BR.0002.6.2017
Protokół nr XXXII/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 30 czerwca 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 17.00
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
Na sesję przybyli:
z Urzędu MiG:
Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. oświatowych

Izabela Zamirska-Rajek

Pracownik referatu RLP

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Jan Cieleban
Zaproszeni goście:
Dariusz Kopa

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Przemysław Marut

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie

Adam Antoszczak

Kierownik Posterunku Policji w Niemczy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/17.

4. Ład i bezpieczeństwo na terenie gminy Niemcza.
5. Rozpatrzenie 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;
2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036.

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 XXXI/17 został przyjęty przez aklamację.

Ad 4. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w gminie przekazał Radnym Pan Kierownik
Antoszczak. Od początku roku w gminie Niemcza odnotowano 32 przypadków przestępstw,
w tym 8 przypadków przestępstw narkotykowych i 7 przypadków nietrzeźwych kierujących.
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Niemczy od początku roku odbyli 334 służby, w trakcie
których min. wylegitymowano 1118 osób, zatrzymano 8 sprawców przestępstw „na gorącym
uczynku” i przeprowadzono 226 interwencji. Kierownik omówił także współpracę policji
z innymi jednostkami, w tym z urzędem. Wypowiedź uzupełnił Z-ca Komendanta
Powiatowego Policji w Dzierżoniowie Pan Przemysław Marut. Radna Edyta Mielnik
poruszyła problem przestępstw narkotykowych w gminie. Radny Tomasz Nowak

podziękował Komendantowi za patrole policji w Wojsławicach. Zwrócił także uwagę na
zagrożenia w ruchu drogowym w Niemczy, wynikające z nieprzestrzegania zasad kodeksu
ruchu drogowego. Zasugerował, że w niektórych miejscach problem rozwiąże znak zakazu
parkowania. Komendant zaproponował powołanie komisji, która opracuje wykaz szczególnie
niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym, w skład której będzie wchodził przedstawiciel
Rady. Następnie Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Pan
Dariusz Kopa przedstawił statystyki interwencji straży pożarnej na terenie gminy. Liczba
pożarów w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła z 10 do 39, na co wpływ miały
niewyjaśnione zdarzenia pożarów w Podlesiu i Przerzeczynie-Zdroju. Liczba pozostałych
interwencji, min. na drodze krajowej nr 8, czy w obiektach mieszkalnych, jest niższa niż
w ubiegłym roku. Komendant poruszył też problem sprzątania plam oleju po zdarzeniach
drogowych na drodze krajowej nr 8, o co spór Państwowa Straż Pożarna toczy z zarządcą
drogi oraz zagrożenie powodowane barszczem sosnowskiego. Na koniec Komendant
podziękował jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy za udział w akcjach
ratowniczych. Na ręce Rady złożył także podziękowania za trud włożony w pozyskanie
środków na zakup nowego wozu bojowego. Radna Mielnik odniosła się do sprawy pożarów
w Podlesiu i zaapelowała o lepsze zabezpieczenie budynku. Radny Tomasz Otworowski,
w imieniu strażaków ochotników, podziękował Komendantowi za pomoc finansową na zakup
wozu bojowego. Wyróżnił także członków OSP Przerzeczyn-Zdrój za ponowną wygraną
w Powiatowych Zawodach Strażackich. Poinformował również, że został wybrany członkiem
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
godz. 15.16-15.18 nieobecność na sali Radnego Andrzeja Osipowicza
Ad 5. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia 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 (zał. nr 2);
Przewodnicząca przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia połączonych
komisji Rady Miejskiej w Niemczy, Radna Lilla Górnik złożyła wniosek o wprowadzenie

poprawki do projektu, tj. obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa
i logopedy z 26 do 22 godzin. Na prośbę Radnego Otworowskiego Radna Lilla Górnik raz
jeszcze wyjaśniła zasadność obniżenia wymiaru. Radny Nowak zauważył, że obniżenie
wymiaru odbywa się kosztem dziecka i poświęconego mu czasu. Uważa, że dzieciom należy
się jakaś rekompensata. Radna Mielnik uważa, że obniżenie wymiaru zaowocuje
efektywniejszą pracą nauczycieli. Głos w dyskusji zabrał także Z-ca Burmistrza, który nie
pochwala obniżenia wymiaru. Uważa, że profesjonalny psycholog, pedagog, powinien
sprostać wymiarowi 26 godzin. Radny Miłosz Wrzesiński zauważył, że przepisy dotyczące
wymiaru zajęć nauczycieli, powinny zostać ujednolicone odgórnie.
godz. 16.17-16.19 – nieobecność na sali posiedzeń radnej Alicji Borodajko
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia (8 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”). Po
zamknięciu dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawki
do projektu uchwały, tj. obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa
i logopedy z 26 do 22 godzin.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 7 głosami „ za”, 5 głosami
„przeciw” i przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła poprawki do projektu
uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 7 głosami „ za”, 4 głosami
„przeciw” i przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXII/170/17
w sprawie 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 (zał. nr 3);
2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 4).
Przewodnicząca odczytała autopoprawki do projektu uchwały złożone przez
Burmistrza, wynikające z przesunięciem terminu realizacji zadania termomodernizacji
budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Niemczy. Radni otrzymali poprawki na piśmie (zał. nr 5
i 6). Zasadność wprowadzenia poprawek omówiła Skarbnik Gminy. Projekt uchwały uzyskał

pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła
poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXII/171/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2017 rok (zał. nr 7);
3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 8).
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem
poprawek do projektu uchwały, wynikających z podjętej uchwały w sprawie zmian budżetu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła
poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXII/172/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 9).
Ad 6. Burmistrz przekazał Radnym informację z pracy międzysesyjnej na piśmie.
27 maja 2017 r.
Udział w Powiatowym Dniu Strażaka odbywającym się w Olesznej.
2 czerwca 2017 r.
Udział w przedstawieniu szkolnej grupy teatralnej, które odbyło się w Wilkowie Wielkim.
3 czerwca 2017 r.
Udział w Powiatowych Zawodach Pożarniczych OSP w Roztoczniku.
Uczestniczenie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Letohradzie.
4 czerwca 2017 r.
Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Wojsławicach.
Piknik szkolny w Przerzeczynie-Zdroju.
9 czerwca 2017 r.
Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom.
Igrce u Podnóża Gór Sowich – impreza integracyjna organizowana przez Starostwo

Powiatowe i organizacje NGO Powiatu Dzierżoniowskiego.
10 czerwca 2017 r.
Biesiada w Gilowie.
Otwarcie nocnego biegu na orientację na terenie Gminy Niemcza.
11 czerwca 2017 r.
Wręczanie nagród w Turnieju w szachach błyskawicznych o Złotą Azalię odbywających się
w Wojsławicach.
17 czerwca 2017 r.
Uzgodnienia dotyczące występu Wrocławskiej Orkiestry Policyjnej w uroczystościach
milenijnych w Niemczy.
18 czerwca 2017 r.
Uroczysta inauguracja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Niemczy.
19 czerwca 2017 r.
Udział w pracach Euroregionu Glacensis. Wyjazd do Biura Europosła Bogdana
Zdrojewskiego i rozmowa dotycząca jego udziału w obchodach milenijnych w Niemczy.
20 czerwca 2017 r.
Oficjalne powitanie delegacji z partnerskiego miasta Monteux.
22 czerwca 2017 r.
Spotkanie z Panem Skalskim – pełnomocnikiem firmy RASS, która zarządza mieniem byłego
uzdrowiska w sprawie przejęcia wodociągu na terenie Przerzeczyna-Zdroju oraz planów
zmian własnościowych uzdrowiska.
Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Przerzeczynie-Zdroju.
23 czerwca 2017 r.
Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemczy.
24 czerwca 2017 r.
Udział w zakończeniu polsko-czeskiego pleneru malarskiego w Letohradzie.
26 czerwca 2017 r.
Udział w Walnym Zgromadzeniu Euroregionu Glacensis w Kłodzku.
Udział w pracach połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
27 czerwca 2017 r.
Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia ZGPD7.
28-29 czerwca 2017 r.
Udział w Euroregionalnym Komitecie Sterującym Funduszami Mikroprojektów
w Euroregione Glacensis w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska.
30 czerwca 2017 r.
Wyjazd do partnerskiego miasta Gladenbach.

Z-ca Burmistrza poinformował o wprowadzonych poprawkach na planszach przy
wjeździe do Niemczy. Radna Justyna Kaczorowska wyraziła opinię na temat formy
sprawozdania Burmistrza z pracy międzysesyjnej.
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Przewodnicząca przekazała
Radnemu Nowakowi odpowiedź na złożony na jej ręce podczas ostatniej sesji anonim (zał. nr
10).
Ad 8. Na prośbę Radnej Justyny Kaczorowskiej Z-ca Burmistrza przekazał informacje na
temat konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola w Niemczy. Radny Tomasz
Otworowski, w ślad za radną Kaczorowską, zauważył, że na stronie internetowej urzędu,
powinien znaleźć się wpis o wygraniu Powiatowych Zawodów Strażackich przez OSP
Przerzeczyn-Zdrój. Poprosił także Radnych o zastanowienie się nad budową remizy
w Przerzeczynie-Zdroju. Radna Edyta Mielnik ponowiła wniosek o lepsze zabezpieczenie
budynku w Podlesiu, który kilkakrotnie uległ pożarowi.
o godz. 16.51 zwolnił się Radny Miłosz Wrzesiński
Ad 9. Sołtys Jan Cieleban wyraził swoją opinię na temat nowej nazwy ulicy w Niemczy.
Poinformował też o stanie realizacji placu zabaw w Ligocie Małej oraz przypomniał
o posprzątaniu przystanków autobusowych w gminie.
Na zakończenie sesji, Pani Skarbnik przekazała informacje o zmianie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 17.00 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Lzi6wXKGk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
/-/ Monika Szymańska-Śledź
Protokołowała:
Monika Kunysz

