BR.0012.7.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się 26 marca 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w Kietlinie, w lokalizacji hydrobotanicznej
oczyszczalni ścieków. Komisji przewodniczyła Pani Edyta Mielnik - Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
W wizji lokalnej obiektu brała udział Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Monika
Szymańska – Śledź, natomiast nie uczestniczyli radni:
1. Stanisław Szachniewicz – nieobecność usprawiedliwiona;
2. Alicja Borodajko – nieobecność usprawiedliwiona;
3. Jarosław Dydo – nieobecność nieusprawiedliwiona.
z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Grzegorz Procków

Kierownik

Referatu

Rolnictwa,

Ochrony

Środowiska,

Nieruchomości i Działalności Gospodarczej
Zaproszeni goście:
Elżbieta Szymańska

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

Waldemar Smęt

Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. T. Kościuszki
w Kietlinie

W II części posiedzenia połączonych komisji, od godz. 15.05 uczestniczyli również:
Marta Żłobicka - Wnuk

Skarbnik Gminy

Izabela Zamirska - Rajek

Inspektor ds. Informacji Referatu Rozwoju Lokalnego
i Promocji

Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Sołtysi:
1) Jarosław Dydo
2) Piotr Mielnik
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia. Wizja lokalna obiektu hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków
w Kietlinie. Ogłoszenie przerwy w obradach na czas powrotu do siedziby Urzędu Miasta
i Gminy w Niemczy.
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2. Wznowienie obrad. Cmentarz komunalny w Niemczy – plany na najbliższe lata.
3. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych obsługiwanych
w sezonie 2017-2018 oraz stanu dróg na terenie Gminy Niemcza.
4. Informacja w zakresie współpracy Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
z organizacjami pożytku publicznego.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca Edyta Mielnik otworzyła posiedzenie powitaniem wszystkich
przybyłych do Kietlina. Oddelegowany przez Pana Waldemara Smęta - Prezesa Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej im. T. Kościuszki w Kietlinie, do udziału w posiedzeniu
połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy Pan Jan Chrobak, oprowadził
zgromadzonych po oczyszczalni i omówił zasady jej funkcjonowania. Zgodnie z relacją
Przewodniczącej Edyty Mielnik wizytacja miała na celu przybliżenie radnym problemu jakim
stała się praktycznie nie funkcjonująca oczyszczalnia, mowa była o fetorze oraz zagrożeniu
biologicznym jakim staje się oczyszczalnia nie tylko dla mieszkańców ale również dla
znajdującego się w odległości około 100 m ujęcia wodnego. Burmistrz Grzegorz Kosowski
poinformował radnych, że przygotowuje rozwiązanie tej sytuacji lecz szczegóły będzie mógł
przedstawić na komisji kwietniowej lub majowej w zależności od tego jaki skutek będą mały
prowadzone przez niego rozmowy. Przewodnicząca Edyta Mielnik zadawała wiele pytań typu
kto jest właścicielem, kto zarządza oczyszczalnią, ilu mieszkańców ma Kietlin i na ile osób
przewidziana

była

oczyszczalnia

w

momencie

budowy.

