BR.0012.3.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się 22 stycznia 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
w Niemczy. Komisji przewodniczyła Pani Edyta Mielnik - Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
Radni obecni:
Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy

Z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka - Wnuk

Skarbnik Gminy

Jerzy Jasięga

Podinspektor ds. Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Tadeusz Szygudziński

Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury, Planowania
Przestrzennego i Zamówień Publicznych

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. Administracyjnych i Oświatowych

Sołtysi:
1) Jarosław Dydo
2) Kazimierz Dziadkowiec
3) Paulina Dziedzic
4) Piotr Mielnik
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Omówienie sprawozdań z pracy Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Niemczy za 2017 rok.
4. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich przybyłych, następnie
przedstawiła porządek obrad.
Ad 2. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2018 roku;
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały przez Pana Jerzego Jasięgę
Podinspektora ds. Leśnictwa i Ochrony Przyrody Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy. Pan
Podinspektor omówił obowiązek gminy wynikający z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie
obligatoryjnego

uchwalenia

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na dany rok. Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała o to
jaki jest koszt programu. Pan Podinspektor omówił wysokości wydatków wskazane w pełnej
szczegółowości w Rozdziale 9 Programu stanowiącego załącznik Nr 1 do projektu uchwały.
Radny Stanisław Pelc zapytał czy nastanie kiedyś taki dzień, że w Niemczy będzie mniej
bezdomnych psów i będzie bezpieczniej. Pan Jerzy Jasięga odpowiedział, że będzie to bardzo
trudne, ponieważ koszty odławiania psów są bardzo wysokie jest to kwota rzędu 2500,00 zł,
zatem w budżecie gminy należałoby przeznaczyć środki finansowe nawet 100 tys. zł rocznie.
Radni nie mieli więcej pytań. Wobec powyższego Przewodnicząca Edyta Mielnik zarządziła
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
2) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn - Zdrój;
Przewodnicząca

poprosiła

Pana

Tadeusza

Szygudzińskiego,

Kierownika

Referatu

Budownictwa, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta i Gminy w Niemczy o przedstawienie projektu uchwały. Pan Kierownik omówił
zmiany jakie należy ująć w uchwale w związku z decyzją Ministra Zdrowia
w zakresie opisu przebiegu fragmentu granicy zewnętrznej strefy C. Przedstawił i omówił
załącznik mapowy do projektu uchwały. Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o to jaki jest
obecnie status uzdrowiska. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że są to dwie odrębne

sprawy. Projekt uchwały związany jest z utrzymaniem charakteru naszej gminy jako gminy
uzdrowiskowej i aktualizacją stref. Natomiast sytuacja uzdrowiska jako podmiotu nie jest
przedmiotem tego projektu. Po czym dodał, że obecny właściciel jest w trakcie upadłości
likwidacyjnej, została powołana Pani Syndyk, która przeprowadza inwentaryzację, po jej
zakończeniu odbędzie się spotkanie. Natomiast, żeby gmina utrzymała status gminy
uzdrowiskowej, na czym nam bardzo zależy i aby uzdrowisko, pomimo jego obecnej trudnej
sytuacji mogło jeszcze funkcjonować, bądź w przyszłości mogło powstać nowe uzdrowisko,
należy dostosować statut do obowiązujących przepisów. Przewodnicząca Edyta Mielnik
zapytała o to czy gmina ma nadal status gminy uzdrowiskowej, Burmistrz Grzegorz Kosowski
odpowiedział – tak, oczywiście. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych,
2 radnych wstrzymało się od głosu.
3) w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Niemcza.
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Marzenę Krzyśko
Inspektora ds. Administracyjnych i Oświatowych Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy. Pani
Inspektor poinformowała Radnych, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) z dniem 1 stycznia 2018 roku
wygaśnięciu z mocy prawa uległa podstawa prawna dotychczas obowiązującej uchwały Rady
Miejskiej w Niemczy Nr XXVI/145/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za
świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Niemcza (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 224), wobec powyższego zasadnym jest podjęcie nowej
uchwały dostosowanej do obowiązującego stanu prawnego. Przewodnicząca Edyta Mielnik
zadała pytanie o to jakiej wysokości są kwoty, które rodzice dodatkowo płacą za tą opiekę
powyżej 5 godzin w przedszkolu. Pani Inspektor odpowiedziała, że nie ma takiej wiedzy.
Wyjaśniła, że wysokość kwoty uzależniona jest od ilości godzin jakie dziecko przebywa
w przedszkolu ponad 5-godzinną podstawę programową. Należności pobiera przedszkole
i w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć dokładnie na pytanie. Przewodnicząca Edyta
Mielnik poprosiła Panią Inspektor o przygotowanie, na planowaną w dniu 26 stycznia 2018
roku sesję Rady Miejskiej, odpowiedzi na zadane przez nią wcześniej pytanie.
Przewodnicząca wyraziła uwagę, czy jest to aż tak wysoka kwota, żeby rodzice musieliby ją
pokrywać, czy gminę może stać na to by zwolnić rodziców z płacenia. Pani Inspektor
Marzena Krzyśko wyjaśniła, że rodzice płacą jedynie złotówkę za każdą dodatkową godzinę

pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie oraz za wyżywienie. Pobyt 5 –
godzinny jest kosztem gminy. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu.
4) w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
Przewodnicząca poprosiła Panią Martę Żłobicką – Wnuk, Skarbnika Gminy o przedstawienie
założeń projektu uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu związane są przede
wszystkim ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem kwot dochodów
i wydatków realizowanych na podstawie porozumień zadań bieżących. Przewodnicząca Edyta
Mielnik zadała pytanie czy kwota ujęta na zakup samochodu dla OSP w Gilowie stanowi
całość wydatku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to pewnego rodzaju montaż finansowy
z czego 25.000,00 zł to środki gminy natomiast 10.000,00 zł to planowana darowizna
otrzymana od jednostki OSP w Gilowie a koszt wozu strażackiego to kwota 35.000,00. Radny
Tomasz Otworowski zapytał, co stanie się z pojazdami, które obecnie ma OSP z Gilowa.
Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że auto pozostanie w gminie, będzie
odpowiednio wyeksponowane jako pojazd zabytkowy. Strażacy wyrazili aprobatę dla takiego
rozwiązania. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy.
Przewodnicząca oddała głos Radnemu Miłoszowi Wrzesińskiemu Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy. Przewodniczący przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej, sformułowany na posiedzeniu w dniu 09 stycznia 2018 roku. Podczas
posiedzenia rozpatrywana była skarga z dnia 28 listopada 2017 roku, złożona w Urzędzie
Miasta i Gminy w Niemczy dnia 29 listopada 2017 roku, przez mieszkańca gminy m. in. na
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy. Przewodniczący Miłosz
Wrzesiński omówił przebieg posiedzenia wskazując, że członkowie komisji, w obecności
Radcy prawnego, po wysłuchaniu wyjaśnień strony i zapoznaniu się ze złożonymi w sprawie
dokumentami, jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną. Wobec powyższego zgodnie
z obowiązującymi przepisami Komisja Rewizyjna przedłożyła Wysokiej Radzie projekt
stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Radny Tomasz Nowak

mówiąc z szacunkiem dla pracy członków Komisji Rewizyjnej stwierdził, że sprawa ta
powinna trafić do przełożonego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, może to właśnie
przełożony powinien coś zrobić w tym zakresie. Radny Tomasz Nowak zadał pytanie czy
Burmistrz jest przełożonym Pani Kierownik. Burmistrz odpowiedział – Tak. Radny Nowak,
zwrócił uwagę, że skoro „Tak”, to przecież jest Kodeks pracy, który reguluje pewne sprawy
i to Burmistrz ma podjąć decyzję, oczywiście Burmistrz ma prawo zwrócić się do Komisji
Rewizyjnej o opinię, i tą opinię teraz już zna, a za pół roku lub za miesiąc znów może pojawić
się kolejna sprawa. Radny Tomasz Nowak zwrócił się do pozostałych Radnych z propozycją,
by odłożyć te sprawę i poczekać na decyzję Burmistrza, a nie tylko odsyłać sprawy do
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poinformowała Radnych, że skarga wpłynęła do niej, po czym wyjaśniła przebieg
postępowania w tej sprawie oraz to, że skarga została rozpatrzona zgodnie z prawem. Radny
Tomasz Nowak podsumował wypowiedź Pani Przewodniczącej Edyty Mielnik mówiąc,
że nie ma ona żadnych uprawnień do przyjmowania takiej skargi dotyczącej kodeksu pracy.
Przewodnicząca Edyta Mielnik dodała, że właśnie dlatego przekazała tę sprawę również Panu
Burmistrzowi. Radny Tomasz Nowak wyraził swoją opinię w temacie jakie powinny być
podjęte kolejne kroki w celu załatwienia tego rodzaju sprawy. Pani Przewodnicząca Edyta
Mielnik odpowiedziała, że zgodnie z prawem przekazała pismo do Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Wrzesiński po raz kolejny omówił przebieg
posiedzenia z dnia 09 stycznia bieżącego roku w sprawie i zakres składanych przez strony
wyjaśnień, wskazując na wynik głosowania i jednogłośne uznanie skargi za bezzasadną.
Zabierając głos Burmistrz Grzegorz Kosowski powiedział, że temat kompetencji organów
gminy
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organizacyjnych gminy był wielokrotnie omawiany. Tego rodzaju sprawy dotyczące przede
wszystkim skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej gminy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami rozpatrywane są przez Komisję Rewizyjną. Radni nie mieli
więcej pytań.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych,
3 radnych wstrzymało się od głosu.
Ad 3. Omówienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej
w Niemczy za 2017 rok.

