BR.0012.21.2018
Protokół
z posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
które odbyło się 18 grudnia 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.05
Godzina zakończenia obrad 18.50
W posiedzeniu połączonych komisji, na ogólną liczbę 14 Radnych, udział wzięło 14 Radnych
- listy obecności Radnych stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Jarosałw Węgłowski, Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, Skarbnik Gminy Marta
Żłobicka – Wnuk, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Przedstawiciele OSP Gminy
Niemcza, mieszkańcy Niemczy.
Sołtysi:
1. Jan Cieleban
Obradom przewodniczył Andrzej Osipowicz Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Techniczej i Rozwoju Gospodarczego.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Projekty planów finansowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Niemcza
na 2019 rok.
3. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2019-2036.
5. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji.
Poinformował Radnych o wniosku uzupełnienia porządku obrad o zaopiniowanie projektu
uchwały w sparwie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Wniosek został przyjęty
jednogłoście.
Radna Edyta Mielnik złożyła wniosek o nagrywanie posiedzenia komisji. Omówiła
1

zapisy art. 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisy § 14 statutu gminy, które
bezposrednio nawiązują do zakresu utrwalania i publikowania obrad Rady Miejskiej
w Niemczy. Poprosiła obecnych Radnych o ponowne podjęcie dyskusji na ten temat
i jednoznaczne podjęcie decyzji. Wyraziła swoją dezaprobatę dla braku elektronicznego
dokumentowania i upublicznienia nagrań audio oraz wideo z posiedzenia komisji
mieszkańcom.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosałw Węgłowski, popierając wniosek Radnej
wskazał na apele mieszkańców gminy o nagrywanie i publikowanie w taki sam sposób jak
dotychczas, przebiegu posiedzeń komisji. Mieszkanka Niemczy Pani Sandra Słobodzińska,
będąca na widowni, przypominała Radnym podjętą w czerwcu tego roku uchwałę, która
uzupełniła zapisy Statutu Gminy o to, że obrady Rady są jawne, rejestrowane i transmitowane.
Mieszkanka wyraziła swoje zaniepokojonie decyzją Radnych. Radni podjęli niekontrolowaną
wielowątkową dyskusję wyrażając swoje stanowiska w sparwie.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz poprosił o ciszę i poprosił o przygotowanie opinii
prawnej w tym zakresie, w celu rozwiania wątpliwości.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz o godz. 15.12 zarządził przerwę w obradach komisji.
O godz. 15.18 wzowiono obrady.
Zabierając głos Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska poinformowała Radnych, że podczas
przerwy uzyskała dwie opinie prawne w kwestii nagrywania i publikowania obrad komisji.
Pierwsza z nich opowiada się za zachowaniem jawności, nagrywaniem i publikowaniem
posiedzeń komisji, druga opinia jest przeciwna.
Radny Stanisałw Pelc zaproponował, aby pozostawić rozwiązanie sprawy do otrzymania
trzeciej opinii prawnej w sparwie. Zastępca Burmistrza zapewniła Radnych, że zwróciła się
z prośbą o przygotowanie stosownej opinii prawnej do innej kancelarii i zaraz po jej otrzymaniu
zostanie ona niezwłocznie przesłana w formie elektronicznej do wiadomości Radnych.
Przewodniczący udzielił głosu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Pani
Agnieszka Musiała poinformowała Radnych o tym, że w chwili obecnej toczą się trzy sprawy