Burmistrz

odpowiedział,

że oczyszczalnia wybudowana była w 1996 r., oddana do użytku w 1997 r., właścicielem jest
gmina. Obiektem zarządza obecnie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kietlinie. Liczba
mieszkańców miejscowości obejmuje około 220 osób, a na tyle maksymalnie była
przewidziana oczyszczalnia, której żywotność wynosiła 15 lat. Gmina 3 lata temu robiła
ekspertyzy w wyniku, których ustalono, że oczyszczalnia nadaje się do kompleksowego
remontu. Złożony był projekt na budowę przepompowni z Kietlina do Niemczy, ale niestety
nie otrzymał wsparcia finansowego. Radni nie mieli więcej pytań.
Wobec powyższego Przewodnicząca Edyta Mielnik o godz. 14.45 ogłosiła przerwę
w obradach połączonych komisji, informując zebranych o ich wznowieniu w sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, przy ul. Rynek 10.
Ad.2. Przewodnicząca wznowiła obrady o godz. 15.05, przypomniała porządek obrad
i poprosiła o zabranie głosu przez Panią Elżbietę Szymańską Prezesa Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z O. O. w Niemczy. Pani Prezes przedstawiła pełną informację na temat
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funkcjonowania Cmentarza komunalnego w Niemczy (Punkt 1 Załącznika Nr 2 do
protokołu). Na pytania radnych, o rozważania innych lokalizacji cmentarza na terenie naszej
gminy, Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że granice obecnego cmentarza
wyznaczają teren wystarczający. Natomiast zagospodarowanie terenu i budowa cmentarza
w nowej lokalizacji, wymaga szeregu badań i spełnienia wielu warunków określonych
szczegółowymi przepisami prawa. Mając na uwadze wnioski poinwentaryzacyjne,
przedstawione w informacji Pani Prezes, z pewnością w przyszłości taki temat zostanie
podjęty. Radny Stanisław Pelc podziękował Pani Prezes za zaangażowanie i pracę
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy.
Ad 3. Informację na temat zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych
obsługiwanych w sezonie 2017-2018 oraz stanu dróg na terenie Gminy Niemcza przedstawiła
Również Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z O. O. w Niemczy Pani Elżbieta
Szymańska. (Punkt 2 Załącznika Nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała o umieszczone w informacji oznaczenia kolejności I
bądź II odśnieżania dróg, poprosiła o ich wyjaśnienie. Pani Elżbieta Szymańska wskazała na
podaną w informacji definicję, gdzie I kolejność odpowiada I standardowi natomiast II
kolejność odpowiada II standardowi odśnieżania a także usuwania gołoledzi. Zwróciła uwagę
radnych na opisy stanu utrzymania dróg dla poszczególnych Standarów przytoczone
w załączniku Nr 2 informacji. Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 4. Zakres współpracy Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji z organizacjami pożytku
publicznego wyczerpująco omówiła Inspektor ds. Informacji Referatu Rozwoju Lokalnego
i Promocji (Załącznik Nr 3 do protokołu). Inspektor przedstawiła szczegółowo
charakterystykę dotacji przyznanych zgodnie z założeniami ustawy o pożytku i wolontariacie,
na działalność stowarzyszeń funkcjonujących na terenie naszej gminy i współpracujących
z tego rodzaju instytucjami z poza terenu. Pani Izabela Zamirska – Rajek omówiła zasady
współpracy ze stowarzyszeniami ubiegającymi się o środki zewnętrzne na małe projekty np.
dla jednostki PTTK odział w Ząbkowicach Śląskich. Wspomniała o dotowaniu stowarzyszeń
m. in. TPK „ISKRA”, LKS w Gilowie, działających w zakresie profilaktyki zdrowego stylu
życia i promocji sportu (Załącznik Nr 3 do protokołu). Pani Inspektor omówiła warunki jakie
każdy z ubiegających się musi spełnić, by otrzymać dotację na realizację zadań określonych
w poszczególnych konkursach. Wysoko oceniła współpracę pracowników referatu
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy, pomimo dużych
oczekiwań z ich strony. Wskazała na gotowość do częstych spotkań informacyjnych
w zakresie pisania wniosków i przygotowywania ofert. Pani Inspektor szczegółowo omówiła
założenia prac nad Strategią Odnowy Wsi Urzędu Marszałkowskiego i zwróciła uwagę
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radnych na to, iż istnieje potrzeba włączenia się sołectw naszej gminy do tej właśnie
współpracy. Pracownicy referatu zgłaszali do Urzędu Marszałkowskiego przedstawicieli grup
odnowy wsi, które zawiązały się na terenach wiejskich naszej gminy do udziału
w warsztatach tworzenia Strategii, jednak odmówiono nam udziału z przyczyn
lokalizacyjnych. Pani Izabela Zamirska – Rajek przedstawiła radnym informację w zakresie
ubiegania się w tym roku o dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Niemczy, Przerzeczynie-Zdroju
oraz Gilowie na wyposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczy poza otrzymywanymi na ich
działalność bieżącą dotacjami (Załącznik Nr 4 do protokołu). Przewodnicząca Edyta Mielnik
podziękowała Pani Inspektor za wyczerpujące przedstawienie informacji w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni nie mieli dodatkowych pytań.
Ad 5. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał:
1) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 16 marca
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
za specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Marzenę Krzyśko
Inspektora ds. Administracyjnych i Oświatowych. Pani Inspektor wyjaśniła, że konieczność
podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów prawa oświatowego. Ustawa z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189). W wyniku wprowadzonych zmian od 1 stycznia 2018 r. nauczycielom
nie przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, co należało uwzględnić w regulaminach
wynagradzania nauczycieli. Jednocześnie wskazała, iż określenie obowiązywania uchwały od
dnia 01.01.2018 r. jest konieczne, bowiem ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych spowodowała wygaśnięcie dotychczasowej uchwały, natomiast sama ustawa
została ogłoszona z dniem 29.11.2017 r. Tym samym nie było możliwości podjęcia uchwały
w takim terminie aby mogła jednocześnie obowiązywać od 01.01.2018 r., po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodnicząca Edyta Mielnik zarządziła