Sprawozdania za 2017 rok z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy
zostały przesłane do wiadomości Radnych wraz z innymi materiałami przygotowanymi pod
obrady połączonych komisji. Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. Radni nie mieli pytań.
Ad 4. Sprawy Różne.
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Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Pan Miłosz Wrzesiński poinformował Radnych
o złożonej dnia 27 grudnia 2017 roku w Biurze Rady Miejskiej w Niemczy skardze
na działalność Dyrektora Niemczańskiego Ośrodka Kultury, omówił przebieg posiedzenia,
które w tej sprawie odbyło się dnia 12 stycznia 2018 roku w obecności zainteresowanych
stron oraz Radcy Prawnego. Pan Miłosz Wrzesiński przedstawił wnioski z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z dnia 12 stycznia 2018 roku, podczas którego skarżąca oświadczyła
o odstąpieniu od skargi. Zainteresowana poprosiła członków Komisji Rewizyjnej,
by potraktowali jej pismo jak wniosek o zwrócenie szczególnej uwagi Radnych na
charakter pracy pracowników, mnogość i wielość zadań, które realizowane są
w Niemczańskim Ośrodku Kultury, mając na uwadze ulepszenie organizacji i usprawnienie
pracy w jednostce. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Wrzesiński powiedział
obecnym na posiedzeniu o swoim zapewnieniu, że powiadomi członków Wysokiej Rady
o treści wniosku Zainteresowanej w sprawie. Radny Tomasz Nowak zapytał, czego dotyczy
ta skarga. Przewodniczący Miłosz Wrzesiński odczytał protokół dodając, że Pani złożyła
oświadczenie do protokołu o odstąpieniu od skargi zmieniając kwalifikację swojego pisma
na wniosek, a wszystkie dokumenty w tej sprawie są w Biurze Rady Miejskiej w Niemczy
do wglądu.

Radny Tomasz Nowak podsumowując wypowiedź Przewodniczącego

Wrzesińskiego powiedział, że chciałby znać treść skargi. Burmistrz Grzegorz Kosowski
zabierając głos powiedział, że jest to sprawa podobna do poprzedniej i wobec tego,
że dotyczyła działalności kierownika jednostki gminy została skierowana do Komisji
Rewizyjnej. Przewodniczący Miłosz Wrzesiński powtórzył, że w tym przypadku
zainteresowana wniosła do protokołu oświadczenie, że odstępuje od skargi. Radny Tomasz
Nowak podtrzymał swoją prośbę o zapoznanie się z treścią pisma. Nastąpiła wielowątkowa
dyskusja obecnych Radnych na temat przedstawianej przez Przewodniczącego Miłosza
Wrzesińskiego sprawy. Omawiając stanowisko Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Miłosz
Wrzesiński wniósł, aby Radni wzięli udział w najbliższym posiedzeniu połączonych
komisji w Niemczańskim Ośrodku Kultury, podczas którego pracownicy będą mogli
zaprezentować zakres oraz wyniki swojej pracy.

