BR.0012.18.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy: Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
które odbyło się dnia 24 września 2018 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.05.
Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz - Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nieobecni:
1. Edyta Mielnik – nieobecność usprawiedliwiona
2. Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
3. 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. Urszula Mandziej

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

6. Izabela Zamirska - Rajek

Inspektor Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji

Zaproszeni goście:
1. Mariusz Rumin

Nadleśnictwo Świdnica

2. Malwina Boncol

Nadleśnictwo Świdnica

3. Krzysztof Flis

Nadleśnictwo Henryków

4. Marek Chmielewski

Wójt Gminy Dzierżoniów

Sołtysi:
1. Jarosław Dydo
2. Kazimierz Dziadkowiec
Listy obecności stanowią załączniki Nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.
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Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Współpraca z nadleśnictwami Henryków i Świdnica w tworzeniu m. in. ścieżek pieszorowerowych i oznakowania na terenie obu nadleśnictw.
3. Funkcjonowanie szkół i przedszkola na terenie Gminy w nowym roku szkolnym analiza ilości dzieci oraz potrzeb poszczególnych placówek, zasady transportu dzieci do
szkół i przedszkola.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2018 roku.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji Rady
Miejskiej w Niemczy. Powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie udzielił głosu Wójtowi
Gminy Dzierżoniów Panu Markowi Chmielewskiemu, który zachęcał obecnych do poparcia
inicjatywy ustawodawczej Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Sołectwo
Nowych Możliwości” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw. Inicjatywa zakłada zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz
w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie
sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze
wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy. Wójt
opowiedział o założeniach zmian przepisów w zakresie lepszego wykorzystania składników
mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszej realizacji ich inicjatyw
oraz pełniejszego zaangażowania kapitału społecznego małych miast i wsi w przedsięwzięcia
rozwojowe. Wskazał na to, iż trwa zbiórka podpisów na rzecz inicjatywy ustawodawczej pn.
„Sołectwo Nowych Możliwości”. Jej projekt przygotowany został przez grupę posłów
popierających metody oddolnego budowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego zwanych
„odnową wsi”. Wójt wyjaśnił zebranym fakt konieczności zebrania 100.000 podpisów w celu
nadania biegu procesowi legislacyjnemu. Poprosił o wsparcie. Wszelkie informacje zostały
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
(www.kss.org.pl). Przewodniczący Andrzej Osipowicz podziękował Wójtowi Gminy
Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu za wystąpienie i przedstawił porządek obrad
połączonych komisji, który radni przyjęli.
Ad 2. Przewodniczący przystąpił do omawiania tematu współpracy Gminy Niemcza
z nadleśnictwami. Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Nadleśnictwa Henryków Pan
Krzysztof Flis - Zastępca Nadleśniczego. Nadleśniczy omówił zagadnienia związane
z rozwojem sieci pieszo-rowerowej na terenie Nadleśnictwa Henryków. Jako dobry przykład
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współpracy wskazał wspólny projekt zrealizowany przez Starostwo Strzelin oraz gminy lezące
w strukturach tego powiatu, gdzie zostały utworzone szklaki pieszo – rowerowe łączące gminy
objęte projektem Natura 2000. Projekt połączył zarówno tereny leśne jak i wiejskie.
Nadleśniczy zaznaczył, że takie rozwiązanie sprzyja rozwojowi turystyki pieszej na obszarze
ząbkowickim, bardzkim. Rozbudowa takiej sieci na terenie Wzgórz Strzelińskich byłaby
wskazana. Nadleśnictwo Henryków jest otwarte na współpracę.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał o status przekazania gminie przez
nadleśnictwo gruntów pod wieżą widokową na Ostrej Górze. Nadleśniczy wspomniał,
że procedury są długotrwałe, wieża nadal nie jest przekazana w mienie nadleśnictwa i niestety
nie jest ono w stanie odbudować obiektu, którego tak właściwie już nie ma. Nadleśnictwo
podjęło się pewnych działań w temacie przekazania. Na pytanie Radnych o to czy jest jakaś
