BR.0012.14.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się 28 maja 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.05.
Komisji przewodniczyła Pani Edyta Mielnik - Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
Radni nieobecni:
1. Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
2. Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
Zaproszeni goście:
Z Urzędu Miasta i Gminy Niemcza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grzegorz Kosowski
Kazimierz Figzał
Marta Żłobicka-Wnuk
Michał Kucharski
Sylwia Spychała
Tadeusz Szygudziński

Elżbieta Szymańska
Sylwester Tuszyński

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Zastępca Burmistrza
Skarbnik Gminy
Radca Prawny
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
P.O. Kierownika Referatu Budownictwa Infrastruktury
Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z O. O. w Niemczy
Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych
w Dzierżoniowie

Sołtysi:
1. Jarosław Dydo
2. Jarosław Węgłowski
W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Monika Szymańska - Śledź Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Niemczy.
Lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie informacji o planie remontów dróg gminnych i powiatowych na terenie
Gminy Niemcza, źródła finansowania (przegląd dróg po zimie), w tym planu remontów
i budowy chodników.
3. Zakres i postęp w projektowanej drodze szybkiego ruchu „S8”.
4. Opiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Niemcza za 2017 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
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6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik poinformowała zgromadzonych o wejściu
w życie postanowień RODO, w związku z powyższym zwróciła uwagę, że przebieg obrad
będzie nagrywany i podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Następnie Przewodnicząca Edyta Mielnik otworzyła posiedzenie, przypomniała
porządek posiedzenia. Po czym wskazała na to, że w dzisiejszym posiedzeniu będzie brał
udział zarząd zawiązanego na nowo Klubu Sportowego NIEMCZANKA, dodała gratulacje
dla OSP w Przerzeczynie – Zdroju za zajęcie po raz trzeci, pierwszego miejsca
w Powiatowych zawodach pożarniczo-gaśniczych.
Ad. 2 Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Tadeusz Szygudzińskiego P. O.
Kierownika Referatu Budownictwa Infrastruktury Planowania Przestrzennego i Zamówień
Publicznych w temacie planu remontów dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy
Niemcza. Kierownik przedstawił najważniejsze punkty przedłożonej wcześniej radnym
informacji - załącznik Nr 2 do protokołu. Radna Alicja Borodajko zapytała o poprawę kostki
w rynku. Pan Szygudziński zwrócił uwagę, że stan kostki w rynku nie wymaga pilnej
naprawy natomiast jest sprawą bardzo kosztowną, na terenie gminy jest wiele miejsc, które
wymagają interwencji w pierwszej kolejności. Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała o to
jak długi był okres gwarancji na ułożenie tej kostki. Okres gwarancyjny obejmował około 3
lat. Kostka w rynku została ułożona w 2010 roku. Radny Jarosław Dydo zapytał o to kiedy
zostanie przebudowany chodnik w Nowej Wsi Niemczańskiej, o którym mowa w punkcie 4
informacji. Pan Szygudziński poinformował, że dokumentacja przetargowa do wskazanych
w informacji inwestycji i remontów przygotowywana jest na bieżąco, niestety ze względu na
czasowe braki kadrowe w referacie harmonogram jest trochę napięty, jednak zostanie
zachowany. Wypowiedź na wskazany w porządku obrad temat została uzupełniona przez
pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Pana Sylwestra Tuszyńskiego.
Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik zapytała o remont gruntowny drogi Niemcza –
Podlesie. Przedstawiciel zarządu wskazał na to, że w tym roku w planie został ujęty zakres
remontu ubytków w tej drodze z wykorzystaniem nowych technologii. Radny Stanisław Pelc
zapytał o dokończenie remontu ul. B. Chrobrego. Przedstawiciel zarządu poinformował
radnych, że w tym roku w zakresie remontów tego fragmentu drogi nie ma. Radny Stanisław
Szachniewicz zapytał o plany remontu obsuwającej się skarpy na drodze Wilków Wielki –
Chwalęcin. Po przeprowadzeniu pomiarów, są pewne problemy ze zlokalizowaniem
właścicieli niektórych posesji przy skarpie przylegającej do drogi. Radna Justyna
Kaczorowska zapytała o szanse remontu drogi do Ligoty Małej. Przedstawiciel zarządu
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poinformował, że planowany jest cząstkowy remont tej drogi. Radni nie mieli więcej pytań.
Na posiedzenie przybyli przedstawiciele nowo wybranego zarządu Klubu Sportowego
NIEMCZANKA w osobach Marcin Jarguz, Tadeusz Domański, Wiesław Herman
i Jarosław Węgłowski. Przewodnicząca przedstawiła skład osobowy zarządu klubu i udzieliła
głosu prezesowi Jarosławowi Węgłowskiemu, który zabierając głos poprosił o spotkanie
z radnymi na dostępnym dla klubu boisku, w środę 30 maja 2018 roku o godz. 14.00. Radni
przyjęli zaproszenie zarządu na spotkanie. Członkowie Zarządu Klubu Sportowego
NIEMCZANKA opuścili salę obrad.
Ad 3. Zakres i postęp w projektowanej drodze szybkiego ruchu „S8” (załącznik Nr 3 do
protokołu). Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik streszczając przesłaną wcześniej przez
naczelnika Wydziału Planowania GDDKiA Oddziału we Wrocławiu informację, wyjaśniła,
że ze względu na nieobecność pracownika oddziału, odpowiedzi na ewentualne pytania
radnych mogą zostać udzielone pisemnie w terminie późniejszym. Radni nie mieli pytań.
Ad 4. Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik oddała głos Skarbnikowi Gminy Marcie
Żłobickiej – Wnuk. Skarbnik Gminy zreferowała główne elementy sprawozdania
finansowego za 2017 rok, zwróciła szczególną uwagę radnych na zrealizowane w 2017 roku
zadania w ramach opieki społecznej, oświaty, kultury a także zadania inwestycyjne. Omówiła
również zadania zrealizowane w ramach funduszy sołeckich. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do opiniowania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 rok. Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań było 10
radnych przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 5. Przewodnicząca przeszła do opiniowania projektów uchwał:
1) w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