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
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2) w sprawie podziału Miasta i Gminy Niemcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Przewodnicząca poprosiła Pana Roberta Woźnickiego, Kierownika Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Niemcza o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Kierownik omówił zapisy jakie należy ująć w uchwale w związku ze zmianami prawa
w związku z wejściem w życie nowego kodeksu wyborczego. W związku z wejściem w życie
dnia 31 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) zgodnie z art. 12 cyt. wyżej
ustawy, rada gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od
dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 2 kwietnia br. Wobec powyższego zasadnym jest
podjęcie nowej uchwały dostosowanej do obowiązujących przepisów prawa.
Przedstawiany przez Pana Kierownika projekt podziału Miasta i Gminy Niemcza na okręgi
wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych
wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.
U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) przy uwzględnieniu art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych
i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem
projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
3) w sprawie podziału Miasta i Gminy Niemcza na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Przewodnicząca poprosiła Pana Roberta Woźnickiego, Kierownika Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Niemcza o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Kierownik wyjaśnił, że analogicznie do tego co mówił o podstawie prawnej przyjętej
w przypadku podjęcia omawianej wcześniej uchwały o okręgach, w związku z wejściem
w życie dnia 31 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
zgodnie z art. 13 cyt. wyżej ustawy, rada gminy winna dokonać również podziału gminy na
stałe obwody głosowania oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
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wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Wobec
powyższego zasadnym jest podjęcie nowej uchwały dostosowanej do obowiązujących
przepisów prawa. Przedstawiany projekt podziału Miasta i Gminy Niemcza na obwody
głosowania został opracowany zgodnie z art. 12 i 13 art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 13 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
4) w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca oddała głos Pani Monice Szymańskiej – Śledź Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Niemczy i poprosiła o przedstawienie założeń projektu uchwały. Przewodnicząca
Rady Miejskiej wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 stycznia 2018 r.
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 130), której zapisy obowiązywać będą od nowej kadencji rady miejskiej, zachodzi
potrzeba powołania doraźnej komisji, której zadaniem będzie weryfikacja i analiza przepisów
pod kątem zapisów statutu oraz przygotowanie projektu zmian Statutu Miasta i Gminy
Niemcza. Obecnie obowiązującym jest Statut przyjęty uchwałą Nr XXIV/136/12 Rady
Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2012 r., który powstał również w wyniku prac
doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. zmiany Statutu Miasta i Gminy Niemcza. Zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy może ze swojego grona powoływać stałe
i doraźne komisje, ustalając ich skład osobowy oraz przedmiot działania. Od momentu
uchwalenia i przyjęcia Statutu w 2012 roku, nie podejmowano jego zmian. Przewodnicząca
Monika Szymańska – Śledź poinformowała Wysoką Radę, że do dnia dzisiejszego na jej apel
określony na poprzedniej sesji, do prac w doraźnej komisji zgłosiło się czterech radnych. Na
pytanie czy ktoś jeszcze chciałby wziąć czynny udział w pracach komisji, zgłosił się radny
Miłosz Wrzesiński. Radni nie mieli zastrzeżeń oraz więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu ze wskazaniem nazwisk radnych, którzy zgłosili się
do prac w komisji: Miłosz Wrzesiński, Alicja Borodajko, Justyna Kaczorowska, Edyta
Mielnik i Andrzej Osipowicz.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
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5) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036;
Przewodnicząca Edyta Mielnik poinformowała Wysoką Radę, że założenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożono wcześniej, zapytała Panią Martę Żłobicką –
Wnuk, Skarbnika Gminy czy chciałaby uzupełnić uzasadnienie do uchwały. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że wszystkie elementy zostały opisane w uzasadnieniu.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
Przewodnicząca poprosiła Panią Martę Żłobicką – Wnuk, Skarbnika Gminy o omówienie
zmian, o których mowa w projekcie uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu
związane są m. in. z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych przez gminę dotacji oraz
subwencji na realizację zadań:
a) „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
na kwotę 698 643 zł.;
b) „Liga mistrzów na start” na kwotę 12 360 zł.;
c) oświatowych na kwotę 53 585 zł..
Zaznaczyła również, że projekt uchwały reguluje szereg przemieszczeń między paragrafami
w związku z realizacją trwających już projektów, których plan finansowy przewiduje udział
zewnętrznych środków finansowych. Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała o to, czy
zmiany w wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, związane ze wzrostem wynagrodzeń
nauczycieli zostały również ujęte w tym projekcie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w tym
zakresie zostaną wprowadzone po otrzymaniu pełnej informacji z Ministerstwa Edukacji
Narodowej (MEN) wraz z metryką zadań oświatowych do realizacji po wejściu w życie
przepisów wykonawczych. Dodała również, iż zmieniły się wprawdzie wskaźniki, które jak
sądzi, jednak nie będą miały znaczącego wpływu na wysokość dotacji dla szkół
niepublicznych.

