BR.0012.16.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się 25 czerwca 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
1. Tomasz Nowak – nieobecność usprawiedliwiona
2. Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
3. Miłosz Wrzesiński – nieobecność usprawiedliwiona
4. Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
W posiedzeniu uczestniczyli:
Monika Szymańska-Śledź

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Z Urzędu Miasta i Gminy Niemcza:
1. Grzegorz Kosowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

2. Kazimierz Figzał

Zastępca Burmistrza

3. Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

4. Marzena Krzyśko

Inspektor ds. Administracyjnych i Oświatowych

5. Magdalena Szydłowska

Kierownik USC/Kadry

6. Grzegorz Procków

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i działalności
Gospodarczej

7. Sylwia Spychała

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji

8. Tadeusz Szygudziński

P.O. Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury
Technicznej, Planowania Przestrzennego i Zamówień
Publicznych

Zaproszeni goście:
1. Elżbieta Szymańska

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy
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2. Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

3. Wioletta Kraczkowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy

4. Dorota Wójcik

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Przerzeczynie - Zdroju

Sołtysi:
1. Jarosław Dydo
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Bolesława Chrobrego w Niemczy oraz
Dyrektorów Szkół Niepublicznych i Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niemczy
o przygotowaniach obiektów szkolno-sportowych do wakacji.
4. Oferta wakacyjna Niemczańskiego Ośrodka Kultury (NOK).
5. Oferta wakacyjna Biblioteki Publicznej w Niemczy i jej oddziałów.
6. Wykorzystanie gminnej bazy sportowej do organizacji wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży.
7. Utrzymanie czystości i porządku, segregacja odpadów, poprawa estetyki miasta, dzikie
wysypiska.
8. Transport publiczny na terenie gminy po wprowadzeniu nowej umowy przewozowej na
lata 2017-2027.
9. Planowane inwestycje w 2018 roku, zakres i przebieg realizacji.
10. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji Rady
Miejskiej w Niemczy. Powitał wszystkich przybyłych i przedstawił porządek obrad.
Obrady rozpoczęły się od wakacyjnej, kulinarnej niespodzianki. Dzieci z sekcji „Niemczańscy
Mali Kucharze”- uczestnicy zajęć organizowanych w NOK, poczęstowali radnych oraz
przybyłych na posiedzenie gości owocowym deserem, który same przygotowały. Radni życząc
bezpiecznych wakacji podziękowali dzieciom za miły gest.
Ad 2. Przewodniczący przystąpił do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Magdalenę
Szydłowską Kierownika USC/Kadry. Kierownik odczytała uzasadnienie załączone do projektu
uchwały. Radna Edyta Mielnik zapytała czy kwoty zaproponowane w projekcie są minimalne
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czy maksymalne w odniesieniu do widełek z rozporządzenia? Kierownik odpowiedziała, że są
to wielkości maksymalne, po czym odczytała z rozporządzenia o pracownikach
samorządowych kwoty minimalne oraz maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla
wójta, burmistrza, w odniesieniu do wielkości gminy gdzie przy wielkości do 15 tys.
mieszkańców to 3400,00 do 4700,00, wysokość dodatku funkcyjnego to kwota 1900,00 oraz
dodatek specjalny może wynieść 40% wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek funkcyjny.
Radna Edyta Mielnik złożyła formalny wniosek o obniżenie zaproponowanej
w projekcie uchwały kwoty o jeszcze 20 % skoro są to maksymalne kwoty widełek
z rozporządzenia, uzasadniając to, że jesteśmy gminą biedną, mamy mało środków i są inne
zadania na które potrzebne są pieniądze. Radny Stanisław Pelc zapytał czy Rada musi obniżyć
wynagrodzenie, czy może zostawić takie jak jest? Z sali padła odpowiedź kilku osób
jednocześnie, że Rada musi obniżyć. Kierownik Magdalena Szydłowska potwierdziła,
że wynagrodzenie musi zostać obniżone ponieważ regulują to przepisy nadrzędne
a przedłożony radnym do zaopiniowania projekt uwzględnia obniżoną już o 20 % kwotę
wynagrodzenia. Radny Jan Prokop zapytał czy w świetle obowiązującego prawa Rada może
jeszcze obniżyć wynagrodzenie burmistrza? Radna Edyta Mielnik odpowiedziała, że radni
mogą jeszcze obniżyć ponieważ to są widełki a kwota w projekcie jest maksymalną. Radna
Edyta Mielnik poprosiła o zabranie głosu Radcę Prawnego w tej sprawie. Radca Michał
Kucharski wyjaśnił, że przepisy nie nakazują obniżenia wynagrodzenia o 20 % a określają
tabele, przedziały stawek na podstawie których można regulować wysokość wynagrodzenia.
Zadano pytanie z sali czy można proponowane wynagrodzenie jeszcze obniżyć? Mecenas
odpowiedział, że jest taka możliwość obniżenia jeszcze, natomiast należy jednak wziąć pod
uwagę to, że projekt uchwały uwzględnia obniżenie wynagrodzenia zgodnie z założeniami
rozporządzenia wykonawczego w tej kwestii. Radny Stanisław Pelc zaproponował,
by przegłosować zmiany jakie są tutaj w projekcie. Przewodniczący Andrzej Osipowicz
wyjaśnił, że został zgłoszony wniosek i należy najpierw go przegłosować.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał ile to będzie netto. Radna Edyta Mielnik
odpowiedziała, że przy kwocie brutto 9800,00 zł to będzie 7500,00 zł. Radna Justyna
Kaczorowska zapytała Kierownik Magdalenę Szydłowską czy projekt dotyczy wynagrodzenia
wójta, burmistrza czy zastępcy też? Kierownik odpowiedziała, że dotyczy burmistrza natomiast
wynagrodzenia zastępcy burmistrza i pozostałych pracowników zostały już sprawdzone pod
względem zgodności z rozporządzeniem. Radna Edyta Mielnik podkreśliła, że projekt uchwały
dotyczy wynagrodzenia burmistrza a nie zastępcy burmistrza. Kierownik Magdalena
Szydłowska potwierdziła stwierdzenie radnej. Zabierając głos Zastępca Burmistrza Kazimierz
3

