BR.0012.20.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
które odbyło się 11 grudnia 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 12.08
Godzina zakończenia obrad 17.30
W posiedzeniu połączonych komisji, na ogólną liczbę 14 Radnych, udział wzięło 14 Radnych
- listy obecności Radnych stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, do niniejszego
protokołu.
W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy Paulina Dziedzic, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosałw Węgłowski,
Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy – lista
obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Sołtysi:
1. Jan Cieleban
2. Kazimierz Dziadkowiec
Obradom pierwszej części posiedzenia połączonych komisji przewodniczyła Paulina Dziedzic
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy. Po dokonaniu wyboru Przewodniczących komisji
stałych Rady Miejskiej w Niemczy, drugiej części obrad, przewodniczył Andrzej Osipowicz
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Techniczej i Rozwoju Gospodarczego.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Niemczy.
2. Wybór Przewodniczących Komisji działających w sprawach:
a) Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego;
b) Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy.
4. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy.
5. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego.
6. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok.
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7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2019-2036.
8. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał.
10. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 12.08 otworzyła
posiedzenie połączonych komisji i informując Radnych, że komisje nie muszą być nagrywane,
zapytała czy są za tym, aby komisje nie były nagrywane? Radni przystąpili do głosowania
jawnego w sprawie wniosku przewodniczącej.
Wniosek został przyjęty przy 8 głosach „za” i 6 głosach „przeciw”. Zgodnie z decyzją Radnych
posiedzedzenia komisji nie będą nagrywane.
Sołtys Jan Cieleban wyraził swoją opinię w kwestii jawności psiedzeń komisji.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic poinformowała Radnych o tym,
że dotychczas Przewodniczącymi odpowiednio Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego

oraz

Infrastruktury

Społecznej

i

Spraw

Obywatelskich,

byli

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy. Przewodnicząca zapytała Radnych czy są za
tym, aby wiceprzewodniczący rady byli jednocześnie przewodniczącymi komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego oraz Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich?
Wniosek nie został przyjęty przy 7 głosach „za” i 7 głosach „przeciw”, bez głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic zwróciła się do Mecenasa Michała Kucharskiego o to jak
można rozwiązać taką sytuację. Mecenas poinformował, że takie kwestie rozstrzygane są
zwykłą większością głosów. Mecenas Kucharski zaproponował, aby zastosować głosowanie
imienne.
Radny Stanisław Pelc zapytał czy jeśli Radni nie dojdą dzisiaj do porozumienia to czy można
te wybory przenieść na sesję? Mecenas poinformował Radnych, że nie jest to niezgodne
ze statutem, istnieje możliwość wyboru przewodniczących poszczególnych komisji na obrady
najbliższej sesji.
Radna Edyta Mielnik zaproponowała, aby kwestię wyboru przewodniczących rowiązać
na tej komisji, proponując kandydatów i przegłosować to na tym posiedzeniu.
Radna Maria Oleksiak poprosiła o wypowiedzenie się pełniących funkcje
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Radnego Andrzeja Osipowicza oraz Radną Wiesławę
Kajrys o wypowiedzenie się na temat ewentualnego przewodniczenia określonej komisji.
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Przewodnicząca Paulina Dziedzic udzieliła głosu kolejno Radnemu Andrzejowi Osipowiczowi
oraz Radnej Wiesławie Kajrys. Radni zabrali głos przedstawiając swoje kandydatury i
wyrażając zgodę.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poddała po raz drugi wniosek pod głosowanie, aby
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy byli jednocześnie Przewodniczącymi
wiodących komisji. Wniosek został przyjęty przy 8 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Przewodnicząca poinformowała, że decyzją Radnych Wiceprzewodniczący Andrzej
Osipowicz został Przewodniczącym Komisji Infrastrukryty Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego, natomiast Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys została Przewodniczącą
Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy VIII
kadencji.
Ad 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wyboru spośród siebie Przewodniczącego
i wskazali na Radnego Miłosza Wrzesińskiego, który wyraził zgodę. Przewodnicząca
poinformowała, iż Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej VIII kadencji będzie
Radny Miłosz Wrzesiński.
Ad 4. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokonali wyboru spośród siebie
Przewodniczącego i wskazali na Radną Marię Oleksiak, która wyraziła zgodę. Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic poinformowała, że Przewodniczącym Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej VIII kadencji będzie Radna Maria Oleksiak.
Ad 5. O godz. 12.25 Przewodnicząca Paulina Dziedzic ogłosiła przerwę w obradach komisji
celem przejęcia prowadzenia obrad przez Przewodniczącego komisji Andrzeja Osipowicza.
O godz. 12.35 Przewodniczący Andrzej Osipowicz wznawiając obrady oddał głos Prezesowi
Zarządu Związku ZGPD7. Pan Paweł Puszka przedstawił informacje ofertowe złożone
w terminie do dnia 29 listopada 2018 roku, w zakresie usług gospodarki odpadami na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego. Oferty były składane dla każdej z gmin osobno. W gminie
Niemcza koszt ofertowy na osobę wyniesie 18,50 zł. do tych kosztów należy dodać jeszcze
koszty administracyjne. Prezes przedstawił zakres usługi wskazał, że w gniazdach
segregacyjnych pojawią się dodatkowe brązowe pojemniki, zwiększeniu ulegnie częstotliwość
odbioru posegregowanych tworzyw sztucznych metodą workową – do 2 razy w miesiącu
w okresie od kwietnia do października. Zwiększy się także dostępność Punktu selektywnego
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zbierania odpadów komunalnych PSZOK – będzie on czynny 6 dni w tygodniu. Częściej
odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 6 razy w roku.
Radna Edyta Mielnik zwróciła uwagę na to, że Gmina Niemcza śladem innych gmin
powinna się zastanowić nad członkostwem w ZGPD7, być może bardziej opłacalnym byłoby
przeprowadzanie postępowań samodzielnie przez gminę, wynikiem czego mieszkańcy nie
byliby obciążani kosztami administracyjnymi przynależności do Związku. Radni podjęli
wielowątkową dyskusję na temat gospodarki odpadami w naszej gminie, stanu pojemników
przeznaczonych do segregacji, częstotliwości ich opróżniania oraz braku regularnego ich