szansa na odbudowę obiektu, Nadleśniczy wskazał na szereg problemów administracyjnych jak
i finansowych na poziomie ministerialnym. Burmistrz Miasta i Gminy Niemczy Grzegorz
Kosowski zabierając głos w sprawie zwrócił uwagę na to, że w przypadku przekazania gminie
gruntu na którym kiedyś znajdowała się wieża, mielibyśmy szansę na wnioskowanie o środki
zewnętrzne na odbudowanie dziedzictwa kulturowego. Tytuł prawny do gruntu stanowiłby
podstawę ubiegania się o jakiekolwiek zewnętrzne środki finansowe. W istniejącej sytuacji
jakiekolwiek działanie gminy na korzyść tego terenu jest niemożliwe ze względu na brak
uregulowanej kwestii własności. Nadleśnictwo Henryków jest otwarte na współpracę z Gminą
Niemcza. Radny Tomasz Nowak zwrócił uwagę na stopień skomplikowania sprawy
jednocześnie wskazał na to, iż Lasy Państwowe bardzo niechętnie przekazują swoje grunty.
Drzewostan tego terenu jest w stanie opłakanym, po dużej wycince stracił bardzo na wartości
i będzie bardzo trudno przywrócić poprzedni stan. Nadleśniczy wyjaśnił zasady zadrzewiania
w naszym rejonie, omówił stan drzew po zjawisku długotrwałej suszy i wskazał na przyczyny
obecnego stanu. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał na jakich zasadach był realizowany
projekt nadleśnictwa o starostwa ze Strzelina? Nadleśniczy wyjaśnił, że Nadleśnictwo
Henryków było partnerem, natomiast wiodącym podmiotem było Starostwo Strzelin. Projekt
realizowany był na zasadzie montażu finansowego gdzie wkład Nadleśnictwa to było
kilkanaście tysięcy złotych.
Jako druga zabrała głos Rzecznik Nadleśnictwa Świdnica Pani Malwina Boncol.
Rzecznik podkreśliła, że dotychczasowa współpraca z Gminą Niemcza układała się bardzo
dobrze. Wskazała na zrealizowany wspólnie projekt zagospodarowania terenu Doliny
Tatarskiej. Zwróciła również uwagę na utrzymanie należytej czystości na tym terenie,
organizowanie sprzątania posezonowego przy współpracy Gminy z Leśniczym. Nadleśnictwo
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jest również otwarte na pomysły zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na budowę
ścieżek pieszo – rowerowych. Pani Rzecznik wyjaśniła podział środków finansowych jakimi
dysponuje Nadleśnictwo i ograniczenia budżetu, które niewątpliwie wpływają na realizację
wielu projektów. Pani Rzecznik opowiedziała o kilku różnych projektach realizowanych na
zasadach współfinansowania kilku gmin. Jej wypowiedź uzupełnił Leśniczy Mariusz Rumin,
który mówił o wspólnie podejmowanych działaniach na rzecz dobrego stanu najbardziej
reprezentatywnych terenów leśnych w naszej gminie. Burmistrz Grzegorz Kosowski
przypomniał efekty współpracy z Nadleśnictwem Świdnica oraz Leśniczym, opowiedział
o platformie widokowej w Dolinie Tatarskiej. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący
zamknął punkt 2 posiedzenia.
Ad 3. Informację w zakresie funkcjonowania szkół i przedszkola na terenie Gminy
Niemcza w nowym roku szkolnym zostały wcześniej przesłane Radnym w formie
elektronicznej. Pani Marzena Krzyśko Inspektor ds. Administracyjnych i Oświatowych
uzupełniła informacje ze szkół o elementy realizowane z projektów, zasady doposażania szkół
i modernizowania sal dydaktycznych, wskazała na budowę boisk sportowych w bezpośredniej
okolicy głównego budynku szkolnego w Niemczy. (Informacja stanowi załącznik Nr 3 do
protokołu).
Radny Jan Prokop ze względu na zasygnalizowane przez rodziców kłopoty, zapytał
o ewentualne zmiany w organizacji dowożenia dzieci i młodzieży do szkół. Zasygnalizował,
że ze względu na to, iż dowożone są również dzieci i młodzież do szkół niepublicznych,
uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Niemczy zmuszeni są do przyjazdu do placówki
już we wczesnych godzinach porannych, taka sama sytuacja jest w przypadku ich powrotu do
domu. Godziny odjazdu ze szkoły są wyznaczone na późne popołudnie. Rodzice skarżą się, że
dzieci długo przebywają w szkole czekając na autobus bądź, aby dotrzeć do domu objeżdżają
całą gminę. Zasady organizacji dowożenia dzieci do szkół omówiła Pani Inspektor Marzena
Krzyśko. Wskazała na to, iż budżetowe środki finansowe są ograniczone, natomiast gmina jest
terytorialnie rozległa i analizowano różne warianty godzin wyjazdu oraz przyjazdu dzieci do
placówek. Każda jednostka ma własną organizację zajęć często nie są one spójne. Gmina chce
dowozić wszystkie dzieci, chociaż nie jest zobowiązana przepisami prawa zapewnić dojazd