Figzał wskazał, że radni mają trzy wersje: pierwsza jest taka, że Rada ma prawo nie przyjąć
projektu uchwały, druga jest taka, że Rada może przyjąć tą uchwałę, którą proponuje w tej
chwili przyjąć na posiedzeniu bądź wniosek, który podała najdalej idący Pani Radnej. Równie
dobrze może w ogóle nie przyjąć. Radny Jan Prokop zapytał - mamy taką możliwość? Kilka
głosów radnych z sali – to możemy w ogóle nie podjąć uchwały? Przewodniczący powtórzył
pytanie, kierując je do Radcy Prawnego. Radca Michał Kucharski wskazał, że są trzy
standardowe możliwości, które ma Rada w związku z tą uchwałą może jej nie przyjąć, ale od
tego czy takie nie przyjęcie jest zasadne jest nadzór wojewody, który ewentualnie bada
zgodność z prawem takiego działania Rady. Zatem są trzy możliwości, które może głosować
Rada to:
- przyjmuje w tej wersji, która jest tutaj zaproponowana;
- przyjmuje wersję z poprawkami;
- albo ewentualnie nie podejmuje takiej uchwały.
Radny Stanisław Pelc zapytał czy uchwała trafia do wojewody? Wojewoda w ramach nadzoru
może sprawdzić czy taka uchwała nie została podjęta z naruszeniem prawa i wówczas wydaje
rozstrzygnięcie nadzorcze odnoszące się do konkretnej uchwały informując, że uchwała
w części bądź w całości jest nie zgodna z prawem. Radna Justyna Kaczorowska zaznaczyła, że
wojewoda nie stwierdzi czy nas stać czy nie stać, to należy do nas. Radca potwierdził, że
wojewoda stwierdza zgodność uchwały z prawem nadrzędnym a nie od oceny tego czy budżet
jest w stanie unieść ciężar wydatku, od tego są decyzje radnych. Przewodniczący zapytał czy
są jeszcze jakieś inne wnioski. Brak innych wniosków. Następnie oddał głos Burmistrzowi
Grzegorzowi Kosowskiemu, który poprosił o przyjęcie projektu uchwały, który został
przedłożony radnym. Przypomniał, że od 12 lat w urzędzie na trzech stanowiskach
kierowniczych praca odbywa się w składzie dwu osobowym a Zastępca Burmistrza jest
jednocześnie Sekretarzem Gminy, na co możliwości finansowe budżetu pozwalają. Radna
Edyta Mielnik odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza stwierdziła, że oczywiście panowie
pracują na trzech stanowiskach w dwóch osobach pobierając dwie pensje, ale nasza gmina nie
ma obowiązku posiadania stanowiska zastępcy burmistrza i sekretarza. Obowiązek dotyczy
zatrudnienia jedynie sekretarza. Radna Edyta Mielnik wyraziła obawy, że brakuje środków
finansowych na zajęcia dla dzieci w ośrodku kultury, musimy zacząć oszczędzać co przy
obecnym stanie finansowym gminy jest zasadne. Radny Tomasz Otworowski zapytał czy
rzeczywiście przyjęcie przez radnych tej obniżki uratuje gminę, czy są to tak znaczące środki
finansowe, by zapewnić dzieciom zajęcia itd. i reperować budżet gminy, każda jednostka, taka
jak NOK, ma swój budżet i powinna dostosować do tego organizację zajęć? Radna Edyta
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Mielnik przedstawiła swoje szacunkowe wyliczenia gdzie w stosunku miesiąc do miesiąca