czyszczenia, o które wielokrotnie prosili w imieniu mieszkańców. Prezes przyjął do
wiadomości uwagi Radnych i poinformował, że pełna informacja na temat zakresu
świadczonych usług w ramach gospodarki odpadami zostanie opublikowana na stronach
stowarzyszenia po podpisaniu umowy z ostatecznym wykonawcą usługi.
Na temat niepokojącego wzrostu cen za odbiór odpadów w granicach 30% głos zabrali
kolejno Sołtys Jan Cieleban oraz Sołtys Kazimierz Dziadkowiec, który wyrazili również swoje
zdnaie na temat braku samodyscypliny wśród mieszkanców w zakresie segregacji śmieci.
Ad 6. Przewodniczący Andrzej Osipowicz przystąpił do opiniowania projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2019.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwał przez Panią Skarbnik Martę
Żłobicką – Wnuk. Pani Skarbnik poinformowała, że opinia RIO jeszcze nie dotarła. Radni
zapoznali się ze złożonymi wnioskami jednostek organizacyjnych gminy do budżetu Miasta
i Gminy Niemcza na 2019 rok. Skarbnik Gminy dodała, że założenia dochodów gminy
utrzymane będą na poziomie z roku bieżącego. W pierwszej kolejności w projekcie budżetu
uwzględnione będą rozpoczęte w latach ubiegłych zadania inwestycyjne, programy unijne oraz
wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poprosił o zabranie głosu dyrektorów jednostek
organizacyjnych.
Zabierajac głos Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Lucyna Patałuch
wyjaśniła zakres wydatków budżetowych w ramach świadczeń społecznych podkreśliła,
że największym obciążeniem dla budżetu jednostki jest lokalizacja podpopiecznych w wieku
ponad 90 lat w tzw. DPS (obecnie jest to 11 osób). Na chwilę obecną plan finansowy przyjęty
do realizacji w 2019 roku jest wystarczający. Kłopoty z płynnością finansową ośrodka mogą
pojawić się w momencie kiedy jednostka przegra trwające w sądzie sprawy.
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Zasadnicze elelmenty planu finansowego Szkoły Podstawowej w Niemczy przedstawiła
Dyrektor Anna Kuźmińska. Radna Edyta Mielnik zapytała co w ramach 300 tys. Wzrostu
zostało zaplanowane w budżecie szkoły? Dyrektor Anna Kuźmińska wyjaśniła potrzeby szkoły,
wskazując przede wszystkim na zakończenie zadań inwestycyjnych oraz przeprowadzenie
niezbędnych w jednostce remontów (instalacja gazowa zgodnie z zaleceniami organów
nadzoru) oraz nieznaczne podwyższki wynagrodzeń dla nauczycieli i zakup niezbędnych
materiałów i pomocy dydaktycznych związanych ze zmianami podstawy programowej
związanej z wygaszaniem gimnazjum. Radny Andrzej Osipowicz zapytał o etap realizacji
budowy boiska? Zabierając głos Burmistrz Jarosław Węgłowski przedstawił ustalenia podjęte
podczas odbioru końcowego, podczas którego wskazano na kilkanaście elementów
wymagających poprawek ze strony wykonawcy. Dyrektor szkoły poprosiła Radnych o wzięcie
pod uwagę konieczności podjęcia prac w ramach remontu placu apelowego zlokalizowanego
na terenie szkoły. Radna Wiesława Kajrys zapytała o etap realizacji inwestycji w ramach
Budżetu Obywatelskiego? Dyrektor Anna Kuźminska poinformowała Radnych, że prace
zostały rozpoczęte.
Budżet Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z O. O. w Niemczy omówiła Prezes
Elżbieta Szymańska. Wśród licznych zadań realizowanych przez spółkę, Pani Prezes zwróciła
uwagę na wzrost miesięcznego utrzymania stadionu sportowego, zwrot kosztów wywożenia
nieczystości w zarządzie cmentarza, wskazała również na koszty wynikające z zarządu we
wspólnotach mieszkaniowych gdzie zgodnie z nowymi przepisami zostały zapewnione
fundusze remontowe wspólnot. Radny Paweł Zapotoczny zapytał czy w budżecie spółki zostały
zaplanowane wydatki związane z remontem intalacji wodnej w Nowej Wsi Niemczańskiej?
Prezes wyjaśniła, że w wieloletnim planie wymiany instalacji wodnej na terenie naszej gminy
nie przewidziano tego rodzaju inwestycji. Radna Edyta Mielnik zapytała czy w swoim budżecie
spółka zaplanowała wydatki związane z budową studni głębinowej z przepompownią
w Podlesiu z możliwością podpięcia się mieszkańców. Prezes wskazała na to, że tego rodzaju
inwestycja nie została przewidziana w projekcie budżetu spółki na rok 2019. Skarbnik Gminy
zabierając głos poinformowała Radnych, że jeśli wniosek budowy studni zostanie złożony,
kwestia będzie rozważona i umieszczona wśród zadań inwestycyjnych gminy.
Radny Stanisław Pelc zapytał o budynek na ul. Piastowskiej i trudną sytuację jego
mieszkańców. Prezes wyjaśniła Radnym zasady rozliczeń i spłaty zadłużeń czynszowych
mieszkanców.
Budżet instytucji kultury Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy
przedstawiła Dyrektor Danuta Wakulik. Dyrektor wskazała na wzrost wydatków instytucji
5