sądowe, w których jednostka jest stroną. Sytuacja jest trudna, plan finansowy jednostki będzie
musiał ulec zmianie, jednostka po zakończeniu spraw może zostać obciążona dodatkowymi
kosztami. Kierownik OPS poinformowała, że być może na przełomie marca bądź kwietnia 2019
roku zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych
w budżecie jednostki. Głos w sprawie zabrali również członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy
prowadzili postępowania skargowe wobec Kieronika OPS oraz kontrole bieżące działalności
OPS-u w minionej kadencji Rady.
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Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz podsumowując dyskusję poprosił uczestniczących
w posiedzeniu o wstrzymanie się od jakiejkolwiek oceny trudniej sytuacji pracowników OPS,
do momentu otrzymania informacji w zakresie ostatecznego roztrzygnięcia postępowań
sądowych.
Ad 2. Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz poprosił przedstawicieli Ochotniczych
straży pożarnych o przedstawienie swoich wniosków do budżetu gminy na rok 2019.
Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 11
grudnia został sformułowana propozycja zmiany wysokości zapisanych w projekcie budżetu
dotacji dla poszczególnych OSP w gminie.
W projekcie budżetu dotację w 2019 roku dla:
1. OSP w Niemczy zaplanowano w wysokości 82600 zł;
2. OSP w Przerzeczynie – Zdroju zaplanowano w wysokości 35000 zł;
3. OSP w Gilowie zaplanowano w wysokości 15000 zł.
Jako pierwszy głos w sprawie zabrał Pan Tomasz Otworowski Naczelnik OSP Niemcza,
który w sposób szczegółowy przedstawił konstrukcję budżetu jednostki będącej w jego
władaniu, wskazując na zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości środków finansowych
a przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki (koszty ogrzewania, zakup paliwa, opłaty
energii elektrycznej i wody) oraz zapewnienie gotowości bojowej.
Radna Edyta Mielnik zapytała o to, kto pobiera opłaty za użyczanie sali? Pan Tomasz
Otworowski wyjaśnił, że zainteresowani wpłacają kwoty na cele statutowe OSP,
rekompensujące m. in. zużycie energii elektrycznej podczas organizowanych w sali wydarzeń.
Radna Edyta Mielnik zwróciła uwagę na obciżęnie kredytowe jednostki. Pan Tomasz
Otworowski wyjaśnił, że w ramach przyznanej dotacji będzie również spłacany kredyt za zakup
wozu.
Radna Maria Oleksiak wyraziła swoje zaniepokojenie w kwestii niedoszacowania
wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu, czy jest możliwość zrezygnowania
z pewnych pozycji w budżecie na korzyść OSP w innej miejscowości. Naczelnik Tomasz
Otworowski zwrócił uwagę, że kwoty są niestety zaniżone. Każdy zakup sprzętu, wyposażenia
czy umundurowania strażaków jest dokonywany z udziałem środków zewnętrznych.
W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano zakup mundurów bojowych dla strażaków,
wyposażenie jest już wystarczające.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski o godz. 15.52 opuścił obrady komisji.
Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o liczbę wyjazdów OSP Niemcza do zdarzeń
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drogowych. Naczelnik Tomasz Otworowski wskazał, że jest ich niewiele na odcinku za który
odpowiada jednostka. Wyjazdy odbywają się ze względu na podpisaną umowę z Krajowym
Systemem Ratowniczym, która obliguje jednostkę do udziału w zdarzeniach w określonym
obszarze. Na podstawie umowy przekazywane są środki finansowe, ale stanowią one znikomą
część w budżecie.