będzie to kwota około 2300,00 zł netto, co daje możliwości organizacji zajęć w NOK-u przez
kilka miesięcy, jak radni już zauważyli obniżka dotyczy kilku miesięcy i proponuję takie
oszczędności. Po czym omówiła trudną sytuację budżetu NOK-u gdzie nadal instytucja
oczekuje na odzyskanie środków finansowych ze zrealizowanego i rozliczanego już projektu.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie, po czy
udzielił go Burmistrzowi Grzegorzowi Kosowskiemu, który podziękował radnej za ocenę 12
lat jego pracy. Radna Edyta Mielnik zaznaczyła, że jej wniosku nie należy odbierać personalnie,
burmistrz jest pracownikiem gminy a ona jest radną i ma prawo do formułowania tego rodzaju
wniosków. Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad
wnioskiem radnej Edyty Mielnik o obniżenie wskazanej w projekcie wysokości wynagrodzenia
jeszcze o 20 %.
Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku głosowało 2 radnych obecnych na posiedzeniu
połączonych komisji, przy 7 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem omawianego wcześniej projektu uchwały bez zmian.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji, przy 2 głosach przeciwnych.
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodniczący oddał głos radnej Edycie Mielnik – członkowi doraźnej komisji do zmiany
Statutu Miasta i Gminy Niemcza, powołanej uchwałą Nr XL/211/18 Rady Miejskiej
w Niemczy dnia 28 marca 2018 roku.
Radna Edyta Mielnik odczytała uzasadnienie do projektu uchwały podkreślając,
iż zaproponowane przez komisję zmiany statutu odzwierciedlają przepisy ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 31 stycznia 2018 roku
i były konsultowane z Radcą Prawnym Urzędu Miasta. Radny Jan Prokop zapytał
o zapisy redakcyjne w § 73 projektu uchwały. Radna Justyna Kaczorowska członek doraźnej
komisji ds. zmian w statucie wyjaśniła, że zapisy wynikają z samej konstrukcji uchwały. Radna
Edyta Mielnik zaproponowała, aby udostępnić radnym przed obradami sesji ujednolicony tekst
statutu po proponowanych przez komisję doraźną zmianach. Radny Jarosław Dydo zapytał czy
powołanie nowej komisji w radzie jest obowiązkiem? Radna Edyta Mielnik potwierdziła, że
ten obowiązek wynika z przepisów, które będą obowiązywały od następnej kadencji.
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Radni nie mieli więcej pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz
zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
na ternie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i działalności Gospodarczej Grzegorza Procków.
Kierownik wyjaśnił założenia projektu uchwały wskazując na konieczność dokonania
aktualizacji w zakresie liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie gminy ze względu na zmianę przepisów
prawa w tym zakresie. Dodał, że projekt określa liczby i zasady usytuowania, które są
optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących
działalność