związanych m. in. ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, obsługą oprogramowania w
ramach realizacji programu ministerialnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia (regały
biblioteczne). Radna Edyta Mielnik zapytała czy w budżecie instytucji zostały zaplanowane
zadania remontowe biblioteki? Dyrektor Danuta Wakulik poinformowała, że wydatki zwiazane
z przeprowadzeniem zadań remontowych w wysokości 50 tys. zł w bibliotece zostały ujęte
w budżecie spółki jako głównego wykonawcy.
Budżet Niemczańskiego Ośrodka Kultury (NOK) przedstawiła Pani Renata Kukuła
pełniąca obowiązki Dyrektora instytucji kultury. Pani Renata Kukuła poinformowała Radnych,
że budżet NOK został przyjęty na poziomie z 2006 roku, dotacja obejmuje przede wszystkim
wynagrodzenia i opłaty wynikające z działalności bieżącej instytucji. Po odliczeniu wydatków
stałych związanych jedynie z działalnością bieżącą instytucji na realizację m. in. zajęć dla
dzieci zostaje miesięcznie 3000 zł. Pani Renata Kukuła wskazała na brak możliwości
organizacji jakichkolwiek cyklicznych zajęć dla dzieci oraz wydarzeń kulturalnych, przede
wszystkim ze względu na obowiązujący cennik usług w omawianym zakresie. Pełniąca
obowiązki dyrektora NOK poinformowała Radnych o możliwościach pozyskania środków
zewnętrznych na organizację wydarzeń kulturalnych, niestety nie ma możliwości pozyskania
środków na działalność bieżącą instytucji. Przeprowadzony remont wewnątrz obiektu jest
kosmetyką, budynek wymaga poważnego remontu dachu. Pani Renata Kukuła wskazała
jeszcze na potrzeby instytucji związane z utrzymaniem świetlic. Głos w temacie zabrał również
wieloletni dyrektor tej instytucji Pan Andrzej Kukuła, który wskazał na potrzebę remontu
instalacji elektrycznej i ogrzewania w instytucji kultury. Omówił również potrzeby finansowe
związane z działalnością świetlic. Zabierają głos Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk
wskazała na to, iż do planu finansowego instytucji w wysokości 220 tys. zł zostanie dodany
w wysokość 55 tys. zł zwrot z realizacji projektu, który spodziewany jest w 2019 roku. Pani
Skarbnik zwróciła również uwagę na fundusz wynagrodzeń, który przy mniejszym zatrudnieniu
niż w bibliotece jest wyższy. Przedstawiła zmianę w sposobie finansowania działalności
świetlicy ze środków alkoholowych. Radni podjęli dyskusję nad rozwiązaniem potrzeb
wynikających z organizacji pracy świetlic. Radna Edyta Mielnik wskazała na potrzebę
funkcjonowania świetlic. Przewodnicząca Paulina Dziedzic zaproponowała rozważenie
otwarcia świetlicy dla dzieci w Gilowie. Zasady funkcjonowania świetlic przedstawiła Pani
Renata Kukuła, wskazując na przepisy prawa, które to regulują. Dyrektor Szkoły Podstawowej
wskazała na rożnice miedzy funkcjonowaniem świetlic srodowiskowych i świetlic kulturalnych
organizowanych dla dzieci przy szkołach na obszarach wiejskich gminy. Sołtys Kazimierz

