BR.0012.8.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 24 kwietnia 2017 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
Jan Prokop – nieobecność usprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca Prawny urzędu

Grzegorz Procków

Pracownik urzędu

Zaproszeni goście:
Elżbieta Szymańska

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

Sołtysi:
Kazimierz Dziadkowiec
Jan Cieleban
Piotr Mielnik
Paulina Dziedzic
Porządek posiedzenia:
1. Wizytacja oczyszczalni ścieków w Przerzeczynie-Zdroju – koszty związane
z modernizacją i utrzymaniem w 2017 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy – struktura dochody, bieżąca
działalność i plany inwestycyjne na rok 2017.
4. Pracownicy zatrudniani w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – zakres
prac wykonywanych w gminie.
5. Sprawy różne.
Ad 1. Radni przeprowadzili wizytację oczyszczalni ścieków w Przerzeczynie-Zdroju, celem
zapoznania się z kosztami modernizacji i utrzymania na rok 2017.
Ad 2. O godz. 14.55 Radni przybyli na salę posiedzeń, Przewodniczący powitał wszystkich
przybyłych i przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
placu targowego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Komisji. Radni nie
mieli pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.
Ad 3. W sprawie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy
pierwsza głos zabrała Prezes Spółki, prosząc Radnych o zadawanie pytań. Radny Tomasz
Nowak poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod kwotą 70.438,24 zł- rozliczenie kosztów
pomocniczej transport, a także jaki procent udziału środków pozyskuje Spółka spoza środków
budżetowych. Prezes PK odpowiedziała, iż pod tą kwotą kryją się koszty zakupu paliwa,
leasingu, części do maszyn, traktorów itp. Stwierdziła również, iż Przedsiębiorstwo ma 60%
udziału środków zewnętrznych. Radna Justyna Kaczorowska zwróciła uwagę, na
powiększający się rów na placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju zasypany kamieniami,
stanowiący niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci i poprosiła o jego odpowiednie
zabezpieczenie oraz wykoszenie trawy. Radny Jarosław Dydo zapytał, jak często wymieniany
jest piasek w piaskownicach na placach zabaw i czy został już zrobiony przegląd placów. Pani
Elżbieta Szymańska odpowiedziała, iż piasek jest wymieniany raz w roku w maju, a przegląd
placów już został dokonany. Radna Edyta Mielnik podziękowała Pani Prezes PK za
wykonywanie prac, napraw itp., które są zgłaszane. Do podziękowań przyłączył się Radny
Tomasz Nowak. Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Osipowicz zapytał, kiedy planowane
jest zakończenie elewacji w budynkach Rynek 13 i 24 oraz naprawy dachów w budynkach
Rynek 8 i 18. Prezes PK stwierdziła, że remonty maja być zakończone najpóźniej do 31
sierpnia br. Sołtys Ligoty Małej poprosił o informacje, kiedy zostaną umyte szyby w wiacie