oraz

sprawozdania

z wykonania budżetu za 2017 rok.;
Przewodnicząca zapytała czy Skarbnik Gminy chciałaby coś dodać do wyjaśnień projektu
uchwały. Skarbnik podziękowała, wskazując na to, iż najważniejsze założenia zostały już
wcześniej omówione. Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodnicząca Edyta
Mielnik zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych przy 2 głosach
wstrzymujących się.
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.;
Przewodnicząca zapytała czy głos w sprawie projektu chciałby zabrać Burmistrz Miasta
i Gminy Niemcza. Burmistrz Grzegorz Kosowski podziękował za możliwość zabrania głosu.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych przy 2 głosach
wstrzymujących się.
3) w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019;
Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Kierownikowi Referatu Rozwoju Lokalnego
i Promocji Pani Sylwii Spychała. Kierownik wyjaśniła radnym czy jest Budżet Obywatelski
Wskazała, iż celem powołania Budżetu Obywatelskiego jest przede wszystkim wzmacnianie
postaw

obywatelskich

mieszkańców

poprzez

proces

konsultacji

społecznych

ukierunkowanych na włączenie ich w decydowanie o wydatkowaniu określonej części
budżetu Gminy Niemcza. Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała o kwoty będące
do dyspozycji mieszkańców. Kierownik wskazała na kwoty określone w paragrafie

4

projektu uchwały. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018-2036;
Przewodnicząca poprosiła Panią Martę Żłobicką – Wnuk, Skarbnika Gminy o omówienie
zmian, o których mowa w projekcie uchwały. Skarbnik przedstawiła założenia projektu
uchwały wskazując równocześnie na zmiany w budżecie związane przede wszystkim
z zaciągnięciem kredytu na zadania inwestycyjne w zakresie remontu dróg. Przewodnicząca
Edyta

