BR.0012.4.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się 19 lutego 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Niemczańskiego Ośrodka Kultury, przy
ul. Rynek 32 w Niemczy. Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni obecni:
Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wizytacji Niemczańskiego Ośrodka Kultury uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy

z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Zaproszeni goście:
Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Renata Kukuła

Instruktor Kultury Niemczańskiego Ośrodka Kultury

W II części posiedzenia połączonych komisji, od godz. 15.44 uczestniczyli również:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Marta Żłobicka - Wnuk

Skarbnik Gminy

Sylwia Spychała

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji

Sylwester Pióro

Inspektor ds. Promocji i Funduszy Europejskich

Zaproszeni goście:
Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Sławomir Dudziński

Dowódca Jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Dzierżoniowie

Beata Roszko

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy

Adam Antoszczak

Kierownik Posterunku Policji w Niemczy

Andrzej Bronowicki

Prezes Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O. O. w Dzierżoniowie

Elżbieta Szymańska

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z O. O. w Niemczy

Sołtysi:
1) Jarosław Dydo
2) Piotr Mielnik
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Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia. Wizytacja Niemczańskiego Ośrodka Kultury (NOK) w zakresie
organizacji pracy jednostki.
2. Plan pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury (NOK) przyjęty na 2018 rok oraz możliwości
pozyskania środków na bieżącą działalność (plany obchodów 100 rocznicy odzyskania
niepodległości).
3. Bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Niemcza.
4. Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
a) fundusze europejskie – plany na 2018;
b) strategia promocji na najbliższe lata wykorzystując milenium „Wielkiej
Obrony Niemczy”;
c) plan obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie powitaniem wszystkich
przybyłych do Niemczańskiego Ośrodka Kultury. Przedstawił porządek obrad, następnie
oddał głos Panu Andrzejowi Kukule Dyrektorowi Niemczańskiego Ośrodka Kultury.
Dyrektor podziękował zgromadzonym za przybycie i przedstawił charakterystykę działalności
jednostki. Wśród podstawowych zadań tej instytucji wymienił:
• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań poprzez organizację
bądź współorganizację z działającymi na terenie gminy organizacjami i stowarzyszeniami,
wydarzeń oraz imprez kulturalnych, zgodnie z opracowanym na dany rok programem;
• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (Przegląd Filmów
Amatorskich, Festiwale piosenek, Koncerty) oraz zainteresowania historią powszechną jak
i lokalną (Prelekcje, Prezentacje oraz Konkursy dla dzieci i młodzieży z udziałem
zaproszonych gości);
• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru (Dożynki, Święto ziemniaka, Śląski Festiwal
kapusty), a także rękodzieła ludowego i artystycznego (wystawy plastyczne, zajęcia
modelarskie);
• organizacja zajęć/sekcji (bilard, tenis stołowy).
Dyrektor Andrzej Kukuła zwrócił uwagę Radnych na mało rozbudowaną strukturę
zatrudnienia w NOK oraz na to, że bez owocnej współpracy z pracownikami Referatu
Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, wsparcia licznych
stowarzyszeń oraz innych instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy, organizacja
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wielu imprez byłaby trudna. Po czym zaprosił Radnych do zwiedzenia obiektu. Wizytacją
objęto główne pomieszczenia instytucji: salę zajęć świetlicowych ze stołem do tenisa
stołowego, salę widowiskową, w której organizowane są główne wydarzenia kulturalne NOK,
balkon z miejscami do ekspozycji i organizacji wystaw tematycznych, pokoje administracji
oraz obsługi księgowej jednostki, pomieszczenia magazynowe i archiwalne, pomieszczenia
umiejscowione na poddaszu budynku. Niektórzy radni zwrócili uwagę na panujący chłód
w sali widowiskowej. Dyrektor Andrzej Kukuła oprowadził zgromadzonych, po obiekcie
skupiając ich uwagę na potrzeby, których w zabytkowej kamienicy, gdzie zlokalizowana jest
siedziba Niemczańskiego Ośrodka Kultury, nie brakuje. Pan Dyrektor zapewnił, że w ramach