przystanku. Pani Elżbieta Szymańska odpowiedziała, że zostaną umyte wiosną, kiedy zostaną
przyjęci do pracy pracownicy robót publicznych. Sołtys Przerzeczyna-Zdroju poprosił
o wstawienie szyb w wiacie przystanku, a także zapytał, kiedy zostanie uporządkowany teren
pozyskany na nowy cmentarz. Prezes PK odpowiedziała, że jest w kontakcie z firmą, która
dostarczy szybę. Teren nowego cmentarza może zostać wykoszony, jednak na rok 2017 nie
przewiduje się naprawy mury, który znajduje się na tym terenie.
Ad 4. Przewodniczący Komisji poprosił pracownika Urzędu – Magdalenę Szydłowską
o przedstawienie informacji, dotyczącej zatrudniania pracowników w ramach robót
publicznych i prac społecznie użytecznych. Magdalena Szydłowska odpowiedziała, iż Gmina
Niemcza w najbliższym czasie będzie podpisywać umowy z Powiatowym Urzędem pracy
w Dzierżoniowie w zakresie wspomnianych robót. 08 maja zatrudnienie w ramach robót
publicznych otrzyma 5 osób, kolejnych 14 osób zacznie pracę 01 czerwca. Również 01
czerwca rozpoczną się prace społecznie-użyteczne, w których będzie zatrudnionych 6 osób.
Wszystkie osoby zatrudnione zostaną do października i będą pod nadzorem Przedsiębiorstwa
Komunalnego, który wyznaczy im front prac. Radny Jarosław Dydo miał pytanie, czy
w ramach tych robót są znowu zatrudnione osoby, które w poprzednich latach często chodziły
na zwolnienia lekarskie, a także, na jaki zakres prac tych osób można liczyć w sołectwach.
Burmistrz odpowiedział, iż spośród 30 podań została wyłoniona grupa osób, które spełniały
kryteria stawiane przez Urząd Pracy. Są to osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na
rynku pracy, stąd ciągle składają podania o przyjęcie w ramach organizowanych robót
i należałoby wyjaśnić, iż zatrudnianie ich jest pomocą specjalną dla nich.
O godz. 15.30 posiedzenie opuścił Radny Tomasz Nowak.
Sołtys Podlesia zapytał kto będzie nadzorował tych pracowników w sołectwach. Prezes PK
odpowiedziała, iż Spółka w umowie ma zapisany nadzór tych osób na terenie Miasta
Niemcza, jeżeli sołtysi chcą, aby ci pracownicy wykonywali prace na terenie ich sołectwa,
muszą przejąć nadzór nad nimi, gdyż Przedsiębiorstwo nie posiada pracowników do
pilnowania ich. Burmistrz zaproponował spotkanie z sołtysami, na którym zostanie ustalony
zakres robót w sołectwach oraz forma nadzoru nad nimi.

Ad 5. Przewodniczący poinformował wszystkich Radnych o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych. Radna Alicja Borodajko zapytała Panią Prezes PK, kiedy zostanie zrobiona
droga koło transformatora w Niemczy. Pani Elżbieta Szymańska, stwierdziła, iż w miarę
możliwości zostanie to wykonane w najbliższym czasie. Radny Robert Polański zapytał
Burmistrza, jak wygląda sprawa projektu przybudówki do sali wiejskiej w Gilowie. Burmistrz
zobowiązał się odpowiedzieć na to pytanie na sesji. Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała
Burmistrza o możliwość wykonania progów zwalniających na ul. Gumińskiej, a także
poprawę jakości drogi na ul. Jasnej. Burmistrz stwierdził, że rozpatrzy tą prośbę. Radny
Miłosz Wrzesiński zapytał, czy jest możliwość wyburzenia baraku znajdującego się przy
placu Targowym. Burmistrz odpowiedział, iż są takie plany, zostało to uzgodnione
z właścicielem i możliwe, iż uda się to zrealizować do sierpnia.
O godz. 15.55 wrócił Radny Tomasz Nowak.
Radny Tomasz Otworowski zapytał Burmistrza, czy są jakieś plany, aby otworzyć w tym
roku basen miejski. Burmistrz odpowiedział, że nie ma osób chętnych, by się tego podjąć, ani
środków przeznaczonych na ten cel. Stwierdził, że można rozpatrzyć w przyszłym roku
oddanie basenu w dzierżawę. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał, jak ma się sprawa
pozyskania wozu bojowego dla OSP Niemcza. Radny Tomasz Otworowski odpowiedział, iż
sprawa się skomplikowała, gdyż Komendant Państwowej Straży Pożarnej wstrzymał dotację
dla Ochotniczych Straży Pożarnych, związku z powyższym brakuje ok. 100 tys. zł.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 16.05.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=c0t6P6hmSBU&t=1280s

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Osipowicz
Protokołowała:
Magdalena Szydłowska

