BR.0012.12.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 18 września 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: Lilla Górnik i Stanisław Szachniewicz przybyli o godz. 15.20.
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

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. oświatowych

Sylwia Spychała

Kierownik referatu RLP

Grzegorz Procków

Kierownik referatu RNG

Tadeusz Szygudziński

Kierownik referatu BZP

Wojciech Borzestowski

Informatyk urzędu

Jednostki organizacyjne:
Marta Bagińska

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy

Anna Kuźmińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy

Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Elżbieta Szymańska

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

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Zaproszeni goście:
Iwona Gomułkiewicz

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie

Andrzej Bronowicki

Prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Funkcjonowanie szkół i przedszkola na terenie gminy w nowym roku szkolnym (analiza
ilości dzieci oraz potrzeb poszczególnych placówek, zasady dowozu dzieci).

4. Sprawozdanie z obchodów 1000-lecia Obrony Niemczy.
5. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2017 roku.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych oraz przedstawiła
porządek obrad. Następnie Przewodnicząca poprosiła o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad nowego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2017 rok oraz dodatkowego projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem
niskiej emisji.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych
z ograniczeniem niskiej emisji głosowało 11 radnych, 1 osoba była przeciw.
Za wprowadzeniem do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian
w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok głosowało 11 radnych, 1 osoba była przeciw.
Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1)

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020;
Przedłożona przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie coroczna aktualizacja
planu, obejmuje jego realizację za 2016 rok oraz plany na lata następne. Prezes Andrzej Bronowicki
omówił termin realizacji inwestycji prowadzonej na ul. Gumińskiej w Niemczy. Przybliżył także
Radnym plany aplikowania o nowe środki w ramach klastra energetycznego oraz zmiany
w procedurze ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
2) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój;
Procedurę zmiany Statutu omówił Pan Tadeusz Szygudziński. Projekt zakłada wyłączenie ze
strefy „C” ochrony uzdrowiskowej miasta Niemcza, co pozwoli na rozbudowę i modernizację

zakładów i jednostek usługowych w Niemczy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Ministra Zdrowia
oraz Komisji Uzdrowiskowej. Radny Miłosz Wrzesiński poprosił o wyjaśnienie, jakie działania
utrudniają obecne granice strefy „C”. Pan Szygudziński odpowiedział, że wszelkie inwestycje muszą
być uzgadniane z Ministerstwem Zdrowia, a postępowania w sprawie wydawania decyzji
środowiskowych kolidują z ustawą o ochronie uzdrowisk. Przewodnicząca Edyta Mielnik zauważyła,
że strefa „C” jest jednak zabezpieczeniem zdrowia mieszkańców. Z projektem zmian strefy
uzdrowiskowej nie zgodził się także Radny Tomasz Nowak, podkreślając, że strefa „C” w połączeniu
ze strefą obiektu zabytkowego, w istotny sposób chroni ten rejon. Burmistrz, podsumowując dyskusję
powiedział, że obecna granica strefy „C” utrudnia rozwój Niemczy. Do Radnych należy wybór, czy
chcą utrzymać taki stan.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 7 radnych, 7 radnych wstrzymało
się od głosu.
3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
Skarbnik Gminy poprosiła o poprawkę zapisu § 4 pkt 1 projektu uchwały, który winien
brzmieć „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł”, przepraszając za zaistniałą pomyłkę. Radni w głosowaniu
14 głosami „za” przyjęli poprawkę. Następnie Skarbnik Gminy omówiła poszczególne zmiany
w budżecie, których głównym powodem jest przesunięcie terminu realizacji projektu „Innowacyjne eusługi” z roku bieżącego na rok 2018. W dyskusji poruszono m.in. temat wysokości kosztów zakupu
i wyburzenia kiosku przy targowisku w Niemczy oraz wysokość kosztów poniesionych przez gminę
na zakup wozu bojowego dla OSP w Niemczy.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4)

