozu dzieci
do Niemczy. W związku z niemożnością techniczną wjazdu autobusu do wsi, dwoje dzieci
z Ruszkowic jest dowożonych do szkołyz miejsca zbiórki w Podlesiu, natomiast uczniowi
z Ligoty Małej zwracany jest koszt dojazdu komunikacją miejską, gdzie droga do
przystanku autobusowego mieści się w granicach prawa. Burmistrz dodał, że rozumie
rodziców i ich troskę o dzieci, gmina nie dzieli dzieci na lepsze i gorsze, dlatego dowóz jest
zapewniony także do placówek niepublicznych, a problem powstał tylko w dwóch
przypadkach.
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i poprawiany kilkakrotnie, uważa, że jest optymalny.
Na pytanie Przewodniczącej Pani inspektor wyjaśniła warunki zapytania ofertowego
na dowóz dzieci.
Radna Kaczorowska zapytała, dlaczego autobus gminny kiedyś wjeżdżał do
Ruszkowic, a obecny nie może. Burmistrz odpowiedział, że wiąże się to z wielkością
autobusu, który musi być dostosowany do ilości dzieci. Wcześniej zaangażowane były dwa
pojazdy, gimbus i mniejszy bus, który mógł wjechać do Ruszkowic.
Dyrektor Dorota Wójcik, z uwagi na małą liczbę dzieci w bieżącym roku szkolnym,
poprosiła o zwolnienie z dopłat za dowóz i innych dopłat na funkcjonowanie szkoły.
Pani Inspektor Krzyśko zapoznała Radnych z wysokością przekazywanych szkołom
dotacji oraz ich dopłatami za media.
W dyskusji na temat dowozu głos w dyskusji zabrali także rodzice dzieci
z Ruszkowic.
Radny Nowak przedstawił dane dotyczące gminy i ilości uczniów w szkołach sprzed
dwudziestu lat. Zauważył, że problemy biorą się przez diametralny spadek urodzeń. Nie
rozumie jednak, dlaczego gmina „robi” prezent szkołom niepublicznym dopłacając do ich
utrzymania, podczas gdy szkoła publiczna utrzymuje się tylko z subwencji. Wyraził też
niezadowolenie z faktu, że Rada Miejska nie była informowana o zmianach dotyczących
dowozu dzieci do szkół.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach 16.5517.00.
Ad 4. Pani Iwona Grzesiak, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy, przedstawiła
analizę ilości dzieci i potrzeby placówki, zwracając uwagę na zły stan budynku.
Burmistrz przekazał bieżące informacje na temat projektu budowy nowego
przedszkola.
Ad 5. Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Pan Andrzej Kukuła, omówił
sprawozdanie z przebiegu XXIV Dni Niemczy, stanowiące załącznik do protokołu,
dziękując przy tym wszystkim wspierającym i zaangażowanym w ich organizację.
Zauważył też, że w najbliższym czasie, należy rozpocząć pracę nad organizacją
przyszłorocznych obchodach Dni Niemczy. Następnie Pani Renata Kukuła, Prezes
Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, omówiła wkład Towarzystwa
w organizację uroczystości, a mianowicie prace nad spektaklem „Przyjęliśmy Wiarę
i Obroniliśmy Gród” i źródła jego dofinansowania oraz wkład finansowy Towarzystwa.
Zapowiedziała też, że decyzją Zarządu, Towarzystwo w przyszłym roku organizować
będzie Europejskie Dni Dziedzictwa.
Ad 6. Skarbnik Gminy, Pani Marta Żłobicka-Wnuk, omówiła Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2016 roku, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
instytucji kultury.
W I półroczu 2016 roku wykonanie dochodów wyniosło 8.401.557,33 zł - co stanowiło
48,65% planowanych dochodów, z czego najwyższy udział uzyskano z tytułu dochodów
własnych - 49,86%, w tym:
- z udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych -46,12%
-z podatku rolnego – 49,52%
- podatku od nieruch. - 54,08%
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72,13%
- z opłaty eksploatacyjnej – 64,06%
Następna grupa dochodów to wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, które
uzyskano 43% oraz subwencja ogólna dla gminy w wysokości 57,6%.
Wskaźniki wykonania większości znaczących dochodów oscylują w granicach 50%.

