BR.0012.10.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 22 maja 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 Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca prawny urzędu

Beata Antoszczak

Pracownik referatu RNG

Urszula Mandziej

Pracownik referatu RNG

Jednostki organizacyjne:
Iwona Grzesiak

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy

Małgorzata Kuźniar

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy

Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Elżbieta Szymańska

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

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Kazimierz Dziadkowiec
Piotr Mielnik
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych oraz
przedstawiła porządek obrad. Następnie oddała głos Pani Dorocie Wójcik, Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju, która przekazała zaproszenie na
piknik szkolny, po czym przystąpiono do Opiniowanie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/76/2017 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – opinia pozytywna.
Radny Jarosław Dydo odczytał opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 11 maja 2017 roku o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Niemczy, po przegłosowaniu, jednomyślnie wydała
pozytywną opinię dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w zakresie wykonania budżetu
Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok. Uchwałą nr 0014.1.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Komisja skierowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi

Miasta

i Gminy Niemcza za 2016 rok (wniosek przyjęto

w głosowaniu jawnym jednogłośnie).
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/130/2017 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok - opinia pozytywna, po czym otworzyła
dyskusję. Radny Jan Prokop poruszył temat zadłużenia w gospodarce mieszkaniowej, do
którego ustosunkowała się Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pani Elżbieta Szymańska.
Powiedziała, że zadłużenie istnieje od momentu powstania spółki i w ostatnich latach
utrzymuje się na poziomie stałym bądź nieznacznie rosnącym. Spółka podejmuje działania
windykacyjne w celu jego zmniejszenia, dłużnicy mogą także odpracować należności. Na
pytanie Radnego Stanisława Pelca, Pani Prezes omówiła wysokość kosztów sądowych przy
sprawach o eksmisje. Radny Tomasz Nowak zapytał, czy nie lepiej byłoby sprzedać
zadłużenie. Burmistrz odpowiedział, że była rozpatrywana taka możliwość, ale Regionalna
Izba Obrachunkowa nie zaleca takiego działania. Radny Pelc zapytał o koszty superwizji
poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które omówiła Pani Kierownik Beata Roszko.

Więcej pytań nie było. Przewodnicząca przeszła do głosowania.
Komisje w obecności 12 członków – 11 głosami „ za” i przy 1 głosie
„wstrzymującym

się”

pozytywnie

zaopiniowały

sprawozdanie

finansowe

oraz

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok.
Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany nazwy ulicy;
Uzasadnienie projektu uchwały oraz procedurę dotyczącą zmiany nazwy ulicy
przedstawiła Pani Beata Antoszczak. Odczytała także protokół z przeprowadzonych w dniach
od 8 maja do 11 maja 2017 r. konsultacji społecznych i propozycje nowej nazwy ulicy
Generała Karola Świerczewskiego w Niemczy. Podczas konsultacji największą ilość głosów
oddano na nazwę „KOLEJOWA”, w związku z czym Przewodnicząca poprosiła o zapisanie
tej nazwy w projekcie uchwały. Radny Nowak wyraził swoje wątpliwości dotyczące nowej
nazwy ulicy, powiedział jednak, że podczas głosowania nad projektem, uszanuje wolę
mieszkańców. Działania dotyczące zmiany nazwy ulicy omówił także Burmistrz. Następnie
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
2)

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości

stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej;
Pani Urszula Mandziej omówiła stan techniczny oraz wartość lokalu mieszkalnego
położonego w Niemczy przy ul. Rynek 49, sprzedawanego z bonifikatą. Radni nie mieli
uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowanie projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
3)

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości

stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej;
Pani Urszula Mandziej omówiła stan techniczny oraz wartość lokalu mieszkalnego
położonego w Niemczy przy ul. Plac Mieszka I, sprzedawanego z bonifikatą. Radni nie mieli
uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowanie projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.

4) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
Skarbnik

Gminy

omówiła

przeniesienia

w

budżecie,

wynikające

głównie

z oszczędności środków wydatkowanych na transport zbiorowy. Na pytanie Przewodniczącej,
Pani Skarbnik wyjaśniła przeniesienia dotyczące utrzymania zieleni w gminie. Radna Justyna
Kaczorowska zapytała o szczegóły zwiększenia planu w rozdziale 75075 w związku
z przygotowaniami obchodów Milenium Obrony Niemczy. Odpowiedzi zobowiązał się
udzielić Zastępca Burmistrza na sesji.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
Ad 3. Przewodnicząca poinformowała o przekazanych przez Starostwo Powiatowe
zaproszeniach na Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Arboretum Wojsławice oraz na
piknik szkolny w Przerzeczynie-Zdroju. Poprosiła także o wsparcie finansowe pikniku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się z prośbą do Burmistrza o postawienie
stojaków na rowery w Rynku. Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał o termin
poprawy ścieżek przy stawie w Niemczy. Przewodnicząca Mielnik poruszyła temat
dofinansowania wymiany pieców. Zastępca Burmistrza zobowiązał się przybliżyć Radnym
temat na sesji. Swoją wiedzą na temat dofinansowania do wymiany pieców podzielił się
Radny Nowak. Radny Nowak przypomniał również o zagrożeniu w ruchu drogowym na ul.
Słowackiego w Niemczy. Zapytał też, czy oznakowane drzewa przy szkole i ul.
Strzelińskiej w Niemczy przeznaczone są do wycinki, a jeżeli tak, to kto wydaje decyzje.
Burmistrz odpowiedział, że drzewa stoją przy drodze powiatowej. Sołtys Piotr Mielnik
poprosił Burmistrza o interwencję w sprawie przestawienia znaku miejscowości Podlesie.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zgłosił problem z zalewaniem piwnic w czasie opadów po
remoncie na ul Okrężnej w Przerzeczynie-Zdroju.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 16.00 zamknęła
posiedzenie.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=73D_9OBYY-M
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich
/-/ Edyta Mielnik
Protokołowała
Monika Kunysz

