BR.0002.3.2017
Protokół nr XXIX/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 31 marca 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 17.25
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (Radna Lilla Górnik przybyła
o godz. 15.25).
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

Wojciech Borzestowski

informatyk urzędu

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Sołtysi:
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Tomasz Palimąka
Zaproszeni goście:
Agnieszka Walawska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII/17.
4. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
i łagodzenia jego skutków.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niemcza;
3) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Niemcza;
4) zgłoszenia wsi Gilów do regionalnego programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”;
5) zmiany uchwały;
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2017-2036;
8) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy;
9) rozpatrzenia skargi pracowników na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy.
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 XXVIII/17 został przyjęty przez aklamację.

Ad 4. Pani Agnieszka Walawska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie,
zaprezentowała film przedstawiający działania Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu i łagodzenia jego skutków. Następnie, podczas prezentacji multimedialnej,
przekazała szczegółowe dane dotyczące bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim i gminie
Niemcza, omówiła formy aktywizacji bezrobotnych i wsparcia pracodawców oraz źródła
finansowania działań. Radny Tomasz Nowak, zabierając głos w dyskusji, podziękował Pani
Dyrektor za pełen profesjonalizm podczas przekazywania informacji. Zwrócił się też
z pytaniem o koszty utrzymania Urzędu Pracy,

ilość osób z powiatu pracujących poza

granicami kraju oraz prognozy dotyczące powrotu osób z Anglii po jej wyjściu z Unii
Europejskiej. Po wyczerpaniu tematu Przewodnicząca podziękowała Pani Dyrektor za
przybycie i przekazane informacje.
godz. 15.39 – w związku z alarmem pożarowym zwolnił się Radny Tomasz Otworowski
Radni nie wnieśli uwag do planu pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury na 2017 rok.
Dyrektor Kukuła zaprosił wszystkich na Jarmark Wielkanocny oraz zachęcił do przystąpienia
do Komitetu organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Ad 5. Radni przystąpili dorozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
(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 XXIX/154/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego (zał. nr 3).
2) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niemcza (zał. nr 4);
Radni nie mieli uwag do projektu. 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 XXIX/155/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest

Gmina Niemcza (zał. nr 5).
3) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Niemcza (zał. nr 6);
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 XXIX/156/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Niemcza(zał. nr 7).
4) zgłoszenia wsi Gilów do regionalnego programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” (zał. nr
8);
Brak uwag. 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 XXIX/157/17 w sprawie zgłoszenia wsi Gilów do regionalnego programu
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej”(zał. nr 9).
5) zmiany uchwały (zał. nr 10);
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, który uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIX/158/17 w sprawie zmiany uchwały (zał. nr 11).
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 12);
Brak uwag. 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 XXIX/159/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2017 rok (zał. nr 13).

7) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 14);
Brak uwag. 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 XXIX/160/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 15).
8) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy (zał. nr 16);
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię w sprawie rozpatrzenia skargi,
stanowiącą jednocześnie uzasadnienie do projektu uchwały. Komisja Rewizyjna w toku
swoich czynności uznała skargę za niezasadną. Radca prawny urzędu, Pani Kazimiera
Lenkiewicz, wyjaśniła czego dotyczy złożona skarga i omówiła procedurę rozpatrzenia
skargi. Radny Nowak powiedział, że nie dysponuje wiedzą ani możliwościami dokonania
oceny sytuacji. Uważa, że sprawę powinien rozstrzygnąć sąd. Nie będzie zabierał głosu w tej
sprawie. Radna Kaczorowska podzieliła wątpliwości Radnego Nowaka, również nie czuje się
kompetentna rozstrzygania skargi, tym bardziej, że Komisja Rewizyjna nie była jednogłośna
przy jej rozpatrywaniu. Radna Górnik wypowiedziała się na temat kompetencji Komisji
Rewizyjnej. Następnie Radni przeprowadzili dyskusję w temacie. Radny Nowak odczytał
wyciąg ze Statutu Miasta i Gminy Niemcza dotyczący zadań Komisji Rewizyjnej. Radca
prawny dodała, że skarga była konsultowana z nadzorem i powinna być rozstrzygnięta
w formie uchwały Rady Miejskiej, co potwierdza także orzecznictwo. Wypowiedź uzupełnił
Burmistrz. Przewodnicząca zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy– 7 głosami „ za” i przy 6 głosach „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę nr XXIX/161/17 w sprawie

rozpatrzenia skargi na działalność

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy(zał. nr 17).
Radny Tomasz Nowak nie brał udziału w głosowaniu.
9) rozpatrzenia skargi pracowników na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy (zał. nr 18).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię w sprawie rozpatrzenia skargi,
stanowiącą jednocześnie uzasadnienie do projektu uchwały. Omówił także prace Komisji
i wnioski po rozmowach z pracownikami Ośrodka. Komisja Rewizyjna w toku swoich

czynności uznała skargę za niezasadną. Radna Mielnik zwróciła się z pytaniem do
Burmistrza,

