BR.0002.2.2018
Protokół nr XXXIX/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 23 lutego 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.05
Godzina zakończenia obrad 16.25
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 radnych - lista obecności
Radnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Tomasz Nowak – nieobecność usprawiedliwiona
2. Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
Z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka - Wnuk

Skarbnik Gminy

Michał Kucharski

Radca Prawny

Sołtysi:
1) Jarosław Dydo
2) Kazimierz Dziadkowiec
3) Jan Cieleban
4) Piotr Mielnik
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVIII/18.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia

do

prac

nad

strategią

rozwoju

społeczno-gospodarczego

południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”;
2) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2021;
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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;
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2018-2036;
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
5. Informacja

z

działalności

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
6. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
10. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.05 powitała wszystkich
przybyłych na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Niemczy i otworzyła obrady.
Ad 2. Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła kworum i przeszła do
porządku obrad.
Ad 3. Protokół z sesji nr XXXVIII/18 został przyjęty przez aklamację.
Wyjście z sali posiedzeń Radnego Roberta Polańskiego godz. 15.07.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej
części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” (Zał. Nr 2 do protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawił Pan Dariusz Kucharski Burmistrz
Dzierżoniowa.

Przewodniczący

Komisji

Infrastruktury

Technicznej

i

Rozwoju

Gospodarczego Pan Andrzej Osipowicz poinformował, że podczas posiedzenia połączonych
komisji, które odbyło się dnia 19 lutego 2018 roku, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie. Brak głosów w dyskusji. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 12 głosami „ za” tj. jednogłośnie
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podjęła uchwałę Nr XXXIX/203/18 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia
do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego
Śląska, „SUDETY 2030” (Zał. Nr 3 do protokołu);
2) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2021 (Zał.
Nr 4 do protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawił Pan Andrzej Bronowicki Prezes WiK
w Dzierżoniowie. Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Technicznej i Rozwoju

Gospodarczego Pan Andrzej Osipowicz poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie. Brak głosów w dyskusji. Radni nie wnieśli uwag do projektu
uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 12 głosami „ za” tj. jednogłośnie
podjęła uchwałę nr XXXIX/204/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy
Niemcza na lata 2017-2021 (Zał. Nr 5 do protokołu);
3) w sprawie 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. (Zał. Nr 6 do protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawił również Pan Andrzej Bronowicki
Prezes WiK w Dzierżoniowie. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Pan Andrzej Osipowicz poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie. Brak głosów w dyskusji. Radni nie wnieśli uwag do projektu
uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 12 głosami „ za”, tj.
jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/205/18 w sprawie 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 (Zał. Nr 7 do
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protokołu).
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036 (Zał. Nr 8 do protokołu)
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka
- Wnuk. Pani

Skarbnik przedstawiła poprawki do projektu uchwały, związane

z przesunięciami w budżecie gminy ze względu na wprowadzenie nowych zadań
inwestycyjnych do budżetu. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad wniesionymi przez Panią Skarbnik poprawkami do projektu.
Wrócił na salę posiedzeń Radny Robert Polański godz. 15.12.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” tj.
jednogłośnie przyjęła poprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej
Osipowicz poinformował, że projekt uchwały podczas posiedzenia połączonych komisji,
został zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały po przyjętych poprawkach.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” tj.
jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/206/18 zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036 (Zał. Nr
9 do protokołu).
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 10 do
protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka
- Wnuk. Pani

