BR.0002.2.2017
Protokół nr XXVIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 24 lutego 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 17.10
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
Na sesję przybyli:
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

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Tomasz Palimąka
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII/17.

4. Działalność Arboretum w Wojsławicach.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2017 roku;
2) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania;
4) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na rok 2017;
5) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2017-2036.
6. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
10. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie, na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad 3. Protokół z sesji nr XXVII/17 został przyjęty przez aklamację.
Ad 5. Z uwagi na późniejsze przybycie pani mgr inż. Hanny Grzeszczak-Nowak, Radni
przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2017 roku (zał. nr 2);
Radni nie wnieśli uwag do projektu, który uzyskał pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła

uchwałę nr XXVIII/149/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza
w 2017 roku (zał. nr 3).
2) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego (zał. nr 4);
Radni nie mieli uwag do projektu. Pani Marzena Krzyśko, insp. ds. oświatowych
urzędu, poinformowała Radnych przy okazji, że kolejny wniosek złożony do Kuratorium
Oświaty został pozytywnie zweryfikowany i dzięki temu szkoła otrzyma środki finansowe na
zakup książek do biblioteki w wysokości 6480 zł. Projekt uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXVIII/150/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zał. nr 5).
3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (zał. nr 6);
Radny Tomasz Otworowski zwrócił się z pytaniem do Kierownik OPS, czy projekt
uchwały nakłada nowe zadania na gminę. Kierownik odpowiedziała, że są to zadania już
realizowane przez OPS. Radni nie wnieśli uwag do projektu, który uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę

nr
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przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania (zał. nr 7).
4) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na rok 2017 (zał. nr 8);
Radni otrzymali poprawki do projektu uchwały (zał. nr 9), których wprowadzenie
uzasadnił Radny Tomasz Otworowski. Poprawki dotyczą zabezpieczenia w budżecie gminy
dodatkowej kwoty na zakup wozu bojowego dla OSP w Niemczy, w wysokości 50 tys. zł,

która zapewni otrzymanie dotacji na ten cel. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za” i przy 1
głosie „wstrzymującym się” przyjęła poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za” i przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVIII/152/17 w sprawie dokonania
zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na rok 2017 (zał. nr 10).
5) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 11).
Pani Skarbnik wyjaśniła potrzebę wprowadzenia poprawek do projektu uchwały,
wynikających z konieczności dostosowania WPF do sprawozdawczości za ubiegły rok, którą
zakończono 23 lutego. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawek
do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła
poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXVIII/153/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 10).
Ad 4. Działalność Arboretum w Wojsławicach przybliżył Radny Tomasz Nowak, wieloletni
dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Radny Nowak przedstawił
strukturę i główne działania Arboretum, filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Wymienił także problemy, z jakimi boryka się placówka, przy rekordowej
liczbie odwiedzających, która w ubiegłym roku przekroczyła 100 tys., a mianowicie
ograniczoną ilość miejsc parkingowych i zasoby wody. Radny Tomasz Nowak pochwalił się
także kolekcjami roślin, jakie prowadzi Arboretum. Priorytetem dla Arboretum na najbliższy
czas jest doprowadzenie wody, a w planach utworzenie Polskiego Ogrodu Milenijnego.
Radny Nowak opowiedział także o nowym przedsięwzięciu Arboretum, a mianowicie
Georetum Wojsławice, którego otwarcie planowane jest na 23 września 2017 r.
Pani mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak, Z-ca Dyrektora Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego,

omówiła

współpracę Arboretum

z

gminą

Niemcza

i Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie. Placówka wspiera Przedsiębiorstwo Komunalne
przy zagospodarowaniu terenów zielonych, oferując sadzonki i pomoc merytoryczną
pracowników. Pani Dyrektor pochwaliła współpracę i wyraziła chęć jej kontynuacji. Pni
Dyrektor przedstawiła także zarys imprez kulturalnych na ten rok, dzięki którym zwiększa się
atrakcyjność Arboretum. Burmistrz serdecznie podziękował za owocną współpracę i wsparcie
gminy. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor o pomoc
w zagospodarowaniu terenu przy stawie w Przerzeczynie-Zdroju. Przewodnicząca, w imieniu
całej Rady, podziękowała Pani Dyrektor i Radnemu Tomaszowi Nowakowi za przybycie,
poświęcony czas i przekazane informacje.
O godz. 16.06 zwolnił się Radny Tomasz Otworowski
Ad 6. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej.
31 stycznia 2017 r.
Udział w pracach Nadzwyczajnego Zgromadzenia właścicieli Wodociągów i Kanalizacji.
1 lutego 2017 r.
Spotkanie ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem w sprawie dróg
powiatowych na terenie naszej Gminy.
2 lutego 2017 r.
Spotkanie z Radą Sołecką Gilów, Gola Dzierżoniowska w sprawie aktualnych planów Rady
na ten rok.
3 lutego 2017 r.
Wizyta Pana Tomasza Morawieckiego i przegląd dróg powiatowych w Gminie Niemcza.
7 lutego 2017 r.
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie przyszłorocznych obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości Polski.
8 lutego 2017 r.
Konsultacje w sprawie podziału gminnej działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej
w Gilowie.
9 lutego 2017 r.
Rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie Milenium Obrony Niemczy.
12 lutego 2017 r.
Udział w obchodach Dnia Kresowiaka w Łagiewnikach.
14 lutego 2017 r.
Rozmowa ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem, Skarbnikiem Powiatu
Dzierżoniowskiego i Panem Dyrektorem Andrzejem Kukułą w sprawie dofinansowania
uroczystości milenijnych przez powiat.