gospodarczą

jak

i

tych,

które

zamierzają

tę

działalność

podjąć

w przyszłości. Do proponowanej regulacji prawnej zostaliśmy ustawą zobowiązani,
aby wprowadzić odległość punktów sprzedaży od tzw. obiektów chronionych. Przewodnicząca
Monika Szymańska – Śledź zapytała czy odległość 20 metrów była określona w przepisach
nadrzędnych? Kierownik wyjaśnił, że ustalono ten wymiar biorąc pod uwagę odległości
funkcjonujących na terenie gminy lokali, aby nie pozbawić ich możliwości ubiegania się
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Następnie zabrał głos
Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radny Jan Prokop, który
powtórzył za swoim przedmówcą, wskazując na niektóre punkty handlowe zlokalizowane
w rynku, w bliskiej odległości od kościoła. Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
4) wyrażenia

rekomendacji

dla

projektu

regulaminu

dostarczana

wody

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodniczący poprosił o ponowne zabranie głosu Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i działalności Gospodarczej Grzegorza Procków.
Kierownik przedstawił założenia projektu uchwały, które odnoszą się do zapisów ustawy,
zobowiązujące do przedłożenia regulatorowi „WODY POLSKIE” we Wrocławiu regulaminu
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dostarczana wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Po jego
zaopiniowaniu Rada Miejska zostanie zobowiązana do podjęcia stosownej uchwały.
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź zapytała czy jeśli inni oferenci złożyliby do Rady
projekty regulaminów to Rada musiałaby je również opiniować? Kierownik wyjaśnił,
że zgodnie z ustawą Rada Miejska opracowuje i rekomenduje regulamin dla gminy najbardziej
optymalny, natomiast inni operatorzy mogli złożyć taki projekt. W naszym przypadku złożyło
jedynie Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa. Radna Edyta Mielnik
zapytała o kwestię warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe, tzn. jeśli straż
pożarna

będzie

pobierała

wodę

z

hydrantu

obsługiwanego

przez

wodociągi

i kanalizację to gmina będzie zobowiązana zapłacić za tą wodę? Kierownik Grzegorz Procków
potwierdził a następnie wyjaśnił, że zasady płatności zużycia wody z hydrantów będą
niezmienione do tych obowiązujących, gmina zawsze płaciła. Radni nie mieli więcej pytań.
Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Martę Żłobicką –
Wnuk Skarbnika Gminy. Skarbnik mając na uwadze, że jest to uchwała ostatnia przed okresem
wakacyjnym, wskazała na powód proponowanych w projekcie uchwały wielu zmian
w budżecie gminy na rok 2018. Do budżetu gminy wprowadza się m. in. zadania inwestycyjne
obejmujące remonty dróg. Kolejne wielkości dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na
świadczenia z zakresu opieki społecznej. Radna Justyna Kaczorowska zapytała czy
zwiększenia na świadczenia OPS wynikają ze niedoszacowania potrzeb ośrodka? Skarbnik
wyjaśniła, że potrzeby wynikają z większej liczby złożonych wniosków przez uprawnionych.
Zwiększenia

w

budżecie

dotyczą

również

działalności

bieżącej

NOK-u

o kwotę 23 tys. zł. Radna Justyna Kaczorowska zapytała dlaczego proponuje się zmniejszenie
dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 36 tys. zł ? Skarbnik
poinformowała radnych, że zmniejszono środki na podstawie liczby dzieci zadeklarowanej
przez jednostki. Jeśli liczba dzieci zmieni się budżet zostanie skorygowany we wrześniu.
Natomiast pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami. Przewodnicząca Monika
Szymańska – Śledź zapytała gdzie jest ta droga w Wilkowie Wielkim, której remont
przewidziano w budżecie? Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że prace będą obejmowały
jedynie fragment drogi wewnętrznej jej odgruzowanie i wyrównanie. Radni nie mieli pytań.
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Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
6) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(lokal Rynek Nr 15);
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i działalności Gospodarczej Grzegorza
Procków. Kierownik przedstawił założenia uchwały Przewodnicząca Monika Szymańska –
Śledź zapytała czy po sprzedaniu tych lokali to zostanie w budynkach jakiś udział gminy?
Kierownik odpowiedział, że tak, jest jeszcze możliwość sprzedaży lokalu. Prezes Elżbieta
Szymańska