wszystkim uczniom do każdej zlokalizowanej na naszym terenie szkoły. Burmistrz Grzegorz
Kosowski uzupełniając wypowiedź Pani Inspektor zwrócił uwagę na rozległość terenu naszej
gminy i godziny rozpoczęcia zajęć w poszczególnych szkołach. Przyjęty model organizacji
dowożenia dzieci jest w tej chwili optymalny. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący
zamknął 3 punkt obrad.
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Ad 4. Przewodniczący przystąpił do opiniowania projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie
bezprzetargowym;
Przewodniczący Andrzej Osipowicz odczytał uzasadnienie projektu uchwały
przygotowane przez Panią Beatę Antoszczak Inspektora ds. Gospodarki Gruntami, pracownika
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności
Gospodarczej. Przedmiotem projektu uchwały jest teren o powierzchni 2,00 ha na którą składa
się grunt pod wodami - działka numer 201/6 (staw) i część działki numer 201/7(część działki
okalającej staw). W/w grunt jest obecnie zgodnie z umową dzierżawiony do dnia 28 lutego
2019 r. przez Polski Związek Wędkarski (PZW) Okręg Wałbrzych, Koło w Niemczy. Podmiot
jako długoletni dzierżawca terenu wystąpił z pismem o dalszą jej dzierżawę na okres 5 lat
z przeznaczeniem na cele statutowe Polskiego Związku Wędkarskiego. W myśl art. 18 ust. 2,
pkt. 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym, zgoda Rady Miejskiej jest wymagana m. in.
w przypadku zawierania umów na okres powyżej 3 lat. Z kolei art. 37 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami stanowi, że umowy takie są zawierane w formie przetargu,
jednak organ stanowiący może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego obowiązku.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała dlaczego przedstawiany jest projekt uchwały,
skoro PZW nadal ma podpisaną aktualną umowę na dzierżawienie stawu, a termin jej
wygaśnięcia jest jeszcze odległy? Przewodniczący Andrzej Osipowicz powiedział
o korzyściach płynących z tego, że staw dzierżawiony jest przez PZW.
Radny Tomasz Nowak zapytał o to jaki jest obecnie koszt dzierżawy terenu? Pani
Urszula Mandziej Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami odpowiedziała, że jest to cena
podatku. Głos zabrał Burmistrz Grzegorz Kosowski który wyjaśnił, że PZW wystąpił
z wnioskiem o odnowienie umowy dzierżawy już teraz ponieważ chciał skorygować swoje
najbliższe plany inwestycyjne.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała czy wcześniej był ktoś inny zainteresowany
dzierżawą stawu? Burmistrz odpowiedział, że nie.
Radny Tomasz Nowak zwrócił uwagę na to, że w pobliżu stawu gmina zainwestowała
w plac zabaw i małą siłownię Po czym zapytał czy nie będzie w tym zakresie konfliktu
interesów? Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że uchwała dotyczy jedynie stawu jako
zbiornika wodnego, plac zabaw z siłownią leży na sąsiedniej działce, natomiast obiekty będą
służyły wszystkim mieszkańcom.
Rady Tomasz Otworowski zaproponował, aby zaprosić przedstawicieli PZW na sesję.
Będą mogli przedstawić Radnym plany i zamierzenia jakie mają na najbliższe lata. Radny
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Tomasz Nowak poparł wniosek przedmówcy. Radni nie mieli więcej pytań. Wobec
powyższego zgodnie z wnioskiem Radnych Przewodniczący Andrzej Osipowicz oświadczył,
że projekt uchwały będzie procedowany podczas sesji Rady Miejskiej w Niemczy dnia 28
września bieżącego roku.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 Panią Urszulę Mandziej Inspektora ds. Gospodarki
Nieruchomościami Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami
i działalności Gospodarczej. Pani Inspektor wyjaśniła założenia projektu uchwały wskazując
na konieczność dokonania zmian w zapisie uchwały Rady Miejskiej w Niemczy Nr
XLIII/228/18 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na ternie Miasta i Gminy Niemcza, które mają charakter
wyłącznie porządkujący i wynikają z uwag zgłoszonych przez organ nadzoru. Sołtys Kazimierz
Dziadkowiec zapytał czy w sytuacji kiedy stowarzyszenie podejmie się organizacji festynu na
wiejskim boisku gminnym, będzie można wystąpić do gminy o wydanie jednorazowego
pozwolenia na sprzedaż i spożywanie piwa podczas imprezy? Pani Inspektor udzieliła
odpowiedzi twierdzącej. Radni nie mieli więcej pytań. Wobec powyższego Przewodniczący
Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
3) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej;
Przewodniczący