Radny Tomasz Nowak zwrócił uwagę na fakty, że skarga została złożona, temat został
przez Komisję Rewizyjną podjęty oraz to, że istnieje możliwość o naruszeniu dobrego
imienia obecnego kierownika. Sprawa została skierowana nie tylko do Burmistrza ale
również do wszystkich członków rady. Radny Stanisław Pelc zapytał czy w sesji będzie
mógł brać udział Radca Prawny, który mógłby wyjaśnić Radnym czy strona mogła zmienić
skargę na wniosek. Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział – Tak. Ponownie zabrał
głos Przewodniczący Wrzesiński, przytaczając szczegóły rozmowy z zainteresowaną
w sprawie podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 stycznia 2018 roku,
wskazując na zmianę przez nią kwalifikacji pisma ze skargi na wniosek.
Radny Tomasz Nowak zapytał Burmistrza Grzegorza Kosowskiego dlaczego przekazał
wniosek do rozpatrzenia komisji. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że przed
przekazaniem sprawy do Komisji Rewizyjnej rozmawiał z Panią w tej sprawie i dopiero
później przekazał pismo do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Miłosz Wrzesiński
ponownie zaproponował, aby Radni wzięli udział w najbliższym posiedzeniu połączonych
komisji w Niemczańskim Ośrodku Kultury, podczas którego pracownicy będą mogli
zaprezentować zakres oraz wyniki swojej pracy, a także wyjaśnić swoją sytuację
materialno-bytową. Radny Nowak zwrócił uwagę, że taka wizytacja może zostać ujęta
w planie pracy komisji, natomiast tutaj mamy do czynienia ze sprawą pracowniczą, która
powinna zostać właściwie załatwiona. Po czym dodał, że Burmistrz zwrócił się do Komisji
Rewizyjnej ze skargą i powinien dostać odpowiedź. W dyskusji zabrał również głos Sołtys
Kazimierz Dziadkowiec. Zastępca Burmistrza Kazimierz Figzał podsumowując stanowisko
Radnego Tomasza Nowaka wyraził wątpliwość - czy Komisja Rewizyjna miała prawo
przyjąć takie wycofanie, ponieważ skarga jest skargą, dlatego potrzebny jest teraz Radca
Prawny, aby to wyjaśnić. Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała czy podczas posiedzenia
Komisji Rewizyjnej był Radca Prawny. Przewodniczący Miłosz Wrzesiński odpowiedział,
że tak był obecny. Następnie wyjaśnił, że podczas posiedzenia Radca Prawny zasugerował
tego rodzaju rozwiązanie, by przyjąć oświadczenie zainteresowanej o odstąpieniu od skargi
do protokołu. Przewodnicząca Edyta Mielnik podsumowała dyskusję i popierając wniosek
Komisji Rewizyjnej, zaproponowała aby spotkać się na wizycie w Niemczańskim Ośrodku
Kultury dnia 19 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Ponadto powiedziała, że wobec wielu
wątpliwości Radnych, temat zostanie podjęty ponownie na sesji w piątek 26 stycznia 2018
roku w obecności Radcy Prawnego.
Radny Jan Prokop przypomniał o braku oświetlenia w Wilkowie Wielkim – 5 punktów
świetlnych w okolicy Nr 33 nadal się nie świeci, poprosił o interwencję w tej sprawie

i rozwiązanie problemu. Zastępca Burmistrza Kazimierz Figzał zapewnił, że już w tej
sprawie interweniował. Radny Stanisław Szachniewicz podjął próbę wyjaśnienia obecnym
dlaczego ciąg latarni nie świeci się po zmroku. Radny Otworowski zapytał o to jaka jest
możliwość oraz jakie są koszty wymiany punktów świetlnych z tradycyjnych na LED
dodając, że można byłoby wymienić najpierw np. przy dłuższych ulicach, przy szkole.
Zastępca Burmistrza Kazimierz Figzał odpowiedział, że gmina płaci za konserwację
punktów świetlnych, natomiast tego typu wymianę miasta robią ze swojego budżetu. Radna
Justyna Kaczorowska zwróciła uwagę, że nie działa lampa na przejściu w Ligocie Małej.
Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że jest w stałym kontakcie z sołtysem
miejscowości, problem został już zdiagnozowany. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec poprosił
o zwrócenie się do Energetyki, aby reagowała na zgłoszenia mieszkańców w zakresie
przerw w oświetleniu ulicznym. Nastąpiła wielowątkowa dyskusja na temat oświetlenia
ulicznego na terenie gminy.
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 15.56, Przewodnicząca Edyta Mielnik
zamknęła

posiedzenie

połączonych Komisji

Infrastruktury:

Społecznej

i

Spraw

Obywatelskich oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.

Nagranie z posiedzenia połączonych komisji znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/h5q6tANlwGA

Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich
Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Edyta Mielnik

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