wyjaśniła,

że

w

jednym

przypadku

powstanie

wspólnota

a w dwóch pozostałych lokale nie zejdą ze stanu gminy. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
7) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(lokal Plac Mieszka I Nr 2);
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
8) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(lokal ul. Strzelińska 3);
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
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9) Budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019;
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poprosił o zabranie głosu Kierownika Referatu Rozwoju
Lokalnego i Promocji. Kierownik Sylwia Spychała wyjaśniła, że Wydział Nadzoru i Kontroli
Wojewody Dolnośląskiego wyrażając opinię co do kilku zapisów podjętej dnia 30 maja 2018
roku uchwały Nr XLII/220/18 Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie budżetu obywatelskiego
w Gminie Niemcza na rok 2019, wskazał na konieczność ich korekty oraz uzupełnienia
regulacji m. in. w zakresie określenia trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu
budżetu obywatelskiego do głosowania. Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały
zawierającej w swojej treści wymagane zapisy jest zasadne. Radny Jarosław Dydo zapytał czy
wobec zapisanego w uchwale podziału na inicjatywy lokalne miejskie oraz lokalne wiejskie
każdy z mieszkańców gminy będzie mógł głosować na te projekty czy tylko mieszkańcy,
których inicjatywa będzie dotyczyła. Radny Jarosław Dydo zapytał czy mieszkańcy małych
miejscowości nie będą mieli szansy na realizację swojego projektu, będzie ciężko poprzeć
projekt np. Ligoty Małej jeśli zostanie przedstawiony projekt przez miejscowość, która liczy
więcej mieszkańców. Kierownik poinformowała, że wszyscy mieszkańcy będą mogli
zadecydować o tym jaki projekt będzie realizowany. Radna Edyta Mielnik zapytała o termin
do kiedy będzie można składać projekty. Kierownik Sylwia Spychała wskazała na zapisy
jednego z ostatnich paragrafów uchwały, gdzie został określony termin do 31 lipca 2018 roku.
Zwróciła uwagę radnych na datę publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, która zależy od wydziału Nadzoru Wojewody. Radny Jarosław Dydo zapytał
czy dwa sołectwa mogą złożyć jeden projekt. Kierownik odpowiedziała, że tak będzie to
możliwe. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
Ad 3. Przewodniczący otworzył kolejny punkt obrad informacja Dyrektora Szkoły
Podstawowej Im. Bolesława Chrobrego w Niemczy oraz Dyrektorów Szkół Niepublicznych
i Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niemczy o przygotowaniach obiektów szkolnosportowych do wakacji.
Informację przedstawiły Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju
Dorota Wójcik oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Niemczy Wioletta Kraczkowska (informacje stanowią załącznik Nr 3 do protokołu).
9