6

Dziadkowiec wyraził aprobatę dla zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych
w budżecie, w wysokości 15 tys. zł. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz zapytał czy wzrost cen za energię
elektryczną został zaplanowany w budżecie gminy. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w momencie
przygotowywania materiałów do budżetu nie było tematu podwyżek cen energii elektrycznej,
wskazując na trudną sytuację oświetlenia ulicznego.
Radny Andrzej Osipowicz zaproponował wniosek do budżetu, uwzględniający
zmniejszenie o 10 tys. zł wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację
inwestycji w zakresie oświetlenia z ul. Sportowej i zabezpieczenie dodatkowych punktów
świetlnych na ul. Azaliowej. W sparwie realizacji założeń zadania inwestycyjnego w zakresie
oświetlenia w miejscowości Kietlin i Wilków Wielki zabrała głos Radna Kamila Smęt. Pani
Skarbnik poprosiła o sformułowanie wniosku na piśmie do Burmistrza i zostanie on
przeanalizowany.
Radna Edyta Mielnik zapytała jaki został zastosowany algorytm w celu ustalenia
wysokości dotacji dla jednostek OSP gminy? Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacje dla OSP
zostały przyjęte na poziomie zaangażowania środków finansowych na realizację zadań w latach
wcześniejszych, nie zastosowano jakiegoś określonego algorytmu. Skarbnik Gminy
przedstawiła wielkości dotacji dla OSP jakie obowiązywały w 2017 i 2018. Głos w sparwie
zabrał przedstawiciel OSP Przerzeczyn-Zdrój, przedstawiając potrzeby jednostki i założenia
swojego wniosku do budżetu. Pan Bartosz Oleksiak zwrócił uwagę Radnych, że w budżecie
gminy na rok 2019 nie zostały ujęte wielkości wnioskowane przez OSP w Przerzeczynie –
Zdroju na utrzymanie gotowości bojowej jednostki. Wyraził również życzenie, aby każda
jednostka w gminie mogła się rozwijać a nie tylko jedna, największa. Radna Edyta Mielnik
zwróciła uwagę na to, aby uwzględnić zmianę w wysokości dotacji dla poszczególnych OSP
w gminie w taki sposób, że dla każdej z jednostek przypadało 80% wnioskowanej przez
jednostkę kwoty. Radna przekazała Pani Skarbnik pisemną informację w zakresie zastosowania
omawianego przez nią algorytmu. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zaproponowane
w projekcie kwoty nie są ostateczne, możliwa jest jeszcze analiza budżetu.
Radna Maria Oleksiak zapytała na jakich zasadach OSP w Niemczy korzysta
z budynku gminnego, jak wygląda sytuacja prawna? Insektor Urszula Mandziej poinformowała
Radnych, że pomieszczenia są oddane na cele statutowe na podstawie bezpłatnego użyczenia,
sali nie ma w umowie. Radna Maria Oleksiak zapytała kto przyjmuje należność za wynajem
sali na jakieś uroczystości i na jakiej podstawie? Kto jest odpowiedzialny z ramienia gminy za
salę? Radna Maria Oleksiak zwróciła uwagę na niepokojący brak rozwiązania tej sparwy.
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Prezes Elżbieta Szymańska omówiła zasady finansowania ogrzewania centralnego gazowego,
gdzie każda instytucja rozlicza się indywidualnie ponieważ w wyniku termomodernizacji
zainstalowano trzy piece. OSP Niemcza ma podłączone pomieszczenia na piętrze, salę wraz
z kuchnią na parterze oraz pomieszczenia garażowe. Według obowiązujacej obecnie umowy po
termomodernizacji OSP w Niemczy płaci rachunki za ogrzewanie sali.
Wśród obecnych na sali obrad nastąpiła niekontrolowana wielowątkowa dyskusja w sparwie
wydatków bieżących w poszczególnych OSP w gminie. Radny Miłosz Wrzesiński zwrócił
uwagę na to, iż nigdy nie było tak napiętej atmosfery wśród OSP w gminie, zaapelował
o przedsięwzięcie radykalnych decyzji w zmianach zapisów budżetu np. w zakresie
zmjniejszenia środków zapisanych na modernizacje oświetlenia ulicznego jak i jego czasowego
wyłączenia. Nastąpiła niekontrolowana wielowątkowa wymiana zdań obecnych na posiedzeniu
Radnych i przedstawicieli OSP.
Radny Stanisław Szachniewicz opuścił obrady komisji.
O godz. 14.55 Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz o godz. 15.15 wznowił obrady i oddał głos Burmistrzowi
Jarosławowi Węgłowskiemu, który w związku z licznymi pytaniami na temat wyceny
inwestycji w Przerzeczynie – Zdroju i jej zaplanowanie w wysokości 62 tys. zł, wyjaśnił