Radna Edyta Mielnik przedstawiając elementy zapotrzebowania na organizację
wyjazdów, zapytała z czego wynikają różnice pomiędzy poszczególnymi OSP. Naczelnik
wyjaśnił, że wynikają one z wielu czynników, wśród nich wymienił różne rodzaje posiadanego
do utrzymania sprzętu.
Radna Wiesława Kajrys poprosiła o zabranie głosu przez Zastępcę Burmistrza Bożenę
Rynkowską, która przekazała Radnym przesłaną mailem opinię prawną w zakresie nagrywania
posiedzeń komisji. Zastępca Burmistrza poinformowała Radnych, że z nadzoru wojewody
otrzymała informację, iż w omawianym zakresie nie ma stosownych opinii prawnych czy
orzecznictwa. Decyzja należy do Radnych przez głosowanie jawne. Radna Wiesława Kajrys
zaproponowała przegłosowanie wniosku o nagrywanie audio posiedzeń komisji dla potrzeb
sporządzania protokołu, bez możliwości podawania nagrań do publicznej wiadomości.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie za wnioskiem. Wniosek
został przyjęty przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujacych się”.
Powracając do tematu spraw OSP w gminie, głos zabrał Przedstawiciel OSP
w Przerzeczynie –Zdroju. Prezes wyjaśnił, że bez pomocy otrzymywanej z Sołectw
Przerzeczyn – Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Ligota Mała i Podlesie działalność jednostki
skończyłaby się już w maju, przy obsadzie 6 ludzi i 40 wyjazdach rocznie. Naczelnik Tomasz
Otworowski uzupełniając wypowiedź kolegi, wskazał na koszty wynikające ze zwrotu środków
za udział strażaków akcjach i w szkoleniach, których zasady zostały uregulowane odrębną
uchwałą, to wymusiło zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie.
Radna Kamila Smęt zapytała skąd wynikają nadwyżki w wysokości poszczególnych
składników budżetów OSP a wysokością ich wniosków? Rdana Edyta Mielnik wskazując
ponownie kwoty zapytała z czego wynika to, że OSP w Niemczy zaplanowano przekazać 100 %
jej zapotrzebowania, OSP Przerzeczyn-Zdrój - 60% a dla OSP Gilów - 90%. Radna wyjaśniła
zaproponowany podczas połączonych komisji 11 grudnia 2018 roku wniosek o przyznanie dla
każdej z jednostek gminy dotacji w wysokości 80% wysokości wyrażonego przez nią
zapotrzebowania. Radna wskazała również na informacje w zakresie zadłużenia jednostki,
które obciąża budżet z końcem tego roku, z czego wynikają różnice w kosztach? Naczelnik
Tomasz Otworowski nawiązał do pomocy finansowej w ramach funduszy sołeckich.
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Radni zwrócili uwagę na to, że fundusz sołecki nie musi być przeznaczany na działalność OSP.
Nastąpiła wielowątkowa wymiana zdań przedstawicieli OSP z kilkoma Radnymi, na
temat działalności bieżącej jednostek oraz sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych.
Przewodniczący obrad poprosił o zachowanie spokoju i udzielił głosu Radnej Wiesławie
Kajrys. Radna zadała pytanie Skarbnik Gminy Marcie Żłobickiej – Wnuk, jaki był poprzedni
sposób finansowania OSP, czy nie byłoby prościej aby zabezpieczyć w budżecie gminy jedną
pulę dla wszystkich jednostek i rozliczać faktury na poziomie gminy? Głos w sprawie zabrał
Naczelnik Tomasz Otworowski, który przedstawił kilka argumentów przemawiających za
dotacyjnym rozliczaniem działalności jednostek, wskazał w szczególności na możliwość
pozyskiwania środków zewnętrznych na działalnosć statutową jednostek, które przy statusie
stowarzyszenia dysponują swoim budżetem mogą aplikować o dodatkowe środki. Radna
zaproponowała rozwiązanie, które będzie dawało możliość zwiększenia środków finansowych
