BR.0012.15.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 27 listopada 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:
Łukasz Wolniak – nieobecność usprawiedliwiona
Z urzędu MiG:
Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca prawny urzędu

Urszula Mandziej

Pracownik referatu RLP

Grzegorz Procków

Kierownik referatu RNG

Tomasz Jara

Pracownik referatu FB

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Kazimierz Dziadkowiec
Tomasz Palimąka
Jarosław Węgłowski
Zaproszeni goście:
Andrzej Bronowicki

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

Irena Agustynowicz

Dyrektor ds. Finansowych Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Dzierżoniowie

Paweł Puszka

Prezes Zarządu Związku ZGPD7

Zbigniew Chlipała

Kierownik Ekologicznego Centrum Odzysku odpadów
ECO Bielawa

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych, po czym
przedstawiła porządek obrad. Następnie oddała głos Prezesowi ZGPD7, Panu Pawłowi
Puszce, który przekazał informacje o prawdopodobnych podwyżkach opłaty za odbiór
odpadów komunalnych, związanych ze wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej. Wypowiedź
uzupełnił Pan Zbigniew Chlipała, Kierownik Ekologicznego Centrum Odzysku odpadów
ECO Bielawa.
Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1)

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przedłożonych przez

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie;
Prezes Andrzej Bronowicki omówił nowy stan prawny procedury ustalania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, związany z wejściem w życie
ustawy Prawo Wodne oraz noweli do ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Uzasadnił także
podwyżkę ceny 1 litra dostarczanej wody o 75 gr w przedłożonym gminie wniosku.
W związku ze skomplikowaną sytuacją prawną zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę, Radny Tomasz Nowak złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad opiniowania ww.
projektu uchwały i nie wnoszenia go do porządku najbliższej sesji. Pan Grzegorz Procków
dodał, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały w tym temacie, zweryfikowane taryfy wejdą
w życie zarządzeniem Burmistrza.
Wniosek Radnego Tomasza Nowaka poparło w głosowaniu 13 radnych obecnych
na posiedzeniu.
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 Nowej Wsi Niemczańskiej 21, sprzedawanego z bonifikatą. Radni nie mieli
pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.

3)

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

pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji;
Pan Grzegorz Procków uzasadnił zmiany w podejmowanej w październiku uchwale.
Aby gmina mogła wystąpić o dofinansowanie działań związanych z ograniczeniem niskiej
emisji musi zebrać 10 wniosków, podczas gdy do urzędu wpłynęło 8. Zmiana zapisów
w uchwale umożliwi dofinansowanie tegorocznych wniosków w roku następnym.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Założenia projektu przedstawił Pan Tomasz Jara. Proponowane stawki podatku od
nieruchomości utrzymane są na poziomie tegorocznym. Radni nie mieli pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
Przewodnicząca poinformowała o dodatkowych zmianach do projektu uchwały, które
następnie szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy.
Radni w głosowaniu 13 głosami „za” przyjęli poprawki do projektu. Następnie
Przewodnicząca zarządziła opiniowanie projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
6)

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Niemcza na lata 2017-2036;
Radni nie mieli pytań do proponowanych zmian w projekcie uchwały. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.

Ad 3. Przewodnicząca przekazała informacje o grudniowych godzinach posiedzenia Komisji
i sesji Rady Miejskiej.
Radny Jan Prokop poinformował Burmistrza o zagrożeniu, jakie stwarzają
skorodowane barierki mostku na ul. Dębowej. Poprosił także o interwencję w sprawie
pobocza na ul. Dębowej.
Radny Tomasz Nowak zgłosił uwagi do funkcjonowania strony internetowej urzędu.
Odczytał informacje, które jego zdaniem powinny się znaleźć na stronie.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec poruszył problem z porozumieniem się z Zarządem
Dróg Powiatowym przy oznakowaniu ul. Zdrojowej w Przerzeczynie-Zdroju. Na temat miejsc
stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym wypowiedział się także Radny Nowak.
Sołtys Jarosław Węgłowski poinformował o planach zainstalowania dodatkowych
punktów świetlnych w Kietlinie.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 16.35 zamknęła
posiedzenie.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=kK1NFAEeDls
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