posiadanych w planie finansowym na dany rok, środków finansowych, oprócz organizacji
wspomnianych wcześniej imprez kulturalnych, przeprowadza w ramach wydatków bieżących
konieczne, drobne naprawy. Jednak na poważniejsze wydatki remontowe oraz inwestycyjne
związane np. z dociepleniem budynku, czy remontem drzwi i wyjścia ewakuacyjnego wraz
z daszkiem przy scenie, środków finansowych w budżecie brakuje. Przewodniczący Andrzej
Osipowicz podziękował Panu Dyrektorowi za prezentację. Następnie zgodnie z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2018 roku poprosił Panią Renatę Kukułę Instruktora
Kultury w NOK o zaprezentowanie dorobku swojej pracy. Pani Instruktor opowiedziała o
licznych działaniach podejmowanych w ramach powierzonych jej zadań, wręczając Radnym
sprawozdanie wraz z dokumentacją zdjęciową (Załącznik Nr 1 do protokołu). Pani Instruktor
wskazała na potrzebę zmiany sposobu ogrzewania w sali widowiskowej, w której
organizowane są zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, ponieważ w okresie zimowym
temperatura spada niebezpiecznie nisko przez co praca w takich warunkach bywa uciążliwa.
Zwróciła również uwagę Radnych na to, iż często przy organizacji dużych przedsięwzięć
kulturalnych brakuje jej wsparcia innego pracownika. Wielość zadań do wykonania w tym
samym czasie, jest trudna do zrealizowania dla jednego pracownika – stąd potrzeba
zwiększenia zatrudnienia w NOK. Radni zapoznali się z przedstawioną informacją, nie mieli
pytań.
Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz o godz. 15.36 ogłosił przerwę
w obradach połączonych komisji, informując o ich wznowieniu po przejściu do sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, przy ul. Rynek 10.
Ad.2. Przewodniczący wznowił obrady o godz. 15.44, przypomniał porządek obrad i poprosił
o zabranie głosu przez Pana Andrzeja Kukułę Dyrektora NOK.
Dyrektor przedstawił plan pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury przyjęty na 2018 rok oraz
możliwości pozyskiwania środków na bieżącą działalność (Załącznik Nr 2 do protokołu).
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Pan Andrzej Kukuła poinformował Radnych o założeniach organizacji 100 - letniej rocznicy
Odzyskania Niepodległości, opracowanych na szczeblu powiatowych, gdzie każda z gmin
została zobowiązana do przedstawienia propozycji wydarzeń tematycznych organizowanych
na swoim terenie. Po przekazaniu takiej informacji do innych jednostek organizacyjnych
gminy, do obchodów przystąpiła z Konkursem Plastycznym Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Niemczy. Dyrektor NOK przedstawił hasło tegorocznych obchodów t. j. „Święto
Niepodległości – Święto Radości”, po czym sklasyfikował poszczególne wydarzenia wpisane
w omawiane wcześniej założenia programowe NOK na 2018 rok.
Pan Andrzej Kukuła omawiając zakres tematyczny związany z pozyskiwaniem zewnętrznych
środków finansowych na bieżącą działalność NOK poinformował Radnych, że NOK we
współpracy z pracownikami Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji są w trakcie składania
wniosku na kwotę około 85.000,00 zł dotyczącego organizacji Święta Kasztelanii
Niemczańskiej. Na pytanie Radnej Edyty Mielnik – Jakie wydarzenia będzie obejmował ten
projekt ?, Pan Andrzej Kukuła wymienił m. in.: grupy rekonstrukcyjne, biegi, turnieje piłki
nożnej, tenisa stołowego, koncerty muzyczne. Radna Edyta Mielnik zapytała o to kiedy
będzie informacja na temat rozliczenia projektu polsko-czeskiego, o którym mowa była
podczas dzisiejszej wizyty w NOK p. n. "Niemcza - Letohrad: wspólnie o historii". Pan
Andrzej Kukuła wyjaśnił, że wszystkie dokumenty zostały złożone Instytucji Pośredniczącej
a ta na odpowiedź ma 60 dni, zatem można się jej spodziewać na koniec marca bieżącego
roku. Radny Tomasz Nowak podzielił się z obecnymi informacjami z konferencji w zakresie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w kontekście odzyskania niepodległości
zorganizowanej w Przemyślu, której był uczestnikiem.
Ad 3. Informację w temacie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Niemcza przedstawili
asp. szt. Adam Antoszczak - Kierownik Posterunku Policji w Niemczy oraz Kapitan
Sławomir Dudziński dowódca jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Dzierżoniowie. Panowie w sposób wyczerpujący przedstawili statystykę zdarzeń, które
w 2017 roku miały miejsce na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Kapitan Sławomir Dudziński
scharakteryzował