w trakcie roku dla tej jednostki, która będzie brała udział w wiekszej liczbie wyjazdów.
Radna Alicja Borodajko zwróciła uwagę na to, że w przypadku zmniejszenia dotacji dla
Niemczy zwiększy im się zadłużenie i wpadniemy w jeszcze większe długi, w ubiegłym roku
otrzymali za mało. Nastąpiła niekontrolowana wymiana zdań Radnych.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz ponownie poprosił ciszę i oddał głos Skarbnikowi
Gminy. Pani Marta Żłobicka – Wnuk, poinformowała Radnych, że budżet opracowuje się na
podstawie wykonanych wydatków w latach poprzednich, OSP Niemcza złożyła wniosek na
kwotę tylko o 9 % wyższą w stosunku do wykonanych wydatków w ubiegłym roku, OSP Gilów
o 55 % wyższą, OSP Przerzeczyn – Zdrój o 88% wyższą.
Radna Edyta Mielnik zapytała ile było zaplanowane na wszystkie OSP w budżecie
w ubiegłym roku? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że – 95000. Radna zapytała jakie jest dzisiaj
wykonanie? Skarbnik odpowiedziała – 136000. Po czym dodała, że udało się wypracować
w budżecie pewną nadwyżkę, która pozwoliła zwiększyć dotacje dla OSP, co jak się jej
wydawało będzie odebrane przez wszystkich pozytywnie. Skarbnik wyjaśniła zasady składania
wniosków do budżetu i opracowywanie projektu budżetu.
Radna Maria Oleksiak zapytała jak są rozliczane OSP? Skarbnik wyjaśniła zasady
udzielania i rozliczania dotacji i poinformowała o tm, że w latach ubiegłych dotacje były
znacznie obniżane. W tym roku OSP ze względu na lepszy rok, otrzymały dotacje na dość
wysokim poziomie. Niestety nie było wcześniej możliwości zapewnienia dotacji w takiej
wysokości jak OSP wnioskowało. W trakcie roku jest zawsze możliowść zwiększenia środków.
Nawiązując do wyjaśnienia Radna Maria Oleksiak poparła wniosek Radnej Edyty Mielnik,
zmniejszającej dotację w Niemczy.
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Radny Stanisław Pelc zwrócił uwagę na to, że nie ma możliwości obliczenia liczby
wyjazdów OSP do interwencji. Zawsze jest możliwość przyjęcia zmian w budżecie.
Nastąpiła wymiana zdań pomiędzy Radnymi i przedstawicielami OSP na temat
wyłączenia niektórych wydatków z dotacji np. zakupu paliwa i rozliczanie ich na bieżąco
w gminie. Poruszono również kwestię wysokości kosztów administracyjnych w OSP.
Przewodniczący komisji Andrzej Osipowicz po rak kolejny poprosił uczestników
posiedzenia komisji o zachowanie spokoju i zaproponował, aby pozostawić zmiany budżetu do
rozpatrzenia w ciągu roku.
Przewodniczący udzielił głosu Skarbnikowi OSP Niemcza Józefowi Brzuszkiewiczowi,
który wyjaśnił szczegółowo wydatki wynikające z użytkowania pomieszczeń będących
w dyspozycji jednostki, porównał z sytuacją w innych OSP gdzie są inne sposoby rozwiązujące
np. koszty ogrzewania. Zwrócił uwagę na to, ze w ciągu roku mogą pojawić się problemy
z brakiem środków na tzw. gwarancyjną obsługę wozu bojowego, które wynoszą prawie 4000
zł., koszty te będą generowane przez dwa lata.
Radna Edyta Mielnik zwróciła uwagę na dofinansowanie OSP Gilów w celu ich
doposażenia, bo jednostka nie może pomagać w pożarze ponieważ nie ma do dyspozycji
odpowiedniego sprzętu.
Radny Miłosz Wrzesiński wyraził zdanie, że Strażacy powinni mieć komfort pracy i to
co na poprzedniej komisji wydawało się racjonalnie dobrym rozwiązaniem, dzisiaj po tych
wszystkich wyjaśnieniach przedstawicieli OSP, gdzie jednostka OSP w Niemczy jest w trudnej
sytuacji, wydaje się być bezzasadnym. Natomiast środków powinniśmy poszukać gdzie indziej.