Radny Tomasz Otworowski zapytał o zasady finansowania przeprowadzanych w placówce
w Przerzeczynie – Zdroju remontów. Dyrektor Dorota Wójcik wyjaśniła, że jest to pewnego
rodzaju montaż finansowy z udziałem zarówno środków finansowych urzędu miasta jak
i rodziców oraz budżetu szkoły. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego poinformowała
radnych o zakresie przeprowadzanych w placówkach remontach oraz wysokości
zaangażowanych środków finansowych na ten cel.
Ad 4. Przewodniczący otworzył kolejny punkt obrad oferta wakacyjna Niemczańskiego
Ośrodka Kultury (NOK). Ofertę przedstawił Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury
Andrzej Kukuła (informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).
Radny Stanisław Pelc zapytał o to czy prawdą są kłopoty z wypłatą wynagrodzeń dla
pracowników NOK-u? Dyrektor Andrzej Kukuła wyjaśnił, że obowiązujący w tym roku budżet
instytucji kultury zawiera środki finansowe pozyskane z rozliczanej dotacji zrealizowanego
wcześniej projektu i do momentu wpływu tych środków na rachunek instytucji, sytuacja
jednostki jest trudna. Ale nie na tyle, aby powstawały jakiekolwiek kłopoty z wypłatą
wynagrodzeń. Oferta NOK-u jest skromniejsza, jednak ciągłość działalności poszczególnych
jednostki jest zachowana.
Radna Alicja Borodajko zapytała czy w NOK-u jest jakiś problem z prądem, ponieważ
zauważono, iż w pomieszczeniach NOK-u często o późnych godzinach nocnych świeci się
światło? Dyrektor Andrzej Kukuła wskazał na godziny pracy niektórych pracowników oraz
zasygnalizował, że zweryfikuje zdarzenie.
Radna Edyta Mielnik zapytała o organizacje tegorocznych Dni Niemczy. Dyrektor
wskazując na budżet instytucji zaproponował organizację w tygodniu Dni Niemczy w nieco
skromniejszej formie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi
Niemczańskiej pod wspólną nazwą „Kasztelania Niemczańska wita Niepodległość”. Radna
Edyta Mielnik wskazała, iż jest to odrębny projekt, po czym ponowiła pytanie jaki jest plan
NOK – u na organizację tegorocznych Dni Niemczy? Dyrektor odpowiedział, że planu nie
zaplanował konkretnych działań ze względu na ograniczenia w budżecie, przewidziany został
jednodniowy jarmark.
Z sali padło pytanie czy Dni Niemczy są potrzebne? Radny Tomasz Otworowski zauważył,
że jednodniowe spotkanie dla mieszkańców jest dobrym rozwiązaniem skoro nie ma pieniędzy
na kilkudniową imprezę.
Głos zabrała Skarbnik Gminy która oświadczyła, że nie dotarła do niej żadna informacja
na temat brakujących w budżecie NOK-u na działalność bieżącą środków finansowych,
w przeciwnym razie sytuacja z pewnością byłaby zażegnana. Pani skarbnik zwróciła uwagę,
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na konieczność zgłaszania każdego rodzaju problemów finansowych ze stosownym
wyprzedzeniem. Poparła wniosek Rady o organizację Dni Niemczy w skromniejszym
wariancie.
Radny Stanisław Pelc zapytał Burmistrza Niemczy czy w związku z kłopotami
finansowymi NOK-u zamierza odwołać dyrektora? Burmistrz Grzegorz Kosowski poprosił
radnych, aby opierali swoje zdanie na faktach po czym dodał, że nie zamierza odwoływać
dyrektora NOK.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź zapytała o godziny pracy
świetlicy w Przerzeczynie – Zdroju. Dyrektor odpowiedział, że od 15.00 oraz wyjaśnił,
że plan wakacyjny nie jest realizowany wg sztywnego harmonogramu godzinnego.
Wydarzenia, wyjazdy dzieci np. na basen uzgadniane są z rodzicami dzieci wcześniej,
za częściową odpłatnością, natomiast pozostałe zadania realizowane są w związku na
występującą pogodę.
Ad. 5 Oferta wakacyjna Biblioteki Publicznej w Niemczy i jej oddziałów (informacja stanowi
załącznik Nr 5 do protokołu) Radni nie mieli pytań.
Ad. 6 Wykorzystanie gminnej bazy sportowej do organizacji wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży (informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Przewodniczący poprosił
o zabranie głosu Panią Elżbietę Szymańską Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z O. O.
w Niemczy. Prezes przedstawiła harmonogram pracy animatora sportu oraz godzin pracy
ORLIKA.
Radna Edyta Mielnik zapytała o sytuację stadionu sportowego, czy KS Niemczanka
zgłosiła stadion do odbiorów? Prezes poinformowała radnych, że zarząd nie kontaktował się ze
spółką jako zarządcy obiektu w sprawie jakiejkolwiek współpracy. Przedstawiła zakres prac
jaki został wykonany na murawie boiska w ostatnim okresie.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o stan placu zabaw w Przerzeczynie – Zdroju.
Prezes wyjaśniła, że w ostatnim okresie urządzenia zabawowe są naprawiane, a w razie
konieczności demontowane i naprawiane poza terenem placu zabaw. Radni nie mieli więcej
pytań.
Ad. 7 Utrzymanie czystości i porządku, segregacja odpadów, poprawa estetyki miasta, dzikie
wysypiska na terenie gminy (informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Przewodniczący
poprosił o zabranie w tym temacie głosu przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Nieruchomości i Działalności Gospodarczej Grzegorza Procków. Kierownik
przedstawił główne elementy wskazane w informacji, zwrócił szczególną uwagę na wysoką
świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów.
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Radna Edyta Mielnik zapytała o terminy czyszczenia koszy na śmieci. Kierownik
wskazał na projektowane zmiany w zakresie wymagań jakie zostaną zaproponowane do
spełnienia użytkownikom koszy. Regulacje zostaną wprowadzone po zakończeniu przetargu.
Radny Jan Prokop poprosił o dodatkową informację w zakresie zasad funkcjonowania
PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Kierownik poinformował,
że

