BR.0002.4.2017
Protokół nr XLI/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 27 kwietnia 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.06
Godzina zakończenia obrad 16.20
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 12 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
2. Jan Prokop - nieobecność usprawiedliwiona
3. Łukasz Wolniak - nieobecność nieusprawiedliwiona
Na sesję przybyli:
z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
1. Grzegorz Kosowski

Burmistrz

2. Kazimierz Figzał

Zastępca Burmistrza

3. Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

4. Izabela Zamirska – Rajek

Inspektor ds. Informacji

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Sołtysi:
Kazimierz Dziadkowiec
Jarosław Dydo
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/18.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
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1) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości
stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej

w

drodze

bezprzetargowej;
2) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych
stanowiskach;
3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
4) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy.
5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2017 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy za 2017 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
8. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
12. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.06 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie, na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca uzupełniła porządek obrad o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Radni nie zgłosili uwag do
przyjętego porządku obrad.
Ad 3. Protokół z sesji nr XL/18 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Przewodnicząca Monika Szymańska- Śledź przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał
w sprawie:
1) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości
stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

bezprzetargowej (Zał. Nr 2 do protokołu);
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sprzedawanej

w

drodze

Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji omówiła Inspektor Urszula Mandziej. Radni nie
mieli pytań oraz nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej Osipowicz poinformował,
że projekt uchwały przedłożony pod obrady połączonych komisji został zaopiniowany
pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 12 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XLI/214/18 w sprawie uchwalenia regulaminu placu targowego (Zał. Nr 3 do protokołu).
2) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym
obowiązkowym

wymiarze

godzin

nauczycielom,

którym

powierzono

stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na
określonych stanowiskach (Zał. Nr 4 do protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji omówiła Inspektor Marzena Krzyśko. Radni nie
mieli pytań oraz nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej Osipowicz poinformował,
że projekt uchwały przedłożony pod obrady połączonych komisji został zaopiniowany
pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 12 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XLI/215/18 w sprawie uchwalenia regulaminu placu targowego (Zał. Nr 5 do protokołu).
3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 6 do
protokołu);
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała założenia uchwały i zwróciła się
do Pani Marty Żłobickiej – Wnuk Skarbnika Gminy z pytaniem czy chce zabrać głos w celu
uzupełniania jej wypowiedzi. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie założenia zostały
przedstawione w materiałach. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Pan Andrzej Osipowicz poinformował, że projekt uchwały przedłożony pod
obrady połączonych komisji został zaopiniowany pozytywnie, przy czym dwóch radnych
wstrzymało się od głosu. Radni nie mieli dodatkowych pytań. Brak głosów w dyskusji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 10 głosami „ za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLI/216/18 w sprawie dokonania zmian
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w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok (Zał. Nr 7 do protokołu).
4) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy (Zał. Nr 8 do protokołu);
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź poprosiła o zabranie głosu przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Miłosza Wrzesińskiego. Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 roku rozpoznała skargę z dnia 15 marca 2018 roku