W sparwie zabrała głos również Radna Kamila Smęt, która poparła wniosek Radnego Miłosza
Wrzesińskiego.
Nastąpiła wielowątkowa wymiana zdań Rdanych i przedstawicieli OSP. Z sali padł
wniosek, aby zwiekszyć dotację dla OSP Przerzeczyn – Zdrój o 5000 zł, które to Pani Skarbnik
udałoby się, być może znaleźć w budżecie.
Przewodniczący obrad kolejny raz poprosił zebranych o spokój i udzielił głosu
Sołtysowi Ligoty Małej. Pan Jan Cieleban zaproponował, aby zmniejszyć fundusz sołecki
o jakąś kwotę z przeznaczeniem dla OSP.
Skarbnik Gminy poinformowała Radnych, że rzeczywiście w latach ubiegłych fundusz
sołecki nie był wykonywany w 100%. Można regulować wykonanie funduszy umownie.
Naczelnik Tomasz Otworowski zaproponował, aby zmian w budżecie dokonać po jego
uchwaleniu.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poprosił o ciszę i udzielił głosu przedstawiciela
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OSP Gilów. Pan Marek Chwaliński omówił założenia budżetu jednostki na rok 2019
w wysokości 16500 zł, wskazał na potrzeby jednostki oraz poinformował o zadłużeniu
jednostki na kwotę około 3500 zł. Zwrócił uwagę Radnych na problem, o którym mówiła Radna
Edyta Mielnik – brak sprzętu.
Radna Wiesława Kajrys zapytała przedstawicieli OSP czy środki zaplanowane w proponowanej
wysokości w projekcie budżetu na rok 2019 będą wystarczające. Z sali padła odpowiedź, że
wnioski o dodatkowe dotacje na pewno się pojawią.
Nastąpiła niekontrolowana wielowątkowa dyskusja Radnych w podgrupach na temat podziału
środków finansowych pomiędzy funduszem sołeckim a planem dotacji.
Radny Mateusz Kossakowski zwrócił uwagę na to, że Sołectwo Gilów wspomogło
działalność OSP.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zaproponował, aby na początku roku ponownie
przeanalizować budżet i wprowadzić zmiany zwiększające dotacje dla poszczególnych OSP,
przypomniał również omawiany na poprzedniej komisji problem niedofinansowania
działalności świetlic.
Radna Wiesława Kajrys poparła wniosek Przewodniczącego Andrzeja Osipowicza.
Kilku Radnych wyraziło odmienne zdanie. Radni podjęli dyskusję w podgrupach m. in. na
temat zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na modernizację oświetlenia
zaplanowana w kilku zadaniach inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2019 rok.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz podsumowujac dyskusję Radnych,wyraził wniosek
połączonych komisji aby zmniejszyć plan zadania inwestycyjnego zaplanowanego na
modernizację oświetlenia w Przerzeczynie – Zdroju o 20 tys. zł i zwiekszyć dotację dla OSP
Przerzeczyn- Zdrój o 10 tys. i OSP Gilów o 10 tys. zł, na zakup aparatów tlenowych.
Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka – Wnuk poprosiła o złożenie omawianych
propozycji o zmiany w projekcie budżetu na piśmie.
O godz. 17.20 Przewodniczący obrad ogłosił przerwę. Obrady połączonych komisji zostały
wznowione o godz. 17.35.
Ad 3. Radni przystąpili do omawiania kolejnych punktów projektu budżetu na rok 2019.
Radna Edyta Mielnik zapytała Panią Skarbnik, czy ma jakieś propozycje ze względu na
brakujące 15000 tys. zł na działalność świetlic środowiskowych. Skarbnik Gminy zwróciła
uwagę, że Radni po analizie projektu budżetu mogą wskazać propozycje zmian. Skarbnik
Gminy zaproponowała, aby zmniejszyć liczbę miesięcy pracy świetlic.
Radna Wiesława Kajrys zaproponowała zmniejszenie kosztów utrzymania świetlic
poprzez przejęcie ich zadań przez punkty biblioteczne. Radni zaproponowali, aby w okresie
7

