BR.0012.16.2019

Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się 23 kwietnia 2019 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.03 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w
Niemczy. Obradom połączonych Komisji przewodniczył Pan Andrzej Osipowicz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego.
W posiedzeniu połączonych komisji, na ogólną liczbę 14 Radnych, udział wzięło 14
Radnych. W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław
Węgłowski, Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, Skarbnik Gminy Marta Żłobnica –
Wnuk, pani Izabela Zamirska-Rajek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka
Musiała oraz zaproszony gość Tadeusz Szmigiel - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący zaproponował zmieniony porządek posiedzenia, wszyscy obecni
wyrazili zgodę na zmianę.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Funkcjonowanie nowo otwartego żłobka – informacja z działalności.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie naszej Gminy.
Funkcjonowanie OPS w Niemczy, po wykonanej termomodernizacji i remoncie,
problemy i potrzeby jednostki.
5. Podsumowanie komisji wyjazdowej z dnia 09.04.2019.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
Ad.1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji i
przedstawił zmieniony porządek obrad.
Ad.2. Przewodniczący otwierając punkt obrad poświęcony funkcjonowaniu nowo otwartego
żłobka poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa, którym był Pan Tadeusz Szmigiel –
prezes Fundacji Edukacji Przedszkolnej.
Pan Tadeusz Szmigiel przedstawił informacje z działalności żłobka, poinformował o
całokształcie podjętych dotychczas działań. Podał ilość dostępnych w żłobku miejsc,
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych, przy czym poinformował, że
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wszystkie miejsca są obsadzone i dodatkowo jest prowadzona lista rezerwowa. Jeśli chodzi
o obsługę , na stanowisku opiekunki dziecięcej są zatrudnione trzy osoby, pielęgniarka oraz
pani dyrektor, która zajmuje się organizacją pracy wszystkich trzech placówek w sąsiednich
gminach. Podał informacje o kosztach ponoszonych przez rodziców ( na dzień dzisiejszy są
to tylko koszty wyżywienia). Głos w dyskusji zabrała radna Wiesława Kajrys . Zapytała
o plac zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lat, czy istniałaby możliwość dodania kilku elementów
dla dzieci starszych, dodatkowo radny Stanisław Pelc zapytał o sposób działalności żłobka
w przyszłości, w odpowiedzi uzyskał wyjaśnienie, ze Fundacja zobowiązuje się do
utrzymania funkcjonowania placówki jeszcze przez dwa lata po zakończeniu projektu,
którego koniec przypada na dzień 31 maja 2020 roku i że będą poszukiwane fundusze na
dalszą działalność, Prezes Fundacji nadmienił również, że po zaprzestaniu finansowania ze
środków UE, placówka powinna być częściowo finansowana przez rodziców i przez gminę.
Pytanie o to, czy tylko dzieci z terenu gminy mogą uczęszczać do żłobka zadał radny
Miłosz Wrzesiński, odpowiedź była twierdząca. Radna Edyta Mielnik zapytała o opłaty za
żłobek, w odpowiedzi na pytanie padła informacja, ze na dzień dzisiejszy jest to tylko opłata
za posiłek. Pytanie zadała również pani Wiceburmistrz Bożena Rynkowska, dotyczyło ono
umowy partnerskiej, poprosiła o kserokopię umowy. Pytanie zadał również Pan Burmistrz,
dotyczyło ono działalności żłobka w przypadku braku zainteresowania rodziców ze względu
na konieczność uiszczania pełnych opłat. Pan T. Szmigiel poinformował, że fundacja jest
zobowiązana do utrzymania żłobka przez dwa lata. Na koniec radny S. Pelc zapytał o koszty
utrzymania lokalu, na co otrzymał odpowiedź , ze koszty oscylują w kwocie ok. 3000
złotych. Radni nie mieli więcej pytań i zaproszony gość opuścił salę.
Ad.3 Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, jakim była
współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w naszej Gminie.
Pani Izabela Zamirska – Rajek, pracownik referatu Budownictwa i Rozwoju
Lokalnego, przedstawiła sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2018 roku. Radna Edyta Mielnik zadała pytanie o środki przelane dla OSP. Pani Zamirska
poinformowała o kwocie przelanych środków, opowiedziała również o współpracy poza
finansowej oraz zawnioskowała o zmniejszenie ilości spotkań. Przewodniczący zapewnił,
że ilość spotkań zostanie zmniejszona. Radni nie mieli więcej pytań.