Zmiany

dotyczą

przede

wszystkim

organizacji

nauczania

dzieci

niepełnosprawnych, ale szczegóły będą znane dopiero po przesłaniu pełnej informacji z MEN.
Radny Nowak zapytał o kwotę kredytu w wysokości blisko 800 tys. zł., która trochę jak to
określił „wiąże ręce gminie”, by ubiegać się o dotacyjne środki zewnętrzne. Pani Skarbnik
podkreśliła, że jest to kwota zabezpieczająca realizację inwestycji związanej z przebudową
ul. Kolejowej w Niemczy i jest przewidziana do spłaty w latach 2019-2030.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem
projektu.
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych
obecnych na posiedzeniu.
Ad 6. Sprawy Różne.
Przewodnicząca Edyta Mielnik przypominała radnym o obowiązku terminowego
złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2018 roku, warunki zostały określone
pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 lutego 2018 roku.
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Monika Szymańska –
Śledź przypomniała o zmianie terminu posiedzenia XL sesji , która odbędzie się w środę 28
marca 2018 roku.
Radny Jan Prokop zapytał Burmistrza Grzegorza Kosowskiego o to, czy znany jest już
termin remontu ul. Kolejowej, ponieważ docierają do niego sygnały od mieszkańców,
że przewoźnik – firma BESKID odwołuje kursy swoich busów przez Niemczę
w kierunkach Wrocław oraz Kudowa. Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział,
że umowa z Wojewodą została już podpisana, teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu,
a wymiana kanalizacji ma zakończyć się w czerwcu. Natomiast na temat Przewoźnika firmy
BESKID - nie zna sprawy. Radna Lilla Górnik złożyła wniosek do Burmistrza aby zwrócić się
do przewoźnika z pytaniem skąd problemy mieszkańców z dojazdem z małych miejscowości
np. na trasie z Wilkowa Wielkiego do Niemczy. Burmistrz odpowiedział, że rozpozna sprawę.
Przewodnicząca