wakacyjnym zajęcia świetlicowe odbywały się w punktach bibliotecznych.
Nastąpiła niekontrolowana dyskusja radnych na temat słuszności argumentów
zaproponowanych przez Radną Wiesławę Kajrys, która wskazała również na prowadzenie zajęć
również w szkołach podczas wakacji.
Radna Edyta Mielnik zaproponowała, aby z paragrafu modernizacja dróg gminnych na
którym zaplanowano kwotę 200 tys. zł, zmniejszyć o 15 tys. zł i zwiększyć paragraf na świetlice
Głos w tej sprawie zabrała Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, która wskazała na
możliwości pozyskania w 2019 roku środków zewnętrznych na remonty dróg, a bez
zabezpieczenia wkładu własnego nie będzie możliwości złożenia wniosku, który w chwili
obecnej jest już przygotowywany.
Wobec powyższego Radna Edyta Mielnik przedstawiła kolejną propozycją, gdzie
z paragrafu określającego wysokość środków finansowych na modernizacji budynku Urzędu
Miasta zmniejszyć o 15 tys. zł. Wniosek pozostał bez rozpoznania.
Zabierając głos Inspektor Izabela Zamirska – Rajek wyjaśniła, zasady pozyskiwania
środków z funduszu inicjatyw obywatelskich, w ramach którego działające na naszym terenie
organizacje pozarządowe mogłyby pozyskać finansowe środki zewnętrzne na organizację zajęć
i opieki dla dzieci. Pani Inspektor przedstawiła pełną informację w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapoznając się z zasadami funkcjonowania świetlic
środowiskowych a także innych, uprzedził Radnych, że podejmowanie w tym momencie jakiś
radykalnych zmian w sposobie finansowania tych jednostek mogłoby mieć poważne
konsekwencje.
Radny Miłosz Wrzesiński mając na uwadze wcześniejsze wnioski oraz wniosek,
Radnego Stanisława Pelca z poprzedniego posiedzenia komisji co do zwiększenia w 2019 roku
diet Radnym zaproponował, zmniejszenie kwoty przeznaczonej na budowę Strażnicy OSP
w Przerzeczynie – Zdroju o 50 tys. zł na zwiększenie diet i dodatkowo zasilenie paragrafu
zabezpieczającego działalność świetlic. Poprosił o przygotowanie w tym zakresie projektu
uchwały. Radna Edyta Mielnik nie zgodziła się z tym wnioskiem. Radny Miłosz Wrzesiński
dodał, że od lat nie odnotowano podwyżki w zakresie wysokości diet Radnych. Nastąpiła
szybka wymiana zdań pomiędzy Radnymi Miłoszem Wrzesińskim, Stanisławem Pelcem
a Radną Edytą Mielnik. Zabierając głos Radny Stanisław Pelc zwrócił uwagę na to, że 300 tys.
zł na budowę strażnicy zostały zawyżone.
Przewodniczący komisji poprosił o zachowanie spokoju i oddał głos Radnej Kamili
Smęt, która zapytała na jakiej podstawie o 100 tys. zł wzrósł budżet w zakresie tej inwestycji?
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Radna Edyta Mielnik powtórzyła pytanie, zadając je Pani Skarbnik. Skarbnik odpowiedziała,
że dochody wzrosły o 1,5 mln., czyli po stronie wydatków przyjęto wzrost zadań
inwestycyjnych, projekt był opracowywany na podstawie różnych materiałów planistycznych
przez Pana Burmistrza. Padło kolejne pytanie Radnej Edyty Mielnik, dlaczego wobec wzrostu
dochodów

