BR.0012.17.2016
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 27 grudnia 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:
Łukasz Wolniak - 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

Marzena Krzyśko

insp. ds. oświatowych

Urszula Mandziej

pracownik referatu RNG

Izabela Zamirska-Rajek

pracownik referatu RLP

Grzegorz Procków

kierownik referatu RNG

Tomasz Jara

pracownik referatu FB

Jednostki organizacyjne:
Elżbieta Szymańska

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

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Kazimierz Dziadkowiec
Piotr Mielnik

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich na
2017 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
na 2017 rok.
6. Sprawy różne.

Ad 1. Przewodniczący otworzył posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych, następnie
przedstawił porządek obrad.
Ad 2. Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali nowy projekt budżetu, w którym
nie uwzględniono wydatków na budowę nowego budynku przedszkola. W związku
z wykreśleniem z projektu zadania budowy przedszkola, zmieniała się ogólna kwota
wydatków, dochodów, przychodów, rozchodów i deficytu. Skarbnik Gminy omówiła
poszczególne zmiany w projekcie uchwały i załącznikach. Następnie Skarbnik odpowiedziała
na pytania. Radny Tomasz Nowak zapytał, o ile uległy zmianie przychody i wysokość
zaciąganych kredytów. Radna Edyta Mielnik poprosiła o wyjaśnienie ustalonej w projekcie
wysokości limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów. Radna Justyna Kaczorowska
zapytała o plany budowy przedszkola. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będą inne
możliwości dofinansowania budowy, to za zgodą Rady, będziemy się o to starać.
W przyszłym roku jest to niemożliwe. Radna Edyta Mielnik, nawiązując do tematu budowy
przedszkola, zapytała Burmistrza, czy posiada dokument potwierdzający potrzebę takiej
budowy. Burmistrz odpowiedział, że posiada ekspertyzę stanu technicznego obecnego
budynku przedszkola, którą przekaże Radnym. Pani Skarbnik omówiła zmiany w projekcie
uchwały budżetowej, wynikające z zaleceń w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu. Skarbnik dodała, że projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036, odzwierciedlający zmiany w projekcie
uchwały budżetowej, zostanie przygotowany na sesję Rady Miejskiej. Radni nie mieli więcej
pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu Miasta
i Gminy Niemcza na 2017 rok.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 10 radnych, 3 osoby
wstrzymały się od głosu.

Ad 3. Przewodniczący przystąpił do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej;
Warunki sprzedaży z bonifikatą lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Wsi
Niemczańskiej oraz jego stan techniczny omówiła Pani Urszula Mandziej. Radni nie mieli
pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
2) zwolnień z podatku rolnego;
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Pan Tomasz Jara. Projekt wprowadza
zwolnienia w podatku rolnym dla gruntów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia
działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.

3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przedłożonych przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy;
Na temat taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jako pierwsza głos zabrała Pani
Elżbieta Szymańska, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy.
Wniosek o zatwierdzenie taryf zawiera propozycję podwyżki stawki za wodę o 4 grosze oraz
wyodrębnienie opłaty abonamentowej, co uwarunkowane jest koniecznością wymiany
wodomierzy w Przerzeczynie-Zdroju oraz Nowej Wsi Niemczańskiej oraz remontem sieci
wodociągowej. Radny Nowak poprosił o uzasadnienie podwyżki przez Burmistrza. Burmistrz
powiedział, że podwyżka jest konieczna, aby Przedsiębiorstwo nie „dokładało do interesu”.
Pan Grzegorz Procków dodał, że wniosek o zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę został zweryfikowany pozytywnie, z analizy księgowej wynika, że należałoby podjąć
uchwałę w proponowanej treści.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
miejscowości
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Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy;
Prezes Elżbieta Szymańska powiedziała, że wniosek o zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego odprowadzania ścieków, zawiera propozycję podwyżki stawki o 20 groszy na m³
odprowadzanych
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uwarunkowana jest remontem i modernizacją oczyszczalni ścieków.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.

5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Niemcza przez inne niż Gmina Niemcza osoby prawne i osoby fizyczne,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
Założenia projektu uchwały omówiła Pani Marzena Krzyśko. Podjęcie uchwały
podyktowane jest zmianami w systemie oświaty jakie wprowadza ustawa z dnia 23 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te
polegają na nowym sposobie obliczania dotacji dla niepublicznych placówek, obowiązującym
od 1 stycznia 2017 r. Na terenie gminy nie ma niepublicznych przedszkoli, jednak uchwałę
należy dostosować do obowiązującego stanu prawnego. Radni nie mieli pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
6) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię w sprawie rozpatrzenia skargi,
stanowiącą jednocześnie uzasadnienie do projektu uchwały. Komisja Rewizyjna w toku
swoich czynności uznała skargę za zasadną.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 10 radnych, 3 osoby
wstrzymały się od głosu.
7) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2016 rok,

Skarbnik Gminy omówiła ostatnie w tym roku zmiany w uchwale budżetowej.
Wszystkie pozycje zostały dostosowane do realnego wykorzystania. Radni zapytali o zmiany
w pozycjach dotyczących dróg gminnych, transportu publicznego i wynagrodzeń w urzędzie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
8) opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę
Niemcza.
Podjęcie uchwały podyktowane jest zmianami w systemie oświaty. Dzieci 6 letnie
zostały objęte subwencja oświatową, w związku z tym nie będzie na te dzieci udzielana
dotacja celowa i gmina nie może pobierać opłaty za pobyt takiego dziecka w przedszkola
powyżej 5 godzin, która wynosiła 1 zł.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.

Ad 4. Radni nie wnieśli uwag do projektu planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich na 2017 rok. Przewodniczący zarządził głosowanie.
Radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy na 2017 rok.
Ad 5. Radni nie wnieśli uwag do projektu planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok. Przewodniczący zarządził głosowanie.
Radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy na 2017 rok.
Ad 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podzielił się z Radnymi wnioskami po
posiedzeniu, które Komisja Rewizyjna odbyła w Bibliotece Publicznej w Niemczy. Omówił
sytuację finansową i potrzeby placówki. Uważa, że bibliotekę należałoby wzmocnić
finansowo. Inicjatywę poparł Radny Tomasz Nowak i Radna Justyna Kaczorowska.
Radny Tomasz Nowak odczytał pytanie do Burmistrza w sprawie działań
administracyjnych w związku z uszkodzeniem koron drzew powyżej 50 % w drzewostanie
przed Przedszkolem Publicznym w Niemczy oraz czy została wydana zgoda na usunięcie tam
drzewa.

Burmistrz odczytał odpowiedź na pytania Radnego Tomasza Nowaka z 28 listopada
2016 r.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 16.35
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=irEtAOBCMwQ

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