Edyta Mielnik zapytała, kiedy będą remontowane schody obok

„Polskiego Gniazda” oraz ul. Przedszkolna. Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział,
że w niedalekiej przyszłości będzie ogłoszony przetarg.
Radni podnieśli temat oświetlenia w Ligocie Małej oraz montaż dodatkowych
punktów świetlnych w Przerzeczynie – Zdroju.
Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała Burmistrza Grzegorza Kosowskiego o to,
od kiedy będzie działała świetlica w Niemczy. Burmistrz odpowiedział, że poprosi dyrektora
Niemczańskiego Ośrodka Kultury (NOK) o przygotowanie odpowiedzi na to pytanie na
najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała Zastępcę Burmistrza Kazimierza Figzała o to,
dlaczego teksty przekazywane do referatu promocji, celem ich publikacji na stronie gminy są
cenzurowane. Zastępca Burmistrza poinformował, że teksty publikowane na stronie
internetowej gminy są redagowane przez pracowników referatu promocji i Pani Renata
Kukuła, która nie jest pracownikiem urzędu, nie będzie decydowała o tym jaki tekst zostanie
opublikowany na stronie gminy. Po czym dodał, że jednostki organizacyjne gminy mają swoje
strony internetowe i tam mogą być publikowane teksty, które dotyczą ich działalności.
Natomiast nie widzi potrzeby, by je powielać. Przewodnicząca Edyta Mielnik przekazała
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Burmistrzowi do informacji dwa teksty, które zostały jej udostępnione przez pracownika
NOK. Pracownik NOK zwrócił uwagę radnej na różnice pomiędzy tekstami, pierwszym który
przesłał wcześniej do referatu promocji urzędu oraz drugim, który został opublikowany
na stronie internetowej, gdzie zostały pominięte m. in. nazwiska osób zaangażowanych
w realizację jarmarku wielkanocnego. Przewodnicząca Edyta Mielnik poprosiła o wyjaśnienie
sprawy. Zastępca Burmistrza powtórzył, że nic nie stoi na przeszkodzie, by teksty redagowane
przez pracownika NOK t. j. Panią Renatę Kukuła były przez nią, w ramach jej obowiązków,
publikowane na tej właśnie stronie internetowej NOK. Zabierając głos Przewodnicząca Edyta
Mielnik poinformowała obecnych, że zgodnie z przekazaną jej wiedzą, strona internetowa
NOK nie działa. Zastępca Burmistrza Kazimierz Figzał poinformował Wysoką Radę,
że o to by strona działała powinien dbać dyrektor NOK, natomiast teksty publikowane na
stronie internetowej gminy będą przygotowywane przez pracowników urzędu i nie będą to
teksty zewnętrzne, ponieważ to właśnie pracownicy gminy biorą za nie pełną
odpowiedzialność. Po czym dodał, że nie pozwoli na to, aby pracownik NOK t. j. Pani Renata
Kukuła, dezorganizowała pracę urzędu miasta. Przewodnicząca Edyta Mielnik poprosiła
Burmistrza Grzegorza Kosowskiego o zabranie głosu w tej sprawie. Burmistrz Grzegorz
Kosowski zwrócił uwagę, że sprawa nie jest mu znana. Dodał, że kiedy zapozna się ze jej
szczegółami, będzie mógł wówczas do niej się odnieść. Radny Tomasz Nowak
podsumowując temat dyskusji zwrócił uwagę na to, że rozwiązywaniem takiego rodzaju
spraw zajmują się odpowiednie służby, we właściwy sposób poinformowane. Przewodnicząca
Edyta Mielnik porosiła Burmistrza Grzegorza Kosowskiego o odniesienie się do sprawy
publikacji tekstów.
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16.10, Przewodnicząca Edyta Mielnik
zamknęła

posiedzenie

połączonych

Komisji

Infrastruktury:

Społecznej

i

Spraw

Obywatelskich oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich
Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Edyta Mielnik

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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