Salę posiedzeń opuściła Pani Izabela Zamirska – Rajek oraz Pani Bożena
Rynkowska.
Ad.4. Funkcjonowanie OPS w Niemczy, po wykonanej termomodernizacji i remoncie oraz
problemy i potrzeby jednostki przedstawiła pani Agnieszka Musiała – kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy. Radny Andrzej Osipowicz spytał o potrzeby OPS-u, Pani
kierownik poinformowała o środkach , jakie jednostka otrzymała z Urzędu
Marszałkowskiego. Radni nie mieli więcej pytań.
Pani Agnieszka Musiała opuściła salę posiedzeń.
Ad.5.

Przechodząc do punktu 5 porządku posiedzenia Radny Andrzej Osipowicz
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przedstawił notatkę z posiedzenia komisji wyjazdowej z dnia 09.04.2019 r. Poinformował,
że Rada wyraziła chęć współpracy z LKS Niemczanka i został wykonany przegląd stanu
boiska. Radny Stanisław Pelc zadał pytanie odnośnie przeniesienia sprzętu do siłowni, Pan
Burmistrz odpowiedział, że Niemczanka musi najpierw wykonać posadzkę i dopiero wtedy
sprzęt może zostać przeniesiony, ale dokładnie na ten temat można porozmawiać z
Zarządem niemczanki. Radna Edyta Mielnik spytała na czyj koszt jest przeprowadzany
remont dachu, Burmistrz poinformował, ze na koszt LKS Niemczanka.

Ad.6. Przewodniczący Andrzej Osipowicz przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia –
opiniowania projektów uchwał. Radni przystąpili do omawiania projektów uchwał:
1) projekt nr 17/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy.
Głos zabrała Radna Maria Oleksiak , która uznała, ze skarga powinna być uznana za
niezasadną, a dodatkowo Rada Miejska nie jest właściwym organem do rozpatrywania
spraw personalnych. Wypowiedziała się również radna Alicja Borodajko, twierdząc, że
jesteśmy tylko ludźmi i nie powinniśmy patrzeć tylko na prawo. Podsumowując wszystkie
wypowiedzi Radna Edyta Mielnik powiedziała, że Pan Burmistrz podejmie na pewno
odpowiednie kroki i działania.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagłosowało - 12 radnych, przeciw - 2
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
2) projekt nr 18/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego ( skargi) z dnia 30
stycznia 2019r. p. J. C. ( dane osobowe poddane anonimizacji ) na wybory Sołtysa
Sołectwa Ligota Mała, które odbyły się w dniu 17 stycznia 2019 roku.
Radna Edyta Mielnik zauważyła błąd w uzasadnieniu do uchwały . Głos w dyskusji
zabrała Radna Kamila Smęt. O godzinie 16:07 Radny Mateusz Kossakowski opuścił salę.
Głos zabrała Radna Maria Oleksiak, zwróciła się do pani przewodniczącej Pauliny Dziedzic
w kwestii sprawdzenia innej ilości wydanych kart do głosowania i braku podpisów na liście
uprawnionych do głosowania. Mecenas Mateusz Zeman poinformował, że z pozostałych
dokumentów można wywnioskować ile osób było na głosowaniu. O godz. 16:10 radny
Mateusz Kossakowski powrócił na salę posiedzeń. Przewodniczący Andrzej Osipowicz
zarządził głosowanie nad projektem.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagłosowało 12 radnych, przeciw – 1 radny,
wstrzymał się od głosu – 1 radny.
3) projekt nr 19/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim
muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
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Radni nie mieli uwag do projektu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
4) projekt nr 20/2019

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe.
Na pytania odpowiadał mecenas Mateusz Zeman. Radna Wiesława Kajrys zapytała, czy
jeśli ktoś wcześniej złożył wniosek, musi to zrobić jeszcze raz, jeżeli uchwała została
podjęta dopiero teraz. Stwierdzono, że wniosek trzeba będzie składać ponownie.