założenia kosztorysu inwestorskiego oświetlenia na ul. Sportowej, gdzie ma być
zainstalowanych 8 lamp.
Radna Kamila Smęt zwróciła uwagę na kosztorys sporzadzony na inwestycję
oświetlenia w Kietlinie na 16 lamp i kwota była zbliżona, Radna zauważyła na pewne
niedoszacowanie inwestycji.
Burmistrz Jarosław Węgłowski zapytał Radnych czy przy wprowadzaniu do budżetu na
rok 2018 inwestycji remontu ul. Lipowej, były przedstawiane Radnym informacje w jakim
standardzie inwestycja zostanie wykonana? Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz
wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji przy wprowadzaniu do budżetu kolejnych zadań
inwestycyjnych nie przedstawiano Radnym dokumentacji technicznej. Burmistrz Jarosław
Węgłowski zwrócił uwagę Radnych, że koszt zrealizowanego remontu ul. Lipowej wyniósł
ponad 240 tys. zł. Burmistrz poprosił, aby Komisja Rewizyjna przyjrzała się tej sprawie
i sprawdziła celowość wydatkowania tych środków. Wyraził swoje zaniepokojenie co do
celowości zaangażowanych w umowie środków finansowych na ten remont, które są niestety
niewspółmierne do sposobu wykonania prac. Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz
zaproponował, że może odbyć się posiedzenie wyjazdowe komisji w tym zakresie.
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Burmistrz wyjaśnił, że należność za remont ul. Lipowej musi zostać zapłacona, natomiast
remont ul. Przedszkolnej przez wykonawcę, który przy ul. Lipowej był podwykonawcą, można
jeszcze zrewidować. Radni podjęli wielowątkową dyskusję na temat remontów różnych dróg
w gminie, m. in. poruszyli temat w zakresie robudowy sieci gazowej w Niemczy.
Radna Edyta Mielnik zapytała czy jej wniosek o zmiany w podziale dotacji dla OSP
gdzie pewne oszczędności zasiliłyby dotacje na świetlice zostanie rozpatrzony? Skarbnik
Gminy Marta Żłobicka – Wnuk poprosiła o przedstawienie wniosku na piśmie.
Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz zaproponował, aby na temat innego podziału
środków finansowych dla OSP porozmawiać na najbliższym posiedzeniu połączonych komisji,
w obecności przedstawicieli tych jednostek.
Radni poparli wniosek, projekt budżetu gminy na rok 2019 nie został zaopiniowany. Będzie
rozpatrywany ponownie na posiedzeniu komisji dnia 18 grudnia 2018 roku o godz. 15.00.
Ad 8. Radni postanowili, że projekt uchwały w sparwie przyjecia Wieloletniej Prognozy
Finnasowej będzie opiniowany podczas komisji zaplanowanej w dniu18 grudnia 2018 roku
wraz z projektem budżetu na rok 2019.
Ad 9. Przewodniczący komisji przystąpił do opiniowania pozostałych projektów uchwał
w sprawie:
1) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność
Gminy Niemcza;
Projekt uchwały omówiła Inspektor Urszula Mandziej, która wskazała na zapisy nowej ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów regulujące to zagadnienie już od 1 stycznia
2019 roku. Inspektor omówiła założenia uchwały pod kątem uzytkowników spełniajacych
okreslone w ustawie warunki oraz wynikajace z tego statusu zobowiązania, w odniesieniu do
wysokości obowiązyjących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
2) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania;
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Projekt uchwały omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy Agnieszka
Musiała. Projekt uchwały określa w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców
sposób korzystania, ustala zasady odpłatności, sposób wyliczania i pobierania opłaty za usługi
opiekuuncze organizowane dla osób starszych. Usługi realizowane są przez pracowników PCK.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018 r. poz. 1007) w formie posiłku lub świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego;
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła główne założenia projektu wskaując na
zmiany w założeniach dotychczas realizowanego programu rządowego. Wskazała na konieczne
zmiany zapisów, które będą obowiązywały w 2019 roku.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
4) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania – pomocy udzielonej
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego;
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała Radnych, że prezentowany przez nią
