BR.0012.17.2017
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 22 grudnia 2017 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.20 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Zastępca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Michał Kucharski

Radca Prawny urzędu

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. oświatowych

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Tomasz Palimąka

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036.

4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich na
2018 rok.
6. Przyjęcie

planu

pracy

Komisji

Infrastruktury

Technicznej

i

Rozwoju

Gospodarczego na 2018 rok.
7. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący otworzył posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych oraz
przedstawił porządek obrad.
Ad 2. Przewodniczący przystąpił do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1)

przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na rok 2018;
Główne cele i założenia Programu na 2018 rok oraz preliminarz wydatków
związanych z jego realizacją przedstawiła Pani Urszula Mandziej. Na prośbę Przewodniczącej
Edyty

Mielnik

omówione

zostały zasady

funkcjonowania

punktu

konsultacyjnego

w Niemczy. Pani Mandziej poruszyła także kwestię dofinansowania działalności świetlic
środowiskowych. Wypowiedź uzupełnił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Radny Jan Prokop. Przewodnicząca Mielnik zgłosiła uwagi
mieszkańców dotyczące funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Niemczy.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu (godz. 15.15-15.16 nieobecność na sali posiedzeń Radnego Jarosława Dydo).
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 lokali mieszkalnych
położonych w Niemczy przy ul. Rynek 4, sprzedawanych z bonifikatą. Radni nie mieli uwag.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu
Kolejne dwa projekty uchwał uzasadnił Pan Robert Woźnicki. Zmiany w obu
przypadkach zostały podyktowane zmianą nazwy ul. Świerczewskiego w Niemczy na ul.
Kolejową. Pozostałe zmiany mają charakter wyłącznie porządkowy. Przewodnicząca Mielnik

zauważyła, że w uchwale w sprawie stałych obwodów głosowania, należy także uaktualnić
nazwę Szkoły Podstawowej w Niemczy.
3) zmiany uchwały nr XX/105/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Niemcza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4) zmiany uchwały nr XX/106/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie stałych obwodów głosowania;
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem poprawki w załączniku
projektu uchwały. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 zamiast „Zespół Szkół”
winna się nazywać „Szkoła Podstawowa w Niemczy”.
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2018;
Pani Izabela Zamirska-Rajek omówiła podstawę prawną i konstrukcję Programu oraz
zadania priorytetowe na 2018 rok. Przewodnicząca Mielnik poprosiła o podanie kwot na
poszczególne zadania programu. Radna Justyna Kaczorowska poprosiła o poprawę zapisu
kwoty na realizację priorytetowych zadań publicznych w § 5.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 11 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
6) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niemczy w Szkołę Podstawową im.
Bolesława Chrobrego w Niemczy;
Uzasadnienie projektu przedstawiła Pani Marzena Krzyśko. Uchwała będzie stanowiła
akt założycielski szkoły. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
7) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020;
Założenia programu przybliżyła Kierownik OPS w Niemczy Pani Beata Roszko.
Radna Lilla Górnik złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki w punkcie III Programu, cel
3, zadanie 5, który zamiast „Realizacja szkolnego programu profilaktyki” winien brzmieć
„Realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego”.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem poprawki do projektu
uchwały.
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
8) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
Zmiany budżetu wynikają z dostosowania kwot dochodów i wydatków do
rzeczywistych potrzeb, które wynikają z przeprowadzonych analiz za trzy kwartały roku.
Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
9) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036.
Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Rady Robert Polański złożył wniosek, aby
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza, nie przesyłać Radnym w formie papierowej, a jedynie w formie
elektronicznej. Wniosek poparł Radny Tomasz Nowak. Przewodniczący zarządził głosowanie
nad wnioskiem.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.

Ad 3. Radni zapoznali się ze złożonymi wnioskami do budżetu Miasta i Gminy Niemcza na
2018 rok. Skarbnik Gminy dodała, że założenia dochodów gminy utrzymane będą na
poziomie z roku bieżącego. W pierwszej kolejności w projekcie budżetu uwzględnione
będą zadania rozpoczęte w latach ubiegłych oraz wydatki niezbędne do zapewnienia
funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Zdaniem Przewodniczącej Edyty
Mielnik, w przyszłorocznym budżecie należy zabezpieczyć środki na remont boiska przy
Szkole Podstawowej w Niemczy oraz drogi do Stasina. Radna Lilla Górnik poprosiła, aby
w planach pamiętać o budowie oczyszczalni ścieków w Kietlinie. Przewodniczący
Osipowicz dodał także oświetlenie na ul. Azaliowej w Niemczy.
Ad 4. Przewodnicząca Edyta Mielnik odczytała oświadczenie Sołtysa Jana Cielebana,
dotyczące jego udziału w posiedzeniach Komisji oraz sesjach Rady Miejskiej, stanowiące
załącznik do protokołu. Do oświadczenia ustosunkowali się Przewodnicząca Rady, Radny
Stanisław Pelc oraz Radny Miłosz Wrzesiński.
Burmistrz pogratulował Radnemu Tomaszowi Nowakowi wyróżnienia Arboretum
w Wojsławicach w ogólnopolskim konkursie Turystyczna Usługa Roku 2017.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o zaproszeniu na uroczyste
przekazanie nowego wozu bojowego OSP w Niemczy. Dodała także, że składka Radnych
na wsparcie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Niemczy wyniosła 750 zł.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 16.00
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6OqZjLLSRdQ&t=1993s
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Osipowicz
Protokołowała:
Monika Kunysz