nie

ma

pieniędzy

na

świetlicę?

Skarbnik

Gminy

odpowiedziała,

że omawiamy projekt budżetu i poprosiła o konkretne wnioski.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał Panią Bożenę Rynkowską Zastępcę
Burmistrza o możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na
budowę Remizy w Przerzeczynie – Zdroju? Zastępca Burmistrza poinformowała Radnych,
że w chwili obecnej nie potrafi powiedzieć czy takie programy będą ogłoszone i czy będziemy
mogli z nich skorzystać.
Radna Edyta Mielnik zaproponowała, aby poczekać i po pozyskaniu środków
zewnętrznych na budowę Remizy podjąć decyzje o zwiększeniu diet dla Radnych.
Przewodniczący komisji

poprosił

pracownika

biura

Rady Miejskiej

w

Niemczy

o przedstawienie informacji w zakresie skutków finansowych po przyjęciu proponowanych
podwyżek dla Radnego za każde posiedzenie 400 zł, informacja stanowi załącznik nr ….
do niniejszego protokołu.
Nastąpiła dyskusja Radnych na temat informacji odczytanej przez pracownika biura
Rady Miejskiej. Radna Edyta Mielnik po raz kolejny wniosła o odroczenie wniosku
z podwyżkami do momentu pozyskania dodatkowych środków na budowę Strażnicy. Radna
Alicja Borodajko zabierając głos w dyskusji podkreśliła, że podwyżek diet dla Radnych nie
było od 2008 roku. Radny Paweł Zapotoczny zaapelował o cierpliwość i poparł wniosek Radnej
Edyty Mielnik. Nastąpiła dyskusja Radnych na temat założeń inwestycji budowy Strażnicy w
Przerzeczynie – Zdroju. Głos w dyskusji zabrała Inspektor Izabela Zamirska-Rajek wyjaśniła,
że w założeniach inwestycji od początku zaplanowano budowę Strażnicy wraz ze świetlicą.
Radni podjęli niekontrolowaną dyskusję w podgrupach.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poprosił Radnych o ciszę i poinformował,
że wniosek Komisji Rewizyjnej zostanie złożony na piśmie.
Radna Maria Oleksiak zapytała o środki z funduszu alkoholowego 60 tys. to są
przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy? Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
Radni podjęli dyskusję wielowątkową na temat, wymiarów etatów osób zatrudnionych
w świetlicach i możliwości zmian w organizacji pracy świetlic w okresie letnim, propozycji
zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na transport zbiorowy, oświetlenie gminy
w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Radni analizowali kilka różnych
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możliwości.
Skarbnik Gminy poprosiła o sformułowanie konkretnych propozycji Radnych
na piśmie, zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały Burmistrz
na najbliższym posiedzeniu sesji odniesie się do proponowanych zmian w projekcie budżetu
w formie autopoprawek.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na
rok 2019, bez poprawek, które zostaną omówione podczas sesji.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 Radnych, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Niemcza
na lata 2019-2036 przedstawiła Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk.
Pani Skarbnik omówiła zasadnicze elementy prognozy finansowej dla naszej gminy na
najbliższe lata, wskazała na okres spłaty kredytu do 2036 roku. Prognoza jest wiernym
odzwierciedleniem budżetu gminy na rok 2019.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
zaopiniowaniem projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 Radnych, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw”.
Przewodniczący poprosił Panią Martę Żłobicką – Wnuk o przedstawienie projektu
uchwały w spawie trybu nad projektem uchwały budżetowej. Pani Skarbnik wyjaśniła,
że zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych uchwała organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa
w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne wraz z projektem uchwały
budżetowej.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem
projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 Radnych, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
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Ad 5. Sprawy różne.
Radni podjęli wielowątkową dyskusję na temat poczęstunku podczas obrad. Radni
zadecydowali, że będą organizować go we własnym zakresie.
Mieszkanka Niemczy Pani Sandra Słobodzińska poprosiła o głos. Wracając do tematu nagrań
posiedzeń komisji, przedstawiła 50 podpisów mieszkańców Niemczy, którzy opowiedzieli się
za tym, aby posiedzenia komisji były nagrywane i publikowane na stronach gminy.
Mieszkanka zwróciła również uwagę Radnych na sprawę podniesienia wysokości diet, wyraziła
zdanie, że stawka obecnie obowiązująca jest wystarczająca, natomiast gmina potrzebuje
dodatkowych środków finansowych na różne inne zadania.
Radna Maria Oleksiak zapytała czy jest możliwość otrzymania z gminy stypendium
sportowego dla mieszkańca gminy, który odnosi sukcesy w licznych zawodach sportowych?
Skarbnik Gminy Marta Żłobicka - Wnuk poinformowała, że wcześniej takie stypendium było
przyznawane, ale dzisiaj przepisy mogą się w tym zakresie różnić i zobowiązała się do
sprawdzenia tego i poinformowania Radnych o możliwościach wypłaty stypendium
sportowego.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Andrzej Osipowicz zamknął
posiedzenie połączonych komisji, życząc wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 18.50
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego
(-) Andrzej Osipowicz

Protokołowała Agnieszka Borowska, Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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