mieszkańca Gminy Niemcza na Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy, przekazaną pismem
Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.1411.7.2018.EZ z dnia 20 marca 2017 roku (data
wpływu do biura Rady Miejskiej 26 marca 2018 roku). Radni nie mieli pytań. Brak głosów
w dyskusji. Pan Andrzej Osipowicz poinformował, że projekt uchwały przedłożony pod
obrady połączonych komisji został zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Niemczy zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 11 głosami „ za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XLI/217/18 w rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy (Zał. Nr 9 do protokołu).
Ad 5. Radni otrzymali „Ocenę realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017” (Zał. Nr 10 do protokołu). Pani Izabela Zamirska - Rajek,
Inspektor ds. Informacji nawiązała do informacji o podziale dotacji przyznanych dla
organizacji pozarządowych w 2017 roku, którą szczegółowo omawiała podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Niemczy i poprosiła radnych o zadawanie pytań.
Radna Edyta Mielnik zapytała o przeznaczenie dotacji w wysokości 4200 tys. zł dla
PTTK. Inspektor odpowiedziała, że powyższa dotacja została przeznaczona na organizację
w NOK spotkania dla przewodników, które miało na celu przybliżenie im atrakcyjności
naszej gminy. Kolejne pytanie radnej Edyty Mielnik dotyczyło środków finansowych
przeznaczonych na publikację PTTK Ząbkowice Śląskie. Inspektor wyjaśniła, że z przyczyn
obiektywnych niestety opracowanie publikacji nie było możliwe ze względu na to, iż autorzy
opracowania wycofał się z jego realizacji.
Ad 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Monika Szymańska – Śledź poprosiła
o przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy
za 2017 rok głosu przez Panią Beatę Roszko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy. Kierownik Beata Roszko zobrazowała sprawozdanie przy pomocy prezentacji
multimedialnej. Pani Kierownik mówiła o zadaniach i funkcji jaką pełni ośrodek wobec
swoich podopiecznych. Zwróciła uwagę radnych na problemy i trudności jakie pojawiają się
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podczas codziennej pracy pracowników socjalnych. Opowiedziała o różnych źródłach
zagrożeń na jakie są narażone rodziny. Skierowała uwagę radnych na charakter pracy
pracowników ośrodka, których działania skupiają się przede wszystkim na aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych oraz udzielaniu pomocy pieniężnej dla najbardziej potrzebujących.
Radny Tomasz Nowak poprosił o udostępnienie prezentowanej przez kierownik
prezentacji multimedialnej w formie pisemnej, by w skupieniu mógł się zapoznać z ważnymi
zagadnieniami pracy socjalnej. Kierownik Beata Roszko przedłoży radnym wersję pisemną
prezentacji do wiadomości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź zapytała o to, jakie środki
finansowe byłyby wystarczające w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb socjalnych.
Kierownik wyjaśniła, że żadna kwota nie będzie wystarczająca, aczkolwiek potrzeby
podopiecznych ośrodka z roku na rok są wyższe. Zwróciła uwagę radnych, na to że przy
podziale środków finansowych zabezpieczonych w danym roku budżetowym, stara się brać
pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby dzieci i osób starszych. Jednak najważniejsza jest
praca socjalna.
Radna Edyta Mielnik zapytała o zasiłek pogrzebowy oraz o to, czy w naszej gminie
jest wiele osób, które żyją ze świadczeń OPS-u. Kierownik wyjaśniła zasady przyznawania
zasiłku pogrzebowego a następnie wyjaśniła że liczba takich osób nie zmienia się.
Radny Stanisław Pelc zapytał o to czy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności
może otrzymać pomoc z OPS-u ? Kierownik poinformowała, że taka osoba nie może
korzystać ze świadczeń stałych a jedynie celowych, które wypłacane są ze środków
gminnych. Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania (Zał. Nr 11 do protokołu).
Ad 7. Radni nie mieli uwag do Oceny zasobów pomocy społecznej sporządzonej oraz
przedstawionej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy Panią Beatę
Roszko.
Radna Edyta Mielnik zapytała o to czy jest zainteresowanie, aby na terenie gminy
powstał dzienny dom opieki, ponieważ jest wiele możliwości ubiegania się o dofinansowanie
na taki cel, czy ktoś się zgłosił, prosił o taką informację? Pani Kierownik odpowiedziała, że
nikt się nie zgłosił. Chętnych na naszym terenie nie ma. Natomiast jeśli zaistnieje taka
potrzeba

