BR.0012.1.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 23 stycznia 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.
Radni nieobecni:
Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
Łukasz Wolniak - nieobecność nieusprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu MiG:
Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Brzuszkiewicz

Z-ca Skarbnika Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

radca prawny urzędu

Urszula Mandziej

pracownik referatu RNG

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Piotr Mielnik
Jarosław Węgłowski
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Omówienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Niemczy za 2016
rok.
4. Sprawy różne.

Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych, następnie
przedstawiła porządek obrad.
Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(Niemcza);
Pani Urszula Mandziej omówiła stan techniczny oraz wartość budynków
sprzedawanych z bonifikatą. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie
nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.

2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(Nowa Wieś Niemczańska);
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.

3) określenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy
rzeczowej, przyznanych pod warunkiem zwrotu.
Przewodnicząca posiedzenia odczytała uwagi organu nadzoru do podjętej 30 listopada
2016 r. uchwały Rady Miejskiej w Niemczy, w związku z którymi zachodzi konieczność
dostosowania przedmiotowej uchwały do stanu zgodnego z prawem. Radni nie mieli uwag.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektów.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.

Ad 3. Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego

odczytał podsumowanie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok. Z pozostałymi
sprawozdaniami Radni zapoznali się wcześniej. Uwag do sprawozdań nie było.
Ad 4. Przewodnicząca Edyta Mielnik udzieliła głosu Sołtysowi Kietlina Panu Jarosławowi
Węgłowskiemu. Pan Sołtys omówił bieżące problemy sołectwa, a mianowicie: zerwany
dach na przystanku autobusowym, problem oświetlenia ulicznego oraz parkowania
pojazdów w Kietlinie. Sołtys odniósł się także do poruszanego ostatnio przez Radnych
tematu zmiany zasad przyznawania ryczałtów dla Sołtysów. Sołtys Węgłowski chciał się
także odnieść do wystąpień Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, po
przeprowadzonych

kontrolach

w

urzędzie

i

Niemczańskim

Ośrodku

Kultury.

Przewodnicząca zarządziła, że temat może zostać poruszony po tym, jak z wystąpieniami
zapozna cię cała Rada.
Z-ca Burmistrza, odnosząc się do tematu oświetlenia ulicznego w Kietlinie
powiedział, że jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem energetycznym i na wszelkie
zgłoszenia o awariach zawsze reaguje.
Sołtys Jan Cieleban omówił procedurę wymiany lamp oświetlenia ulicznego.
Odniósł się także do tematu ryczałtów dla Sołtysów. Zaapelował, aby doceniać pracę
Sołtysów i nie wracać już do tego tematu.
Radny Tomasz Nowak powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie
ryczałtu dla Sołtysów, jego zdaniem powinien to być ekwiwalent za udział w posiedzeniach
komisji i sesji, tak jak jest to w przypadku Radnych. Podkreślił, że tylko o tym mówił
podczas grudniowej sesji, a wszelkie interpretacje i pewne insynuacje pozostawia bez
komentarza.
Radca prawny urzędu zobowiązała się przygotować do najbliższej sesji opinię
w sprawie ryczałtu sołtysów. Swoją opinię w temacie wyrazili jeszcze Sołtys Kazimierz
Dziadkowiec oraz Radni: Jan Prokop i Miłosz Wrzesiński. Przewodnicząca poinformowała,
że Prezydium Rady Miejskiej spotka się po posiedzeniu, aby wypracować stanowisko w tej
sprawie.
Na zakończenie Przewodnicząca odczytała pismo Radnego Stanisława Pelca,
nawiązujące do wypowiedzi Sołtysa Jana Cielebana pod Jego adresem, podczas grudniowej
sesji.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 16.00 zamknęła
posiedzenie.

Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ofl5TjmhOek

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich
/-/ Edyta Mielnik
Protokołowała:
Monika Kunysz