Zaproponowano wprowadzenie poprawki, dotyczącej zmiany terminu składania wniosków.
Termin ten zmieniono na 31 maja każdego roku.
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 14 radnych.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu połączonych komisji.
O godzinie 16:21 przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził 10 minutową przerwę.
Obrady zostały wznowione o godzinie 16:35.
Przewodniczący przeszedł do punktu opiniowania kolejnego projektu:
5) projekt nr 21/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2019 rok.
Pani Skarbnik Marta Żłobicka – Wnuk przedstawiła zmiany proponowane w projekcie
uchwały. Radna Edyta Mielnik pytała o zmiany dotyczące przedszkola . Radny Andrzej
Osipowicz zadał pytanie odnośnie całkowitego kosztu wozu strażackiego. Burmistrz
poinformował o wysokości zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy środków na ten cel
oraz o wysokości dopłaty z budżetu państwa. Radna Edyta Mielnik dopytała o koszty
utrzymania pojazdu. Burmistrz poinformował, ze po stronie Gminy będzie tylko opłata
ubezpieczenia OC.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 13 radnych obecnych na
posiedzeniu, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad.7. Przewodniczący komisji przeszedł do ostatniego punktu obrad – Sprawy różne.
Na wstępie zaproponował wzór wyróżnienia dla uczniów , którzy osiągnęli wybitne
wyniki sportowe, następnie radni rozmawiali na temat pomocy finansowej dla jednego z
uczniów ( sportowców), który zbiera na wyjazd, wszyscy radni byli zgodni z tym, że
udzielenie pomocy finansowej jest konieczne. Radna Wiesława Kajrys przedstawiła
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osiągnięcia sportowe jednego z uczniów.
Radna Alicja Borodajko zadała pytanie odnośnie naprawy dziur na ulicach. Pan
burmistrz poinformował, ze konsultował to z panią prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego i
że dziury będą sukcesywnie łatane przez Przedsiębiorstwo Komunalne gorącym asfaltem.
Radny Stanisław Szachniewicz zapytał o budynek starej hydroforni w parku w
Wilkowie Wielkim, czy możliwa byłaby rozbiórka tego budynku, jeśli należy on do Gminy
Niemcza. Burmistrz w odpowiedzi stwierdził, ze zapozna się z sytuacją.
Radny Paweł Rożek spytał o remont hali, Burmistrz poinformował, że planowane
jest pozyskiwanie środków na ten cel.
Radna Wiesława Kajrys poprosiła o przesłanie linku do nagrania komisji do wglądu
dla radnych.
Radna Paulina Dziedzic spytała o możliwość wyburzenia budynku znajdującego się
pomiędzy szkołą, a placem zabaw w Gilowie. Burmistrz odpowiedział, że zapozna się z
sytuacją.
Radny Michał Kaczorowski zapytał o oświetlenie na ulicy Sportowej w
Przerzeczynie Zdrój. Burmistrz poinformował, że sprawą zajmuje się kierownik Referatu
Budownictwa i Rozwoju Lokalnego pani Kamila Pankiewicz – Krawiec.
Radna Edyta Mielnik spytała o kwestię studni i wody na świetlicę w Podlesiu,
Burmistrz poinformował, ze większość udziałów jest w posiadaniu pani S., radna poprosiła
o zajęcie się tematem.
Radny Andrzej Osipowicz zadał pytanie odnośnie chodnika na ulicy Bolesława
Chrobrego, czy jest jakaś informacja na temat tej inwestycji ze Starostwa Powiatowego,
Burmistrz poinformował, ze nie posiada dokładniejszych informacji.
Na pytania odnośnie placu zabaw na tzw. dróżkach, który ma powstać w ramach
budżetu obywatelskiego, pan Burmistrz poinformował, ze sprawą zajmuje się kierownik
Referatu Budownictwa i Rozwoju Lokalnego.
Radna Edyta Mielnik zasugerowała, aby przewodniczący Komisji zapraszał
każdorazowo potrzebnych merytorycznie pracowników urzędu.
O godzinie 17:10 przewodniczący Andrzej Osipowicz zamknął posiedzenie
połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego
(-) Andrzej Osipowicz
Protokołowała Joanna Szachniewicz
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