BR.0012.13.2016
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 24 października 2016 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
Stanisław Szachniewicz - nieobecność usprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu MiG:
Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Grzegorz Procków

kierownik referatu RNG

Urszula Mandziej

pracownik referatu RNG

Małgorzata Wiśniewska

pracownik referatu FB

Izabela Zamirska-Rajek

pracownik referatu RLP

Jednostki organizacyjne:
Elżbieta Basiów

Główna Księgowa Zespołu Szkół w Niemczy

Iwona Grzesiak

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy

Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Sołtysi:
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Zapoznanie z założeniami do budżetu na 2017 rok.
4. Sprawy różne.

Ad 1. Przewodniczący otworzył posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych, następnie
przedstawił porządek obrad.
Ad 2. Przewodniczący przystąpił do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017,
Główne cele i założenia Programu na 2017 rok oraz preliminarz wydatków
związanych z jego realizacją przedstawiła Pani Urszula Mandziej. Przewodnicząca Edyta
Mielnik zapytała o zasady funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Niemczy i szkolenia
członków GKRPA, natomiast Radny Tomasz Nowak zapytał, czy Komisja rozważała sytuację
nieudzielenia zezwoleń na sprzedaż alkoholu gminie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
2) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017,
Pani Izabela Zamirska-Rajek wyjaśniła konstrukcję Programu, następnie przedstawiła
sprawozdanie z rocznych konsultacji społecznych, z których wynikają zadania priorytetowe
Programu i omówiła je. Radna Justyna Kaczorowska zapytała o ilość organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy. Radny Tomasz Nowak poprosił o przybliżenie
działania Stowarzyszenia Muzeum Ziemi Niemczańskiej oraz wyjaśnienie koncepcji zadania
„Tysiąc drzew na tysiąclecie”. Pani Zamirska-Rajek dodała, że gmina liczy na to, że chociaż
część organizacji, będzie pozyskiwać środki także z innych źródeł publicznych.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.

3) opłaty prolongacyjnej,
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Małgorzata Wiśniewska. Zmiana uchwały
podyktowana jest nowymi regulacjami wprowadzonymi w Ordynacji podatkowej i polega na
wprowadzeniu zapisu „Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za
zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski”.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
4) wniesienia aportem w formie udziałów dla „Wodociągów i Kanalizacji” Spółka
z o. o. w Dzierżoniowie prawa własności środków trwałych,
Pan Kazimierz Figzał, Z-ca Burmistrza, poprosił o zdjęcie projektu z porządku obrad,
a w jego miejsce Radni otrzymali drugi projekt, którego zapisy są dostosowane do naszej
gminy. Radny Tomasz Nowak zauważył, że nowy projekt uchwały daje Burmistrzowi
nieograniczone upoważnienie do dysponowania majątkiem gminy, co według niego, jest nie
do przyjęcia. Pan Grzegorz Procków omówił projekt uchwały, który dotyczy przekazania,
Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o. o. wodociągu w Wilkowie Wielkim. Dodał też, że Rada
może podjąć uchwałę w innej wersji. Radni zgodnie stwierdzili, aby przygotować projekt
uchwały dotyczący przekazania tylko wodociągu w Wilkowie Wielkim, a nie dający ogólne
pełnomocnictwo Burmistrzowi.
5) zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
studni wierconych,
Założenia projekt uchwały omówił Pan Grzegorz Procków. Projekt został
przygotowany z myślą o terenach niezwodociągowanych, na których występują niedobory
wody i dotyczyć miałaby nieruchomości istniejących przed podjęciem uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
6) uchylenia uchwały,
Projekt dotyczy uchwały nr XLVII/270/10 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29
października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym,
która podjęta została na podstawie uchylonej ustawy, co jest nieprawidłowością stwierdzoną

w trybie nadzoru przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Dzierżoniowie, stąd
zasadność jej uchylenia. Radni nie mieli pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
7) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2016 rok,
Skarbnik Gminy odczytała treść uzasadnienia do projektu i na pytania Radnych
omówiła poszczególne zmiany w budżecie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2016-2036.
Zmiany w prognozie finansowej Pani Skarbnik uzasadniła dostosowaniem jej zapisów
do zmian w uchwale budżetowej w pozycjach przedsięwzięć.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
Ad 3. Radni zapoznali się ze złożonymi przez jednostki organizacyjne gminy Niemcza
wnioskami do budżetu na 2017 rok, Skarbnik Gminy przygotowała także zestawienie
pozostałych wniosków do budżetu. Przewodniczący posiedzenia udzielił głosu dyrektorom
jednostek, którzy kolejno uzasadniali złożone wnioski, omawiając przy tym sytuację
i najpilniejsze potrzeby jednostek. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wstępne dane
dochodów w 2017 roku. Radni podczas dyskusji przeanalizowali pozostałe wnioski do
budżetu.
O godz. 16.55 zwolnił się Radny Łukasz Wolniak
Ad 4. Przewodniczący posiedzenia poinformował Radnych o ponowieniu 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. Radny Miłosz Wrzesiński zaproponował, aby
treść uzasadnienia stanowiska zawierała zapis „serce jest dla wszystkich bez względu na
różnice, symbolem empatii i miłości rozumianej w duchu humanizmu, jako twórcza postawa
tworzenia więzi ze światem i innymi ludźmi. Powyższe stanowisko popiera nie tylko akt

religijny, ale przede wszystkim szlachetne zobowiązanie wspólnotowe, wezwanie do działania
w duchu wzajemnego poszanowania i pokoju. Zapis taki znaczyłby, że stanowisko dotyczy
ludzi różnych wyznań.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 18.00
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=_JYZBApizVk

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