szereg

podejmowanych

przez

jednostkę

działań

informacyjnych,

podnoszących świadomość społeczeństwa w zakresie unikania różnego rodzaju zagrożeń,
mówił m. in. o turniejach pożarniczych, konkursach oraz organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży (Załącznik Nr 3 do protokołu). Informację uzupełniająca przedstawiła
również Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy Pani Beata Roszko (Załącznik Nr 4
do protokołu). Radny Tomasz Otworowski poinformował o podjęciu przez jednostkę kilku
inicjatyw w celu jej doposażenia w sprzęt hydrauliczny wykorzystywany przez strażaków
podczas interwencji w terenie.
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Ad 4. Zakres działalności referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy
w Niemczy omówiła Kierownik Sylwia Spychała (Załącznik Nr 5 do protokołu). Radna Edyta
Mielnik odnosząc się do wykazu wniosków aplikacyjnych w 2017 roku zapytała o to kto był
autorem wniosku w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektów. Kierownik
wyjaśniła, że szereg wniosków wymienionych w wykazie pisała sama, wykazano również
wnioski, których główne założenia opracowywane były przez pracowników referatu
w porozumieniu z innymi podmiotami, m. in. ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej,
na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Pani Sylwia Spychała omówiła zasady pisania
wniosków we współpracy ze stowarzyszeniem oraz procedurę ubiegania się o środki
zewnętrzne na małe projekty w ramach dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy (np.
przez przedszkola, szkoły). Radny Tomasz Nowak podniósł temat kosztów przygotowania
wniosku wraz z pełną dokumentacją, wskazując na współczynnik zwrotu. Zabierając głos Pan
Kazimierz Figzał Zastępca Burmistrza wskazując na jakość wniosków zwrócił uwagę na to, iż
by otrzymać dofinansowanie każdy z nich musi być pisany na odpowiednim poziomie. Radny
Robert Polański zapytał o to kiedy projekt w zakresie remontu ul. Kolejowej zostanie
zrealizowany. Pani Kierownik poinformowała, iż gmina otrzymała zawiadomienie
o przyznaniu środków i niebawem zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania.
Radna Edyta Mielnik wymieniając kwoty pozyskanych dla gmin ościennych przez
Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej środków finansowych, zapytała o to z czego
wynikają różnice. Kierownik Sylwia Spychała wyjaśniła, że duże znaczenie mają możliwości
finansowe, gmina aplikując o środki zewnętrzne zobowiązana jest wykazać pełną kwotę
projektu w budżecie gwarantując jego realizację w 100 %. Dodała również, że projekty
inwestycyjne rozliczane przeważnie są na podstawie refundacji, jedynie małe projekty,
kierowane np. do stowarzyszeń, realizowane są na podstawie dotacji. Radni nie mieli więcej
pytań.
Ad 5. Przewodniczący przeszedł do opiniowania projektów uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego
południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”;
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Pana Dariusza
Kucharskiego Burmistrza Dzierżoniowa. Pan Dariusz Kucharski w imieniu Komitetu
Sterującego, który będzie koordynował pracami związanymi z tworzeniem strategii, wskazał
na to, iż południowa część województwa dolnośląskiego wymaga nowego, spójnego planu
modernizacji i rozwoju. Przyjęcie strategii dla Przedgórza Sudeckiego i Sudetów na lata
2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego, pozwoli
gminom z tego terenu ubiegać się o znaczące środki finansowe z budżetu państwa i Unii
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Europejskiej. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Przedgórza to jedyna szansa
na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru Dolnego
Śląska i odwrócenia bardzo niekorzystnych zjawisk. Radny Tomasz Nowak zapytał czy
opracowywany dokument będzie spójny z założeniami Strategii Zielonej Doliny przyjętej
przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Pan Dariusz Kucharski wyjaśnił, że założenia
Strategii rozwoju „SUDETY 2030” będą uzgadniane z każdą z gmin i z pewnością będą
spójne z innymi dokumentami strategicznymi województwa dolnośląskiego. Radna Justyna
Kaczorowska zapytała o ramy czasowe projektu, Burmistrz Dariusz Kucharski poinformował,
że w połowie bieżącego roku zostanie wybrana instytucja, która zajmie się przygotowaniem
dokumentu, natomiast w przyszłym roku strategia będzie przedłożona pod obrady sejmiku.
Radni nie mieli więcej pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz
zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych
obecnych na posiedzeniu.
2) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2021;
Przewodniczący poprosił