poprosił

o

ponowne

zabranie

głosu

Inspektor

ds.

Gospodarki

Nieruchomościami Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami
i działalności Gospodarczej Panią Urszulę Mandziej. Inspektor wskazując na zgodność z art.
68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyjaśniła,
że właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku,
bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako
lokal mieszkalny. W aktualnym stanie prawnym w drodze aktu prawa miejscowego rada
miejska nie może upoważnić organu właściwego w sprawach gospodarki nieruchomościami do
udzielania bonifikaty. Wymagana jest odrębna uchwała organu stanowiącego zawierająca
upoważnienie do udzielenia bonifikaty w określonej wysokości. Stąd podjęcie uchwały
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w proponowanym kształcie. Najemca lokalu mieszkalnego, którego uchwała dotyczy, zwrócił
się z wnioskiem o sprzedaż na jego rzecz wynajmowanego lokalu. Wartość lokalu oraz udziału
w prawie własności gruntu została określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę
majątkowego. Projekt uchwały przewiduje udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny
nieruchomości ustalonej według wyceny rzeczoznawcy majątkowego przy jednorazowej
zapłacie ceny przez nabywcę, w całości przez zawarciem umowy notarialnej przenoszącej
własność nieruchomości, lub 50 % przy sprzedaży na raty.
Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
4) przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na rok 2019;
Projekt uchwały dotyczący regulacji w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu, który należy do zadań własnych gminy, przedstawiła również Pani Urszula Mandziej.
Dokumentem stanowiącym podstawę prawną podejmowanych przez gminę działań stanowi
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, corocznie
uchwalany przez Radę Miejską. Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodniczący
Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019;
Projekt omówiła Pani Izabela Zamirska – Rajek Inspektor ds. Informacji. Celem uchwały jest
przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi
podmiotami, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Aktualny stan prawny dotyczący udzielania dotacji na realizację zadań publicznych określa
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5a ustawy organ
stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Inspektor
wyjaśniła, że za priorytetowe zadania publiczne uznaje się zadania wskazane programie
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współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Monika Szymańska – Śledź
zapytała czy projekt programu był konsultowany z instytucjami pożytku publicznego, ile
organizacji wzięło udział w konsultacjach? Pani Inspektor poinformowała radnych o wynikach
konsultacji. Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz
zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Martę Żłobicką –
Wnuk Skarbnika Gminy. Do budżetu gminy wprowadza się m. in. zadania inwestycyjne
obejmujące realizację projektu informatycznego ze względu na otrzymaną zaliczkę
w wysokości blisko 270 tys. zł. Omówiła również zmiany w jednym z Funduszy Sołeckich.
Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił Radnym decyzję o rezygnacji z realizacji w tym roku
inwestycji ul. Kolejowej. Burmistrz wskazał na zmiany w zasadach finansowania inwestycji
z udziałem środków zewnętrznych, jednocześnie poinformował, że w nadchodzącym roku
będzie możliwość pozyskania większych zewnętrznych środków finansowych przy mniejszym
udziale (obciążeniu) gminy.
Radny Tomasz Nowak zapytał o to jakie jest zadłużenie Miasta i Gminy Niemcza na
dzisiaj? Oraz o to, jaka jest Pani Skarbnik prognoza na spłatę tego zadłużenia, kiedy zostanie
ono spłacone? Skarbnik Gminy wskazała kwotę 5,5 mln zł. Natomiast spłacenie zadłużenia
przewiduje się do 2036 roku.
Radny Stanisław Szachniewicz zapytał o zmianę w budżecie dotyczącą przesunięć
w Funduszu Sołeckim wsi Wilków Wielki. Skarbnik wyjaśniła, że wydatek będzie dotyczył
zakupu inwestycyjnego. Radny zwrócił uwagę na to, iż na zebraniu sołeckim decyzje były inne,
sprawę wyjaśni po rozmowie z Sołtysem.
Radna Alicja Borodajko zwróciła uwagę na instalację monitoringu przy nowym placu
zabaw przy stawie. Pani Skarbnik poinformowała radnych, że tego rodzaju wydatki będą
zaplanowane w nowym budżecie na rok 2019.
Radni nie mieli więcej pytań. Wobec powyższego Przewodniczący Andrzej Osipowicz
zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.