pełna

informacja

wysyłana

jest

rokrocznie

bezpośrednio

do

klientów

wraz

z dowodami wpłaty a także podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty. Prezes Elżbieta Szymańska omówiła zakres prac wykonywanych przez spółkę
w ramach utrzymania czystości miasta oraz poprawienia estetyki. Radni nie mieli pytań.
Ad. 8 Transport publiczny na terenie gminy po wprowadzeniu nowej umowy przewozowej na
lata 2017-2027 (informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).
Radny Tomasz Otworowski zapytał o zainteresowanie i opłacalność kursu autobusu do
Wojsławic? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że pełna informacja będzie znana po
zakończeniu eksperymentu, który został zaplanowany w określonym czasie. Już wiadomo, że
dotychczas z kursu korzystają wycieczki szkolne i starsi mieszkańcy Niemczy.
Ad. 9 Planowane inwestycje w 2018 roku, zakres i przebieg realizacji. Przewodniczący poprosił
o zabranie w tym temacie głosu przez Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego
i Promocji. Pani Sylwia Spychała zwróciła uwagę na wskazane w informacji inwestycje
realizowane w ramach pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. Przewodniczący
Andrzej Osipowicz zapytał o realizację inwestycji ul. Kolejowej. P.O. Kierownika Tadeusz
Szygudziński omówił szczegóły kolejnego przetargu w zakresie. Zabierając głos Burmistrz
Grzegorz Kosowski poinformował radnych o planowanym spotkaniu z wojewodą w kwestii
zwiększenia dofinansowania i wyjaśnił, że stanowisko ostateczne będzie znane po spotkaniu.
Radny Jarosław Dydo poprosił o wskazanie ewentualnego terminu wysłania zapytań. P.
O. Kierownika Tadeusz Szygudziński potwierdził wstępnie termin 25 lipca 2018 roku.
Radna Edyta Mielnik zapytała o I etap budowy boiska przy szkole. Kierownik Sylwia
Spychała poinformowała o terminie rozpoczęcia prac do 10 września. Kolejne pytanie radnej
dotyczyło II etapu – kierownik powiedziała o braku informacji z urzędu marszałkowskiego
w zakresie weryfikacji wniosku. Radna zapytała również o budowę strażnicy. P. O. Kierownika
omówił szczegóły inwestycji wskazując na konieczność konsultacji w zakresie budowy
podłoża

przy

basenie.

Burmistrz

Grzegorz

Kosowski

zabierając

głos

wyjaśnił,

że ze względu na mnogość pytań zainteresowanych wykonawców w zakresie rozwiązań
wodnych powstała potrzeba dodatkowych konsultacji i zmiana koncepcji. Radna Edyta Mielnik
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wyraziła zdanie w zakresie rozważenia zmiany miejsca inwestycji bardziej w stronę boiska ze
względu na przytaczane problemy? Pan Tadeusz Szygudziński wyjaśnił technologię
przygotowania podbudowy terenu pod inwestycje w wyznaczonym obszarze, wskazał również
na

koszty

zmiany

miejsca

budowy.

Burmistrz

Grzegorz

Kosowski

potwierdził

fakt rozważania co najmniej kilku różnych możliwości. Nastąpiła luźna rozmowa kilku
radnych.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał o zakończenie inwestycji OSA – Otwartej
Strefy Aktywności w Niemczy. Kierownik Sylwia Spychała poinformowała radnych
o planowanym zakończeniu inwestycji na dzień 15 września 2018 roku. Przewodniczący
zapytał również o informacje na temat budowanej w sąsiedniej gminie spalarni. Kierownik
Grzegorz Procków wyjaśnił, że inwestycja nie przylega do naszej gminy, z informacji
przesłanej z Gminy Łagiewniki wynika, że inwestor ma 4 lata na rozpoczęcie inwestycji,
szczegółowa informacja jest dostępna w referacie, zainteresowani radni mogą się z nią
zapoznać.
Radni nie mieli więcej pytań.
Ad. 10 W sprawach różnych zabrał głos radny Tomasz Otworowski podziękował w imieniu
strażaków oraz mieszkańców za zaangażowanie pracowników gminy w pozyskanie
zewnętrznych środków finansowych w wysokości blisko 150 tys. zł na zakup sprzętu dla OSP.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o lampę na ul. Sportowej w Przerzeczynie –
Zdroju. Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że sprawa jest rozpatrywana.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 17.15.
Nagranie z posiedzenia znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/wMA4h1Y12MY

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
(-) Andrzej Osipowicz

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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