Mielnik

zapytała

m. in. o wydatek na instalację

elektryczną

związaną

z termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, dlaczego nie został ujęty
w projekcie. Głos zabrała Pani Elżbieta Szymańska Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Niemczy, która wyjaśniła radnym, że koszty wynikają z wykonania zaleceń pokontrolnych
nadzorczych instytucji zewnętrznych oraz wyników przeglądów okresowej instalacji
elektrycznej budynku. Radni nie mieli więcej pytań.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
5) w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy;
Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji
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Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy Panu Miłoszowi Wrzesińskiemu. Przewodniczący
przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej opracowane podczas posiedzenia, które odbyło
się w dniu 10 maja 2018 roku. Radni nie mieli pytań. Sołtys Jarosław Węgłowski zapytał czy
osoba z wyrokiem za mobbing może pełnić funkcje kierownicze w gminie. Zapytał również
o parking i miejsca wydzielone dla samochodów niedaleko budynku przedszkola publicznego
w Niemczy, skąd ten pomysł i dlaczego tak blisko dzieci?
Przewodnicząca udzielając głosu Burmistrzowi poprosiła go o odpowiedź na pierwsze
pytanie, na kolejne odpowiedź zostanie udzielona w sprawach różnych porządku obrad.
Burmistrz Grzegorz Kosowski zwrócił uwagę, że taka kwestia jak mobbing nie była
przedmiotem omawianego projektu uchwały i nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Radny Jarosław Dydo wyjaśnił, że sprawa ujęta w projekcie uchwały dotyczy konkretnej
sytuacji oraz rodziny i temu posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja 2018 roku było
poświęcone. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych przy 2 głosach
wstrzymującym się.
7) w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
w sprawie podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym;
Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik odczytała pismo Starosty Dzierżoniowskiego
z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca zarządziła opiniowanie uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
8) w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody;
Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik odczytała uzasadnienie projektu uchwały wraz
z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Radni nie
mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła opiniowanie uchwały.
Radny Tomasz Nowak zaproponował, by w takiej sytuacji w ramach rekompensaty
zaproponować w zamian ustanowienie nowego pomnika przyrody. Radny zaproponował, że
może pomóc we wskazaniu okazu znajdującego na terminie naszej gminy, który godny jest
miana pomnika przyrody. Radni poparli wniosek. Przewodnicząca zarządziła opiniowanie
uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu.
Ad 6. Sprawy Różne.
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Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik oddała głos Sołtysowi Jarosławowi
Węgłowskiemu, który powtórzył wcześniej zadane pytania dotyczące pełnienia przez osobę
z wyrokiem funkcji kierowniczych w gminie oraz sprawę zagospodarowania części
przestrzeni na parking w pobliżu Przedszkola Publicznego w Niemczy. Burmistrz Grzegorz
Kosowski odpowiedział, że jego zdaniem osoba z wyrokiem nie może pełnić funkcji
kierowniczych w gminie. Natomiast jeśli chodzi o sprawę parku przy przedszkolu prawdą
jest, że część tego terenu za zgodą dyrektora przedszkola zostało wydzielone do użytkowania
mieszkańców sąsiedniego budynku, osoby użytkują ten teren na określonych warunkach.
Radny Tomasz Otworowski poprosił zgromadzonych o wsparcie finansowe wyjazdu
kolegów z OSP na zawody do Chojnowa, to podróż autobusem około 130 km a koszt to około
1000,00 zł. Radna Justyna Kaczorowska zapytała czy informacja o sukcesie strażaków
zostanie opublikowana na stronie urzędu miasta? Burmistrz Grzegorz Kosowski potwierdził,
że informacja na ten temat zostanie opublikowana.
Radny Tomasz Otworowski zapytał czy policja otrzymała zgłoszenie o podpaleniu
tego pomnika przyrody? Burmistrz zapewnił, że takie zgłoszenie było.
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź odczytała zaproszenie dyrektora
Niemczańskiego Ośrodka Kultury na Artystyczną Majówkę w NOK-u w dniu 30 maja 2018 r.
(środa) o godz. 16.30.
Sołtys

Jarosław Węgłowski

poprosił

o

interwencję

w

przycięciu

drzewa

zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego w pobliżu jego sklepu.
Przewodnicząca komisji Edyta Mielnik złożyła wszystkim zebranym gorące życzenia
pomyślności i wytrwałości w pracy na rzecz lokalnej społeczności z okazji Dnia
Samorządowca.
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16.05, Przewodnicząca Edyta Mielnik
zamknęła

posiedzenie

połączonych

Komisji

Infrastruktury:

Społecznej

i

Spraw

Obywatelskich oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
Nagranie z posiedzenia komisji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=iAErPo77Mk0&t=186s
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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