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Niemcza na lata 2017-2036;
Radni nie mieli pytań do proponowanych zmian w projekcie uchwały, które odzwierciedlają
zmiany w uchwale budżetowej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu.
5)

określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na

pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
Założenia projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Procków, omawiając procedurę
udzielania dotacji i kwoty dofinansowania. Radny Nowak, w toku dyskusji, złożył wniosek o zmianę
zapisu ust. 3 § 2 z „Dotacja wynosi 50 % wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:”
na „Dotacja wynosi nie więcej niż 50 % wartości kosztu kwalifikowanego:” Radni przystali na

propozycję Radcy prawnego urzędu, aby wniosek przegłosować na sesji, gdy zapozna się z tematem,
w związku z czym, projekt pozostawiono bez opinii.
Ad 3. Pani Marta Bagińska, nowo powołana Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy,
przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki za rok szkolny 2016/2017 (zał. do protokołu)
i omówiła sprawy bieżące. Następnie, informacje na temat funkcjonowania placówki w nowym roku
szkolnym przekazała Pani Anna Kuźmińska, nowo powołana Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Niemczy (zał. do protokołu) oraz Pani Iwona Gomułkiewicz, Dyrektor Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gilowie. W imieniu Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w PrzerzeczynieZdroju, informacje na temat funkcjonowania placówki w nowym roku szkolnym odczytała
Przewodnicząca Edyta Mielnik. Inspektor ds. oświatowych urzędu, Pani Marzena Krzyśko, przekazała
informacje na temat dowozu dzieci do szkół.
godz. 16.38 – zwolniła się Radna Justyna Kaczorowska
Ad 4. Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Pan Andrzej Kukuła, przekazał sprawozdanie
z obchodów 1000-lecia Obrony Niemczy (zał. do protokołu), dziękując wszystkim zaangażowanym
w ich organizację. Dodał, że rozliczenie finansowe imprezy, nastąpi w późniejszym terminie.
Burmistrz szczególnie podziękował Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy, Pani Elżbiecie
Szymańskiej.
Ad 5. Skarbnik Gminy, Pani Marta Żłobicka-Wnuk, omówiła Informację o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury.
W I półroczu 2017 roku wykonanie dochodów wyniosło 9.518.492,69 co stanowiło 47,24 %
planowanych dochodów, z czego najwyższy udział uzyskano z tytułu dochodów własnych – 45,23 %.
Następna grupa dochodów to wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, które uzyskano
56,47 % oraz subwencja ogólna dla gminy w wysokości 56,92 %.
Wskaźniki wykonania większości znaczących dochodów oscylują w granicach 50%.
Najwyższe kwoty należności wymagalnych gminy występują z tytułu podatków w kwocie
2.361.747,97 zł, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 897.221,99 zł oraz
z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.035.315,58 zł. Na bieżąco prowadzone są postępowania
egzekucyjne w stosunku do dłużników.
Wydatki wykonano w kwocie 8.999.559,02 zł, co stanowiło 42,69 % wartości planu, z czego
najwyższe wydatki to:
- zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej na kwotę 3.189.996,50 zł
- wydatki na oświatę – 2.290.761,59 zł
- wydatki na administrację publiczną w wysokości 1.414.193,69 zł,

- kwotę 530.118,13 zł przeznaczono na zadania dot. transportu i łączności, czyli dotację dla gminy
Bielawa za zorganizowanie komunikacji, letnie i zimowe utrzymanie dróg, zakupy materiałów i usług
na cząstkowe remonty dróg gminnych,
- kwota 441.748,74 zł to wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 5,05 % w stosunku do planowanych inwestycji.
Wydatki w ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 35,34 %.
Na 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy wynosi ogółem 5.775.205 zł.
Radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię o przebiegu wykonaniu budżetu Miasta
i Gminy Niemcza za I półrocze 2017 roku.
Ad 6. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17.15 zamknęła posiedzenie.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=bRymmqauYUU&t=3409s

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