8

7) określania procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy pani Marta Żłobicka – Wnuk. Z uwagi na zmianę
przepisów w tym zakresie zaszła konieczność zmiany uchwały dotyczącej procedury
uchwalania budżetu gminy. Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (jst) w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: wymaganą
szczegółowość projektu budżetu jst, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej jst oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które
przedkładane będą organowi stanowiącemu jst wraz z projektem uchwały budżetowej.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
Ad 5. Przewodniczący otworzył kolejny punkt obrad przedstawienie informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2018 roku (Informacja stanowi załącznik Nr 4
do protokołu). Przewodniczący Andrzej Osipowicz wskazał, że Burmistrz w terminie
Radny Jan Prokop po zliczeniu wszystkich zobowiązań w informacji wyliczył kwotę 1 mln 600
tys zł. Zadłużenia, czy to jest kwota ostateczna? Skarbnik wskazała na wielkości zadłużenia
opisane w załączniku do informacji. Radni zapoznali się z przedłożoną informacją, nie mieli
więcej pytań.
Ad 6. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył kolejny punkt obrad – Sprawy różne.
W sprawach różnych zabrała głos Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy, która
poinformowała radnych o sukcesie OSP Przerzeczyn – Zdrój, gdzie podczas zawodów strażacy
zajęli zaszczytne 9 miejsce, a konkurujących było ponad 20 drużyn. Radna Justyna
Kaczorowska zapytała czy w planach na rok 2019 jest dokończenie inwestycji budowy OSP
w Przerzeczynie – Zdroju? Zapytała również o to jaki jest zakres obecnie realizowanego etapu
inwestycji ? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że sprawa jest w toku dodał również,
że i I etap, który ma zakończyć się 15 listopada 2018 roku to uzbrojenie terenu i wylanie płyty.
Radny Stanisław Pelc zapytał o sprawę zabezpieczenia skarpy. Burmistrz potwierdził,
że sprawa załatwiana jest pomyślnie dla gminy.
Radna Alicja Borodajko zwróciła uwagę na problem nawierzchni przy ul. Piastowskiej,
poprosiła o interwencję.
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Radny Tomasz Otworowski podziękował pracownikom Referatu Promocji i Rozwoju
Lokalnego za pomoc w pisaniu wniosków projektowych. Zaprosił również wszystkich
zainteresowanych na spotkanie organizowane dnia 27 września 2018 roku o godz. 16.00
w siedzibie OSP Niemcza pn. „Nie dla Czadu” wraz z instruktażem udzielania pierwszej
pomocy. Pełna informacja została opublikowana na stronie internetowej Gminy Niemcza.
Radny poinformował również o wspólnych ćwiczeniach pożarniczych organizowanych
w najbliższą niedzielę, w Niemczy z drużynami z Czech i Niemiec.
Radny Tomasz Nowak zapytał w jaki sposób i na jakiej podstawie został zaksięgowany
zwrot zasądzonych środków finansowych w wiadomej dla gminy sprawie, która toczyła się
w ubiegłym roku? Skarbnik Gminy Marta Żłobicka - Wnuk odpowiedziała, że określona kwota
została zaksięgowana na podstawie wyroku, wskazując właściwą stronę w sprawozdaniu
z wykonania budżetu. Po czym Radny Tomasz Nowak nawiązując do zainteresowania
wyborców, zapytał czy w urzędzie jest wolny etat Zastępcy Burmistrza? Udzielając odpowiedzi
Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że nie ma wakatu na tym stanowisku i nie będzie
ogłaszanego naboru. Radny Tomasz Nowak zapytał jeszcze o efekty wniosku realizowanego
w porozumieniu z Letohradem mając na uwadze w szczególności zagospodarowanie terenu
targowiska i zabezpieczenie zabytkowych murów historycznych w tym miejscu, czy jest szansa
na realizację tego projektu? Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował Radnych, że wniosek
został złożony ponownie, po raz trzeci. Liderem wiodącym projektu są Czesi.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz podziękował Radnym i wszystkim obecnym za
pracę podczas wspólnych posiedzeń VII kadencji Rady Miejskiej w Niemczy.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 16.45.

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

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

10