projekt nawiązuję do poprzedniego określając szczegółowe zasady zwrotu wydatków oraz
odstąpienie od żądania zwrotu w przypadku zmian w wysokości dochodu osób korzystajacych
z tego rodzaju pomocy.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
5) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Miasta i Gminy Niemcza;
Projekt przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Działalności Gospodarczej Grzegorz Procków. Kierownik omówił założenia projektu
uchwały, które przyjęto w czerwcu bieżącego roku uchwałą nr XLIII/229/18 w sprawie
wyrażenia rekomendacji dla projektu regulaminu dostarczana wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Uchwała intencyjna została zgodnie z zapisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
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innych ustaw, przekazana Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Radna Edyta Mielnik zapytała czy ten
projekt był konsultowany z innymi dostawcami. Kierownik wyjasnił, ze proponowane zapisy
były konsultowane przez wszyskie strony wumagane ustawowo, ponadto wskażniki określone
w regulaminie podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej zawsze po każdej
awarii. Radna Maria Oleksiak zapytała czy projekt ma ziązek ze zmianami ustawowymi
w zakresie zmiany kompetencji zatwierdzania taryf. Kierownik wyjaśnił, że po zmianach
ustawowych taryfa ustalana jest przez regulatora państwowego, gmina niestety nie jest stroną
postępowania w kwestii ustalania wysokości taryf. Cała dokumentacja uzgodnień jest do
wglądu w referacie. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący komisji zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
6) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.
Przewodniczący komisji odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z zapisami
statutów poszczególnych sołectw wybory do samorządowych mieszkańców wsi powinny
zostać przeprowadzone w ciagu 3 miesiecy od rozpoczęcia jej kadencji tj. do dnia 21 stycznia
2019 roku.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu.
Ad 10. Przewodniczący otworzył kolejny punk obrad – Sparwy różne.
Radna Edyta Mielnik zapytała o skutecznosć interwencji w zakresie wadliwych
punktów świetlnych na terenie gminy. Burmistrz Jarosław Węgłowski zapewnił, że problem
zgłaszany jest przez pracownika na bieżąco.
Radna Edyta Mielnik zapytała o temat czyszczenia rzeki Ślęzy na obszarze naszej
gminy, w szczególności na wysokości miejscowości Podlesie. Burmistrz Jarosław Węgłowski
poinformował Radnych, że będzie w przyszłym tygodniu we Wrocławiu i podejmie ten temat.
Radni podjęli wielowątkową dyskusję na temat awarii punktów w oświetleniu ulicznym
na terenie całej gminy. Burmistrz poprosił Radnych o cierpliwość, ponieważ kłopoty z obsadą
w referacie budownictwa będą rozwiązane zaraz po nowym roku. Wówczas sprawy będą
podejmowane na bieżąco.
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Skarbnik Gminy poprosiła o składanie wniosków Radnych ze zmianami do projektu
budżetu na rok 2019 na piśmie.
Radny Stanisław Pelc zaproponował podnisienie od stycznia 2019 roku diet za
posiedzenie do 400 zł dla każdego Radnego. Radny uzasadnił swój wniosek tym, że od dawna
nie było podwyżek.
Radna Maria Oleksiak zaproponowała aby podwyżkę dla radnych pozostawić do
przyszłego roku, budżet jest już napięty, jest wiele zadań do realizacji.
Nastąpiła niekontrolowana dyskusja Radnych na ten temat. Ostatecznie pracownik biura Rady
Miejskiej został zobowiązany przez Radnych do przygotowania pełnej informacji w zakresie
skutków finansowych proponowanego przez Radnego wzrostu diet, oraz informacji na temat
stawek obowiązujących w gminach ościennych, na najbliższe posiedzenie połączonych komisji
w dniu 18 grudnia 2018 roku.
Radni zadecydowali o zmianie ustawienia stołów prezydialnych w sali posiedzeń.
Przewodnicząca przypomniała Radnym o konieczności złożenia dokumentów do akt
osobowych Radnego Gminy związanych z wykonywaniem mandatu Radnego Rady Miejskiej
VIII kadencji.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 17.30
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego
(-) Andrzej Osipowicz

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

12

