BR.0012.6.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 27 marca 2017 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.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Brzuszkiewicz

Z-ca Skarbnika Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca prawny urzędu

Marzena Krzyśko

Insp. ds. oświatowych

Sylwia Spychała

Kierownik referatu RLP

Izabela Zamirska-Rajek

Pracownik referatu RLP

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy

Zaproszeni goście:
Janusz Guzdek

Starosta Dzierżoniowski

Tomasz Morawiecki

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Jan Cieleban
Piotr Mielnik

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Plany remontów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Niemcza w 2017
roku.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy –
współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi instytucjami
w kontekście obchodów Milenium Obrony Niemczy, możliwości pozyskania
środków zewnętrznych.
5. Niemczański Ośrodek Kultury – plan pracy na 2017 rok, plan obchodów Milenium
Obrony Niemczy oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych oraz
przedstawiła porządek obrad. Następnie, z okazji przypadającego 11-go marca Dnia Sołtysa,
złożyła Sołtysom naszej gminy życzenia i podziękowania za pracę na rzecz sołectw.
Przewodnicząca złożyła także szczególne podziękowania Panu Staroście Januszowi
Guzdkowi za wsparcie finansowe gminy i organizacji pożytku publicznego.
Ad 2. Starosta Dzierżoniowski Pan Janusz Guzdek omówił plany remontów dróg
powiatowych położonych na terenie gminy Niemcza w 2017 roku. W ramach rozwoju
obszarów wiejskich powiat planuje wyremontować drogę Wilków Wielki – Sienice i Sienice –
Łagiewniki wraz z chodnikiem w Sienicach z dofinansowaniem w wysokości 63% kosztów
inwestycji. Ważnym zadaniem jest także budowa ścieżki do Wojsławic, na którą również
został złożony wniosek, gdyby jednak nie udało się uzyskać dofinansowania, zadanie będzie
realizowane etapami, środkami własnymi. Jako następne zadanie Starosta wymienił
kontynuację budowy chodnika z Przerzeczyna-Zdroju do marketu Dino w Niemczy oraz
pozostałe bieżące remonty w gminie. Starosta poruszył przy okazji problem ograniczonych
środków finansowych i omówił współpracę z gminami powiatu dzierżoniowskiego. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Pan Tomasz Morawiecki dodał, że wspólnie
z Burmistrzem na bieżąco dokonują objazdu dróg w gminie, aby wytypować miejsca
wymagające natychmiastowych remontów. Do tej pory remonty były wykonywane masą na
zimno, natomiast od przyszłego tygodnia ruszą remonty masą na gorąco. Zgłoszenia
Burmistrza są realizowane na bieżąco. Po wypowiedzi Starosty i Dyrektora Radni i Sołtysi

zgłosili swoje uwagi dotyczące stanu dróg oraz postawionych przy nich znaków drogowych.
Burmistrz podziękował Panu Staroście za owocną współpracę, podkreślił, że często zadania
realizowane są przy minimalnym wkładziefinansowym gminy.
Ad 3. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
Kolejne trzy projekty uchwał omówiła Pani Marzena Krzyśko. Podjęta w zeszłym
miesiącu uchwała w tym temacie uzyskała pozytywne wszystkie opinie wymagane prawem.
Podjęta uchwała będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
2) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niemcza;
Radni nie mieli uwag do projektu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
zaopiniowanie projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
3) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Niemcza;
Radni nie mieli uwag do projektu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
zaopiniowanie projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4) zgłoszenia wsi Gilów do regionalnego programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”;
Założenia projektu i korzyści płynące z przystąpienia do programu przedstawiła Pani
Izabela Zamirska-Rajek. Obecnie członkami programu są wsie Podlesie, Kietlin
i Przerzeczyn-Zdrój. Radny Tomasz Nowak gorąco poparł projekt.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.

5) zmiany uchwały;
Pani Izabela Zamirska-Rajek omówiła zmiany do uchwały nr VII/26/11 w sprawie
przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla Sołectwa Podlesie, dotyczące bezpośrednio również
regionalnego programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Przewodnicząca podziękowała Pani
Zamirskiej- Rajek za pomoc przy sporządzeniu Krótkoterminowego Programu Rozwoju Wsi
Podlesie i projektu. Radny Nowak gorąco poparł także ten projekt uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
Pani Marta Brzuszkiewicz, Z-ca Skarbnika Gminy, odczytała omówienie poszczególnych
zmian w budżecie. Na prośbę Radnego Łukasza Wolniaka Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej wyjaśniła procedurę zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Radny Tomasz
Nowak zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy analizowane są wpływy do budżetu
i czy poprzedni rok został już zamknięty. Skarbnik odpowiedziała, że rok został już
zamknięty, Radni otrzymają niebawem sprawozdanie. Dochody analizowane są po każdym
kwartale, przy sporządzaniu sprawozdań. Przewodnicząca poruszyła temat środków na
likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
7) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036;
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w prognozie znalazło się nowe przedsięwzięcie „Liga
Mistrzów na Start”, które będzie realizowane w Zespole Szkół w Niemczy. Radni nie mieli
uwag do projektu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowanie projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
Ad 4. Pani Sylwia Spychała, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Lokalnego UMiG
w Niemczy, odczytała informację na temat współpracy z organizacjami pożytku
publicznego oraz innymi instytucjami w kontekście obchodów Milenium Obrony Niemczy
oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.

Przy okazji współpracy z organizacjami pożytku publicznego, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, podzielił się uwagami z posiedzenia Komisji w tym temacie.
Radny Tomasz Nowak omówił plany otwarcia Georetum i Polskiego Ogrodu
Milenijnego.
Ad 5. Dyrektor Andrzej Kukuła przedstawił plan pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury
na rok 2017, stanowiący załącznik do protokołu. Następnie przeszedł do tematu obchodów
Milenium Obrony Niemczy. Dyrektor omówił przyjęte założenia, poinformował jednak, że
na tę chwilę nie jest w stanie sporządzić ostatecznego planu, ponieważ wiele spraw jeszcze
się zmienia. Na temat przygotowań do obchodów Milenium wypowiedział się także Z-ca
Burmistrza.
Ad 6. Przewodnicząca Edyta Mielnik przypomniała o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych oraz poinformowała o możliwości składania propozycji nowej nazwy ul.
Świerczewskiego. Dodała, że na sesji rozpatrywane będą projekty uchwał w sprawie
rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika OPS w Niemczy. Radna Justyna
Kaczorowska poruszyła problem dostawcy wody w Przerzeczynie-Zdroju. Radny Tomasz
Nowak poinformował o kolejnym graffiti na ul. Piastowskiej. Radny Łukasz Wolniak
przypomniał o dziurawej nawierzchni drogi w Gilowie oraz zabezpieczeniu studzienek
kanalizacyjnych. Radny Tomasz Otworowski poruszył problem parkowania samochodów
na ul. Bat. Chłopskich.
Na koniec Przewodnicząca poinformowała o pozyskaniu 20 ton jabłek dla
mieszkańców gminy Niemcza.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17.30 zamknęła
posiedzenie.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=UPQXQj41FVU

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

