BR.0012.11.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 26 czerwca 2017 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak – nieobecność usprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Zastępca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca Prawny urzędu

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. oświatowych

Sylwia Spychała

Kierownik referatu RLP

Grzegorz Procków

Kierownik referatu RNG

Jednostki organizacyjne:
Małgorzata Kuźniar

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy

Danuta Wakulik

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej w Niemczy

Elżbieta Szymańska

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

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy

Zaproszeni goście:
Dorota Wójcik

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w PrzerzeczynieZdroju

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie stanowiska w sprawie wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnych
wobec gminy Niemcza - punkt utajniony na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Niemczy oraz Dyrektorów Szkół
Niepublicznych o przygotowaniach obiektów szkolno-sportowych do wakacji.
4. Oferta wakacyjna Biblioteki Publicznej w Niemczy i jej oddziałów.
5. Oferta wakacyjna Niemczańskiego Ośrodka Kultury.
6. Zanieczyszczenie powietrza w gminie – programy wspierające wymianę pieców
węglowych na gazowe.
7. Planowana inwestycja budowy kanalizacji z Kietlina do Niemczy oraz ewentualna
budowa kanalizacji z Przerzeczyna-Zdroju do Niemczy, problemy z szambami na
terenie gminy.
8. Sprawy różne.

Ad 1. Punkt utajniony na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Ad 2. Przewodniczący posiedzenia powitał wszystkich przybyłych, następnie oddał głos Pani
Renacie Kukule, Prezesowi Zarządu Towarzystwa Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, która
złożyła podziękowania osobom, które wsparły przygotowanie i prezentację spektaklu pt. „Jak
obroniliśmy gród – Niemcza 1017” podczas spotkania zorganizowanego 9 czerwca pod
nazwą Igrce u podnóża Gór Sowich. Następnie Przewodniczący przystąpił do opiniowania
projektów uchwał w sprawie:
1) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole i przedszkolu, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
zatrudnionych na określonych stanowiskach;
Założenia projektu przedstawiła Pani Marzena Krzyśko. Pierwsza część dotyczy
obniżenia wymiaru godzin dydaktycznych dla osób zajmujących funkcje kierownicze
w przedszkolu i szkole. Druga część dotyczy ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych dla stanowisk, które nie są wymienione w Karcie Nauczyciela, czyli
pedagogów

logopedów,

psychologów,

doradców

zawodowych

oraz

nauczycieli

wspomagających. Proponowany wymiar wynosi 26 godzin, praktykowany dotychczas
w gminie. Trzecia część projektu określa sposób ustalania tygodniowy wymiar godzin zajęć
dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Na pytanie Radnego Stanisława
Pelca Pani Inspektor wyjaśniła uwagi zawarte w opiniach związków zawodowych. Radna
Lilla Górnik stwierdziła, że proponowany wymiar 26 godzin dla pedagoga, psychologa
i logopedy jest zdecydowanie za wysoki. Uważa, że obniżenie wymiaru przyniesie
efektywniejszą pracę z dziećmi i zaproponowała obniżenie wymiaru do 22 godzin. Na prośbę
Przewodniczącej Edyty Mielnik Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy omówiła potrzeby
placówki w zakresie pracy pedagoga, psychologa i logopedy. Z-ca Burmistrza omówił skutki
finansowe obniżenia wymiaru z 26 do 22 godzin.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej
Lilli Górnik, tj. obniżeniem tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa
i logopedy do 22 godzin:
Za wprowadzeniem poprawek głosowało 8 radnych, 5 osób wstrzymało się od
głosu.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu
uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 radnych, 5 osób
wstrzymało się od głosu.
2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
Skarbnik Gminy omówiła poszczególne zmiany w budżecie. Radna Justyna
Kaczorowska poprosiła o uzasadnienie zwiększenia planu wydatków o kwotę 3000 zł
w rozdziale 75075, natomiast Przewodnicząca Edyta Mielnik, przy okazji zwiększenia planu
wydatków w rozdziale 70005, zapytała o szczegóły zakupu nieruchomości położonej przy ul.
B. Chrobrego 3 w Niemczy.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza, związane ze zmianami
w budżecie omówiła Skarbnik Gminy.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
Ad 3. Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy, Pani Małgorzata Kuźniar, przedstawiła Radnym
informację na temat przygotowania placówki do okresu wakacyjnego oraz zajęciach
prowadzonych w trakcie ich trwania. Harmonogram zajęć wakacyjnych prowadzonych
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju omówiła Dyrektor, Pani
Dorota Wójcik.
przygotowania
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Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie

obiektów szkolno-sportowych

do wakacji

odczytał

nt.

Przewodniczący

posiedzenia (zał. do protokołu).
Ad 4. Dyrektor Danuta Wakulik przekazała Radnym plan zajęć wakacyjnych prowadzonych
w Bibliotece Publicznej w Niemczy oraz jej filiach w Gilowie, Przerzeczynie-Zdroju oraz
Wilkowie Wielkim (zał. do protokołu).
Ad 5. Pan Andrzej Kukuła, Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury, przekazał Radnym
plany pracy świetlic środowiskowych w Niemczy, Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie-Zdroju
na okres wakacyjny (zał. do protokołu).
Ad 6. Sytuację zanieczyszczenia powietrza w gminie Niemcza omówił Pan Grzegorz
Procków. Pan Kierownik przybliżył także założenia programu wymiany pieców węglowych
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i plany gminy na udział
w tym programie. Głos w dyskusji zabrał Radny Tomasz Nowak. Burmistrz dodał, że ze
względów finansowych, gmina nie zakłada dodatkowego dofinansowania do wymiany
pieców węglowych.
Ad 7. Pan Grzegorz Procków przekazał Radnym informacje nt. budowy kolektora
ściekowego Kietlin-Niemcza. Zadanie jest zaawansowane po względem technicznym,
przygotowana została dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę. Niestety nie udało się

pozyskać dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich, gmina będzie się starać
uzyskać dofinansowanie z innych źródeł. Oczyszczalnia ścieków w Przerzeczynie-Zdroju
funkcjonuje na tę chwilę dobrze, w przyszłości, przy możliwości pozyskania dofinansowania
zewnętrznego, zasadną byłaby budowa kanalizacji do Niemczy. Pan Kierownik omówił także
sytuację zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie gminy. Z ewidencji
wynika, że na terenie gminy, znajduje się 365 takich zbiorników i 15 przydomowych
oczyszczalni ścieków. Gmina ma w planach wysłanie do właścicieli działek, na których
znajdują się zbiorniki, pism informujących o obowiązkach właścicieli w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych.
Ad 8. Radny Miłosz Wrzesiński poinformował, że od wtorku w gminie przebywa delegacja
gości z partnerskiego miasta Monteux. Radny podziękował wszystkim, którzy pomagają przy
obsłudze wizyty. Radny Jan Prokop zwrócił uwagę na stan techniczny dachu na hali
sportowej przy boisku szkolnym oraz barierek na moście przy ul. Dębowej. Radna Justyna
Kaczorowska poinformowała o wygraniu zawodów strażackich przez Ochotniczą Straż
Pożarną Przerzeczyn-Zdrój. Ponowiła także prośbę o zmianę nasypu na rowie przy placu
zabaw w Przerzeczynie-Zdroju. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego odpowiedziała, że
nasyp jest zgodny z projektem drenażu.
Na zakończenie Pani Sylwia Spychała przedstawiła informację na temat aktualnie
realizowanych wniosków o dofinansowanie.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 17.10
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=9OF1joibTGs

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Osipowicz
Protokołowała:
Monika Kunysz