czy

znał

wcześniej

sprawę

i

problemy

pracowników,

natomiast

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytała, na jakiej podstawie Komisja wnioskuje
o powołanie mediatora do rozwiązania konfliktu w Ośrodku Pomocy Społecznej. Burmistrz
odpowiedział, że wiedział o problemie, nie zdawał sobie jednak sprawy, że jest tak poważny.
Konflikty między pracodawcą, a pracownikiem zdarzają się często. Dodał, że pracownicy
Ośrodka byli umówieni na spotkanie z Nim przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, jednak
na spotkanie nie przyszli. Uważa niestety, że ani On, ani Komisja Rewizyjna czy Rada, nie są
w stanie rozstrzygnąć konfliktu. Instrumenty ku temu mają sąd i prokuratura. Radny Dydo
dodał, że podczas rozmów z pracownikami zarzuty opisane w skardze nie potwierdziły się.
Radny Nowak zarzucił, że nie został odpowiednio zapoznany ze sprawą, zapytał czy może
mieć wgląd do protokołów Komisji Rewizyjnej i nagrań z rozmów z pracownikami Ośrodka.
Radna Kaczorowska zauważyła, że nie została poinformowana o terminach prac Komisji
Rewizyjnej. Radna Mielnik dodała, że może powinno się odłożyć głosowanie nad projektem
uchwały i zapoznać się protokołami i nagraniami Komisji Rewizyjnej. Burmistrz uważa, że
takie podejście podważa kompetencje Komisji Rewizyjnej. Z Burmistrzem zgodził się sołtys
Dziadkowiec, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji. Radczyni dodała,
aby pamiętać, że Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi, nie cała Rada. Po wyczerpaniu
dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy – 9 głosami „ za” i przy 3 głosach „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę nr XXIX/162/17 w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników na
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy (zał. nr 19).
Radna Edyta Mielnik i Radny Tomasz Nowak nie brali udziału w głosowaniu.
godz. 17.06 - zwolnił się Radny Miłosz Wrzesiński
godz. 17.06-17.09 - nieobecność na sali posiedzeń Radnego Jarosława Dydo
Ad 6. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej.
1 marca 2017 r.
Udział w obradach Zarządu Euroregionu Glacensis.
2 marca 2017 r.
Wizja w terenie w Nowej Wsi Niemczańskiej związana z projektem budowy chodnika w tej
miejscowości.
4 marca 2017 r.
Udział w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Niemcza.

8 marca 2017 r.
Udział w spotkaniu z Zastępcą Prezesa WFOŚiGW Panem Jerzym Ignaszakiem w sprawie
projektów dofinansowania wymiany źródeł ciepła na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Obchody Święta 8 marca.
9 marca 2017 r.
Udział w pracach Powiatowej Rady Rynku Pracy.
10 marca 2017 r.
Rozmowa z Panią Iloną Bugaj – Dyrektorem Domu Dziecka w Pieszycach w sprawie
powrotu podopiecznych z Gminy Niemcza.
Wyjazd do Jeleniej Góry w sprawie działań gmin uzdrowiskowych województwa
dolnośląskiego dotyczących walki z niską emisją.
11 marca 2017 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP Przerzeczyn-Zdrój.
13 marca 2017 r.
Prace w Euroregionalnym Komitecie Sterującym, który obradował w Nowej Rudzie.
18 marca 2017 r.
Rozmowa z Posłem na Sejm RP Panem Michałem Dworczykiem w sprawie zaproszenia dla
Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP na uroczystości milenijne.
26 marca 2017 r.
Udział w rozpoczęciu uroczystości z okazji 750-lecia Kanonizacji Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy.
27 marca 2017 r.
Udział w wizji terenowej z pracownikami ZDP i projektantem dotyczącej budowy chodnika
przy ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy.
Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
30 marca 2017 r.
Udział w wizytacji biskupiej miasta Niemcza.
Radny Polański zapytał o szczegóły rozmowy z Posłem na Sejm RP Panem Michałem
Dworczykiem. Na pytanie Radnej Lilli Górnik Burmistrz przybliżył temat projektów
dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Radna Kaczorowska zapytała szczegóły spotkań
sprawozdawczych w jednostkach OSP. Radny Dydo nawiązał do wizji w terenie w Nowej
Wsi Niemczańskiej.
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Radna Edyta Mielnik zwróciła się
z pytaniem do Przewodniczącej, dlaczego Radni nie zostali powiadomieni o planach
zawierzenia gminy Niemcza Biskupowi podczas wczorajszych uroczystości kościelnych.

Przewodnicząca odpowiedziała, że została poproszona o to dzień przed, następnym razem
postara się przekazać taką informację. Radny Nowak wrócił do sprawy graffiti na budynku
przy ul. Piastowskiej. Burmistrz odpowiedział, że kamienica jest własnością prywatną, były
przeprowadzone rozmowy z właścicielami, aby gmina usunęła napis, właściciele
odpowiedzieli, że muszą się zastanowić.
Ad 8.Przewodnicząca poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych złożyła coroczne sprawozdanie z działalności, które zostanie przekazane
Radnym drogą mailową. Przypomniała również o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych. Poinformowała także, że przed sesją Radni otrzymali sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2016 rok. Radny Polański podziękował za podjęcie uchwały
w sprawie zgłoszenia wsi Gilów do regionalnego programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
Radna Edyta Mielnik podziękowała za współpracę przy rozdysponowaniu pozyskanych dla
gminy jabłek.
Ad 9.Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał Burmistrza o odbiór prac na ul. Okrężnej
w Przerzeczynie-Zdroju. Podziękował za otrzymane dla sołectwa jabłka. Podziękował także
Pani Kierownik i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy za wzorową
współpracę.
Sołtys Tomasz Palimąka złożył wszystkim życzenia świąteczne. Do życzeń
przyłączyła się Przewodnicząca.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca RadyMiejskiej w Niemczy
o godz. 17.25 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=PHj7HbAC4hw

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