Skarbnik przedstawiła poprawki do projektu uchwały, związane

również z przesunięciami w budżecie gminy ze względu na wprowadzenie nowych zadań
inwestycyjnych do budżetu. Radni nie wnieśli uwag w zakresie poprawek do projektu
uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad poprawkami do projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” tj. jednogłośnie
przyjęła poprawki do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta
i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 11 do protokołu).
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej
Osipowicz poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, przy czym
jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały po przyjętych poprawkach.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” tj.
jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/207/18 w sprawie dokonania zmian
w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 12 do protokołu).
Ad 5. Informację z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2017 roku przedstawił Radny Jan Prokop – Przewodniczący Komisji (Zał. Nr 13 do
protokołu). Radna Edyta Mielnik zapytała o sposób zatwierdzania koncesji. Radny Jan
Prokop wyjaśnił, ze w świetle obowiązujących przepisów komisja nie podpisuje już koncesji,
obowiązek wnoszenia opłat pozostał nadal.
Ad 6. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego
protokołu.
Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o spotkanie z syndykiem uzdrowiska, czy są jakieś nowe
fakty w zakresie jego działalności. Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował, że pani
syndyk na tą chwilę nie jest zdecydowana przekazać wodociągu gminie, porządkuje
dokumentację w zakresie i dba o to by wieś nadal mogła bez przeszkód korzystać z wody.
Burmistrz poprosił Panią syndyk o zorganizowanie po uporządkowaniu dokumentacji
uzdrowiska spotkania w Przerzeczynie Zdroju z byłymi pracownikami uzdrowiska. Radna
Edyta Mielnik zapytała o to, do kogo mają zwracać się mieszkańcy w razie awarii wodociągu.
Informacje kontaktowe zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty. Radna Justyna Kaczorowska zapytała o to czy są chętni na zakup uzdrowiska.
Burmistrz wyjaśnił, że proces porządkowania dokumentacji nie jest łatwy a ewentualne
decyzje co do losu uzdrowiska będą podejmowane po jego zakończeniu, natomiast Pani
Syndyk bierze pod uwagę kilka rozwiązań np. sprzedaż czy długoterminową dzierżawę.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o to, czy w gminie rozważano opcję zakupu
uzdrowiska. Burmistrz Grzegorz Kosowski wskazał na koszty utrzymania uzdrowiska,
zwrócił również uwagę Radnych na to, iż tego rodzaju przedsięwzięcia wymagają ciągłego
inwestowania i rozwoju usług, bez czego rentowne funkcjonowanie nie jest możliwe. Po
czym dodał, że przy możliwościach finansowych naszej gminy byłaby to trudna decyzja.
Przewodnicząca Monika Szymańska –Śledź zapytała o temat spotkania z prezesem OHZ.
Rozmowa dotyczyła m. in. rozpatrzenia ulgi inwestycyjnej, Burmistrz zapewnił, że jest
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jeszcze przed podjęciem decyzji. Radna Lilla Górnik zapytała o założenia spotkania w
Bielawie w związku z otwarciem centrum przesiadkowego. Burmistrz Grzegorz Kosowski
poinformował Radnych, że rozważane są zmiany w sposobie finansowania oraz korzystania
przez mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacji transportu publicznego.
Burmistrz omówił propozycje rozwiązań jednego biletu dla powiatu oraz nowych kursów
turystycznych, tematy pozostają w fazie konsultacji.
Ad 7. Przewodnicząca poinformowała Wysoką Radę, że do dnia dzisiejszego do Biura Rady
Miejskiej w Niemczy nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Radni nie wnieśli zapytania oraz
interpelacji. Wobec powyższego Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad 8. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje. Radni nie zgłosili wniosków. Przewodnicząca poinformowała Wysoką
Radę o stanowisku Komisji Rewizyjnej podjętym na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 roku
w związku ze skierowaną przez mieszkańca gminy skargą na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy. Komisja wobec złożonych zgodnych oświadczeń przez
strony uznała, iż dalsze rozpatrywanie skargi stało się bezprzedmiotowe. Pełna dokumentacja
sprawy jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej. Następnie poinformowała radnych
o konieczności powołania doraźnej komisji ds. wprowadzenia zmian w statucie gminy,
w związku z wprowadzonymi zmianami prawa w zakresie zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Przewodnicząca przekazała również informację złożoną przez Pana Antoniego Bagińskiego
w imieniu syna prosi o przekazanie 1% podatku na jego leczenie i rehabilitację.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała radnych o zmianie terminów najbliższych
posiedzeń tj. Komisja odbędzie się 26 marca 2018 roku o godz. 14.00 w Kietlinie w związku
z wizją lokalną hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków, natomiast sesja XL odbędzie się 28
marca 2018 roku o godz. 15.00.
Radny Robert Polański poinformował o przebiegu posiedzenia oraz stanowisku Komisji
Rewizyjnej ZGPD7 w sprawie skargi na organizację komunikacji publicznej w okresie
świątecznym.
Ad 9. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje sołtysów, oddała głos Panu Janowi Cielebanowi. Sołtys kolejny raz
przedstawił sprawę lampy solarnej w Ligocie Małej, która nadal pomimo kilku interwencji
serwisanta nie funkcjonuje prawidłowo. Następnie Pan Jan Cieleban zgłosił fakt
zdewastowania wiaty przystankowej i tablicy informacyjnej – prosi o interwencję. Pan Sołtys
przedstawił sprawę bardzo złego stanu jednego z budynków w bezpośredniej odległości
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(około 1 metra) od drogi w swojej miejscowości, budynek jest niezamieszkały i grozi
zawaleniem, złożył pismo w tej sprawie, prosi odpowiedź. Następnie Pan Jan Cieleban
omówił sytuację psów w gminie, pozostawianych często w miejscach publicznych bez opieki
właścicieli. Nastąpiła wielowątkowa dyskusja radnych na ten temat. Burmistrz Grzegorz
Kosowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił Sołtysom zasady postępowania w przypadkach
pojawienia się psa bez opieki właściciela na terenach publicznych. Sołtys Kazimierz
Dziadkowiec poprosił o interwencję w sprawie właściwego umiejscowienia pojemników do
segregacji śmieci w Przerzeczynie Zdroju, zwłaszcza przy posesji sprzedanej w niedalekiej
przeszłości przez gminę. Sołtys Piotr Mielnik przedstawił problem oznakowania nazwy
miejscowości Podlesie.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Monika Szymańska – Śledź o godz. 16.25 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/n-qzEsd-dxU
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Monika Szymańska – Śledź

Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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