15 lutego 2017 r.
Udział w wyjazdowym posiedzeniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
17 lutego 2017 r.
Wyjazd do Letohradu i konsultacje w sprawie wspólnego projektu Niemcza-Letohrad.
20 lutego 2017 r.
Udział w pracach połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
22 luty 2017 r.
Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udziału Marszałka Województwa
Dolnośląskiego w uroczystościach milenijnych.
Radni poruszyli temat stanu technicznego dróg powiatowych położonych na terenie
gminy. W związku z licznymi pytaniami w tym temacie Burmistrz zaproponował, aby
zaprosić Pana Starostę na posiedzenie komisji bądź sesję. Radna Justyna Kaczorowska
zapytała o szczegóły spotkania Burmistrza ze Starostą w sprawie dofinansowania
uroczystości milenijnych. Burmistrz poinformował, że Starosta zadeklarował dofinansowanie
w kwocie 40 tys. zł., na podobną kwotę gmina także liczy z Urzędu Marszałkowskiego. Na
pytanie Radnego Tomasza Nowaka Burmistrz wymienił zdeklarowanych uczestników
uroczystości milenijnych.
godz. 16.20 – 16.22 nieobecność na sali posiedzeń Radnego Roberta Polańskiego
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad 8. Radna Edyta Mielnik poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie sprawy zasłyszanych
podwyżek czynszów lokali wynajmowanych przez Niemczański Ośrodek Kultury. Skarbnik
odpowiedziała, że kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazała, że czynsze te są
rażąco niskie, w porównaniu z innymi cenami wynajmowanych lokali. Burmistrz uzupełnił,
że konkretne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
Radna Justyna Kaczorowska złożyła wniosek o postawienie znaku zakazu postoju na
ul. Zdrojowej w Przerzeczynie-Zdroju. Radny Nowak zauważył, że taki znak należałoby
również postawić na ul. Słowackiego w Niemczy.
Radny Pelc ustosunkował się do pisma odczytanego przez Przewodniczącą Komisji
podczas styczniowego posiedzenia, dotyczącego jego pracy, jako radnego. Wyjaśnił, że był to
jego głos w dyskusji i na tym chciałby zakończyć ten temat. Przewodnicząca Mielnik
poprosiła o opinię radcy prawnego w tym temacie, ponieważ uważa, że pismo powinno być

załącznikiem do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała o opiniach Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu gminy oraz
planowanej kwoty długu. Przekazała także zaproszenie Niemczańskiego Ośrodka Kultury na
uroczystości Dnia Kobiet. Poinformowała również o piśmie pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy, które wpłynęło do biura Rady 20.02.2017 r. oraz piśmie Pani M.J. na
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, które zostało przekazane do
zaopiniowania przez radcę prawnego.
Ad 9. Sołtys Jan Cieleban ustosunkował się do pisma Radnego Stanisława Pelca, odczytanego
podczas ostatniego posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej. Ponowił prośbę
dotyczącą ścieżki przyrodniczej oraz zgłosił uwagi dotyczące bezpieczeństwa na dróżkach do
lasu w Ligocie Małej. Poruszył też sprawę oświetlenia na drodze krajowej przy wjeździe do
Niemczy. Sołtys Jarosław Dydo poinformował o sprawnej naprawie lamp oświetlenia
ulicznego w Nowej Wsi Niemczańskiej, zaprosił też Burmistrza na spotkanie dotyczące stanu
chodnika w Nowej Wsi Niemczańskiej. Sołtys Tomasz Palimąka zapytał Burmistrza o szanse
budowy chodnika z Niemczy do Wilkowa Wielkiego. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec
przypomniał o dokończeniu prac na ul. Okrężnej w Przerzeczynie-Zdroju. Poinformował
o uszkodzeniu ogrodzenia przy wozowni i przekazał informacje o padłych rybach w stawie
oraz odnowieniu pasów na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 8.
Radny Nowak wrócił do pisma pracowników OPS, uważa, że sprawa jest poważna
i leży w kompetencji Burmistrza. Do wypowiedzi ustosunkowała się radca prawny.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 17.10 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=aLkLn-lCY58

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
/-/ Monika Szymańska-Śledź
Protokołowała:
Monika Kunysz