Najwyższe kwoty należności wymagalnych gminy występują z tytułu podatków w kwocie
2.406.406,08 zł, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 896.132,48
zł oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 952.367,72 zł.
Na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do dłużników.
Wydatki wykonano w kwocie 8.074.442,95 zł, co stanowiło 47,07% wartości planu, z czego
najwyższe wydatki to:
- zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej na kwotę 2.341.974,70 zł
- wydatki na oświatę – 2.257.678,54 zł
- wydatki na administrację publiczną w wysokości 1.334.470,64 zł,
- kwotę 542.165,62 zł przeznaczono na zadania dot. transportu i łączności, czyli dotację dla
gm. Bielawa za zorganizowanie komunikacji, letnie i zimowe utrzymanie dróg, zakupy
materiałów i usług na cząstkowe remonty dróg gminnych,
- natomiast kwota 416.295,07 zł to wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 11% w stosunku do planowanych inwestycji.
Wydatki w ramach funduszy sołeckich zrealizowano w niespełna 36%.
Na 30 czerwca 2016 roku zadłużenie gminy wynosi ogółem 5.644.667,08 zł.
Po informacji przekazanej przez Panią Skarbnik, Radni pytali o szczegóły
poszczególnych pozycji sprawozdania. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad zaopiniowaniem wykonania budżetu.
Radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię o przebiegu wykonaniu budżetu
Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2016 roku.
Ad 7. Przewodnicząca posiedzenia poinformowała Radnych o wniosku grupy mieszkańców
w sprawie podjęcia Stanowiska Rady Miejskiej w Niemczy popierającego inicjatywę
powierzenia Miasta i Gminy Niemcza i jej mieszkańców Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi. Wniosek, w imieniu mieszkańców, złożyła Radna Lilla
Górnik, która odpowie na pytania Radnych. Na prośbę Radnych, Przewodnicząca otworzyła
dyskusję w temacie. Radny Jan Prokop powiedział, że mieszkańcy gminy są różnych wyznań
i uważa, że Rada nie powinna zajmować w tej sprawie stanowiska. Głos w dyskusji zabrał też
Radny Tomasz Nowak (złożony na piśmie stanowi załącznik do protokołu). Radny Nowak
prywatnie popiera taką inicjatywę, jednak jako Radny uważa, że nie ma prawa wypowiadać
się w kwestiach światopoglądu i wyznań innych mieszkańców. Zauważył też, że wniosek

posiada braki formalne, tj. brak podpisu wnioskodawcy i podpisów mieszkańców. Zdanie
Radnego Nowaka poparła Radna Kaczorowska i Radny Polański.
Radna Lilla Górnik wyjaśniła, jak zaczęła się inicjatywa. Dodała, że rzeczywiście nie
złożyła podpisu i załączników, ale może to uzupełnić.
Radny Polański zapytał, czym skutkuje podjęcie przez Radę takiego stanowiska.
Radca prawny urzędu, zobowiązała się wydać opinię w tej sprawie do sesji. Przewodnicząca
zamknęła dyskusję.
Radny Nowak wrócił do tematu funkcjonowania szkół i zauważył, że nie wzięto pod
uwagę wyników nauczania w poszczególnych placówkach.
Radny Prokop zgłosił problem z oświetleniem ulicznym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że na wystosowane zaproszenie do
Rad Gmin, Rada Gminy Dzierżoniów odbędzie w Niemczy sesję i podczas spaceru, zapozna
się z historią Niemczy. Działania mają na celu promocję Niemczy i zbliżających się
obchodów Milenium Obrony Niemczy.
Radny Nowak zostawił Radnym do przemyśleniapropozycję powierzenia stadionu
w Gilowie imieniu zmarłego Lecha Begierskiego oraz podziękowań Pani Renacie Kukule za
zaangażowanie w stworzenie spektaklu wystawionego podczas Dni Niemczy.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec poinformował o wizycie telewizji w uzdrowisku,
mającej na celu interwencję w sprawie problemów w uzdrowisku. Zaproponował też
wniesienie tematu uzdrowiska pod obrady Komisji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 18.30 zamknęła
posiedzenie.

Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=daVNYHeT1sA

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