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Niemczy

współpracuje

z

placówką

w Dzierżoniowie i tam osoby zainteresowane są zgłaszane. Na naszym terenie funkcjonuje
dom opieki całodobowej, osoby zainteresowane tego rodzaju pomocą są tam kierowane.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska-Śledź zapytała o to, czy zasoby
pracownicze jakimi dysponuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy
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są wystarczające dla potrzeb pracy socjalnej w gminie? Kierownik odpowiedziała,
że są wystarczające.
Radna Edyta Mielnik zapytała czy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy
funkcjonuje wolontariat? Kierownik Beata Roszko odpowiedziała, że wolontariat nie
funkcjonuje, ale jednostka współpracuje z organizacjami pożytku publicznego zajmującymi
się organizacją działalności wolontariackiej w zakresie pomocy osobom potrzebującym
i dotkniętym ubóstwem.
Radny Miłosz Wrzesiński wyraził obawę przedstawiając strukturę społeczeństwa
naszej gminy. Wskazał na tendencje, które w najbliższej przyszłości zdeterminują działania
gminy w zakresie podejmowania wzmożonych działań na rzecz pomocy seniorom (liczba
osób w wieku 70 lat i więcej to 700, co stanowi około 10 % ludności gminy).
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 12 głosami „ za” przyjęła
Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok (Zał. Nr 12 do protokołu).
Ad 8. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej (Zał. Nr 13 do
protokołu).
Radna Edyta Mielnik zapytała o wnioski z wizytacji dróg powiatowych, która odbyła
się 30 marca 2018 roku, czy wobec powyższego zaplanowane są jakieś remonty?
Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował, ze starostwo nie planuje remontów dróg
powiatowych. Natomiast sprawa remontu drogi przy ul. Bolesława Chrobrego jest otwarta.
Burmistrz podczas wizytacji zwrócił szczególna uwagę zarządcy dróg powiatowych na
zalegające w przydrożnych rowach odpady i częstotliwość wykaszania poboczy.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o wyjazd do Komendy Wojewódzkiej PSP
i podpisanie umowy, jaki sprzęt dostana strażacy? Burmistrz omówił warunki podpisanej
umowy na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Gminie Niemcza na kwotę około
130 tys. zł , wymienił kilka ze sprzętów, które w ramach dotacji mają zostać zakupione.
Następnie radna zapytała o to, czy zostały podjęte już jakieś działania w uzdrowisku
w Przerzeczynie – Zdroju? Burmistrz wyjaśnił, że jak wynika z informacji Syndyka,
pojawiają się osoby zainteresowane dzierżawą obiektu. Syndyk nie jest w stanie sprzedać
obiektu ponieważ są jeszcze niewyjaśnione przeszkody prawne.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał o szczegóły spotkania w sprawie komunikacji
miejskiej. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że są plany uruchomienia linii
turystycznych w tym linia do Wojsławic. Obecnie ustalenia dotyczą wydłużenia 3 linii
komunikacji, w celu oszacowania kosztów i sporządzenia prognozy inwestycji.
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Radna Edyta Mielnik zapytała o to, czy jeśli linia przedłużona do Wojsławic okaże się
nierentowna to czy gmina będzie musiała do tego dopłacić? Burmistrz wyjaśnił, że
prawdopodobnie na początku linia może okazać się nierentowna, będziemy musieli dopłacić
w takiej wysokości w jakiej dopłacamy do klasycznych linii komunikacji miejskiej około
60% ceny do 1 km tj. około 2,40 zł, którą płacimy. Radna Edyta Mielnik zapytała czy jest
podpisane jakieś porozumienie z Uniwersytetem Wrocławskim na dofinansowanie tej linii ?
Burmistrz odpowiedział, że nie ma. Radny Tomasz Nowak zwrócił uwagę, że nie widzi
związku realizacji tego zadania w porozumieniu z Uniwersytetem Wrocławskim - jednostką
z Wrocławia, w zakresie dofinansowania przedłużania linii komunikacji miejskiej
zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Niemcza. Radna Edyta Mielnik
zapytała

Burmistrza

Grzegorza

Kosowskiego,

czy

jest

wobec

tego

konieczność

wygenerowania trzech dodatkowych połączeń dla mieszkańców Wojsławic ? Burmistrz
odpowiedział, że organizacja tej trasy będzie przeznaczona dla mieszkańców całej gminy oraz
odwiedzających turystów.
Ad 9. Przewodnicząca poinformowała Wysoką Radę, że do Biura Rady Miejskiej
w Niemczy nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Radny Tomasz Nowak złożył ustne zapytanie formalne z prośbą o wyjaśnienie, co się
dzieje z lampą w Ligocie Małej ? i dlaczego ten problem wielokrotnie wraca? O co jako
radny jestem wielokrotnie pytany. Burmistrz Grzegorz Kosowski udzieli odpowiedzi na to
pytanie w formie pisemnej.
Ad 10. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje.
Radna Edyta Mielnik poinformowała obecnych, że otrzymała minionego dnia od
mieszkańców zaproszenie o planowanym spotkaniu w sprawie reaktywacji Klubu Sportowego
Niemczanka, które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Niemczy dnia 12 maja 2018 roku
o godz. 15.00.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytując program uroczystości gminnych z okazji 3
maja, zaprosiła radnych do wzięcia udziału.
Poinformowała również o przesłaniu na adresy e-mail radnym informacji z wykonania
budżetu. Radni, którzy chcą otrzymać dodatkowo wersję papierową dokumentu są proszeni
o zgłoszenie tego faktu w biurze rady. Przypomniała o złożeniu w terminie oświadczenia
majątkowego. Poinformowała radnych o organizacji biesiady w Gilowie.
Poprosiła obecnych o przybycie na następną sesję Rady Miejskiej, która zaplanowana została
na dzień 30 maja 2018 roku kilka minut wcześniej, ponieważ zostanie zrobione pamiątkowe
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zdjęcie grupowe radnych VII kadencji.
Radny Tomasz Otworowski zwrócił się do radnych i burmistrza z wnioskiem
o dofinansowanie remontu bramy wjazdowej do Remizy w Niemczy, brakuje około 2000 zł.
Radna Edyta Mielnik zapytała o szczegóły przetargu ogłoszonego na budowę budynku
Remizy w Przerzeczynie – Zdroju.
Ad 11. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje sołtysów.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zwrócił uwagę na zapisy plakatu informującego
o organizacji gminnego Święta 3 maja.
Ad 12. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 16.20 zamknęła sesję.

Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=2yY93Mo29qI&t=148s
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Monika Szymańska-Śledź

Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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