Pana Andrzeja Bronowickiego, Prezesa WiK o przedstawienie

projektu uchwały. Pan Prezes omówił zapisy jakie należy ująć w uchwale w związku
ze zmianami prawa w zakresie przygotowywania wniosków taryfowych dla odbiorców
bezpośrednich wg ogólnego regulatora. Przedstawił i omówił załącznik do projektu uchwały –
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla
gminy Niemcza na lata 2017-2021. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych
obecnych na posiedzeniu.
3) zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską
Dzierżoniów od Gminy Bielawa, Miasta i Gminy Pieszyce zadań w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz od
Gminy Dzierżoniów i Miasta i Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę;
Przewodniczący poprosił

Pana Andrzeja Bronowickiego, Prezesa WiK o przedstawienie

projektu uchwały. Prezes Andrzej Bronowicki przedstawił założenia Porozumienia, które
dotyczy przede wszystkim aktualizacji warunków współpracy pomiędzy gminami zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, gdzie jedna z gmin będzie
6

koordynowała pracami administracyjnymi nad formułowaniem wniosków taryfowych dla
wszystkich partnerów na okres trzech lat. Radna Edyta Mielnik zadała pytanie o to jaka
będzie cena za wodę. Prezes Andrzej Bronowicki wyjaśnił, że cena może ulec obniżeniu,
ponieważ regulator będzie ustalał stawkę dla wszystkich gmin. Obecnie rozporządzenie
wykonawcze jest jeszcze w projekcie, jednak wszystko wskazuje na to, iż jego założenia
zostaną podjęte. Radny Jarosław Dydo zapytał czy w dotychczasowym sposobie rozliczania
się za zużycie wody miejscowości Nowa Wieś Niemczańska oraz Przerzeczyn Zdrój,
w nowym stanie prawnym nastąpią jakieś zmiany. Pani Prezes Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z O. O. w Niemczy obecna na posiedzeniu komisji odpowiedziała,
że w tym przypadku nowe przepisy nie będą miały tutaj zastosowania. Radny Tomasz Nowak
podziękował Prezesowi Andrzejowi Bronowickiemu za owocną pracę na rzecz naszej lokalnej
społeczności. Radna Edyta Mielnik zapytała o stawkę za wodę określona przez
Przedsiębiorstwo Komunalne dla swoich odbiorców po wejściu w życie regulatora. Pani
prezes poinformowała radnych, że najprawdopodobniej cena nie ulegnie zmianie, jest trochę
niższa niż cena wodociągów w Dzierżoniowie i wynosi obecnie 3,56 zł. netto.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem
projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych
obecnych na posiedzeniu.
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036;
Przewodniczący poprosił Panią Martę Żłobicką – Wnuk, Skarbnika Gminy o przedstawienie
założeń projektu uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, z czego wynikają wprowadzone
w wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany. Radna Edyta Mielnik zapytała o różnicę
w wydatkach na wynagrodzenia. Pani Skarbnik zwróciła uwagę Radnych na to, iż planowany
wzrost związany jest z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę
świadczeń jubileuszowych czy odpraw emerytalnych zaplanowanych do wypłacenia na rok
2018. Ponadto omówiła źródła spłaty zobowiązań gminy w związku z rozliczeniem projektów
z udziałem finansowych środków zewnętrznych. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych
obecnych na posiedzeniu.
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
Przewodniczący poprosił Panią Martę Żłobicką – Wnuk, Skarbnika Gminy o przedstawienie
założeń projektu uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu związane są m. in.
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z wprowadzeniem do budżetu realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
a) „Budowa małego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niemczy” na
kwotę 207.603,99 zł.;
b) „Ograniczenie niskiej

emisji polegające na zmianie instalacji grzewczych

nieekologicznych na instalacje grzewcze proekologiczne” na kwotę 26.500,00 zł.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad 6. Sprawy Różne.
Radny Tomasz Nowak zapytał czy kostka pochodząca z rozbiórki nawierzchni rynku,
złożona na placu Pana Rosińskiego jest do sprzedaży. Burmistrz Grzegorz Kosowski
zapewnił, że udzieli odpowiedzi na to pytanie po rozpoznaniu sprawy.
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17.49, Przewodniczący Andrzej
Osipowicz zamknął 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/n-qzEsd-dxU

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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