BR.0012.12.2020
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się w dniach 5 i 8 maja 2020 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się 5 maja 2020 roku o godz. 15.02 a zakończyło się 8 maja 2020
roku o godz. 14.09 w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy
(Odnotowano przerwę w obradach od dnia 5 maja 2020 roku godz. 18.00 do dnia 8 maja 2020
roku do godz. 13.00).
Obradom połączonych Komisji przewodniczyła Pani Wiesława Kajrys - Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
W I części posiedzenia połączonych komisji dnia 05 maja 2020 roku, na ogólną liczbę 14
Radnych, udział wzięło 12 Radnych. W II części posiedzenia połączonych komisji dnia 08 maja
2020 roku, na ogólną liczbę 14 Radnych, udział wzięło 13 Radnych – lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy Paulina Dziedzic, Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, Sekretarz Gminy
Urszula Adamczyk, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy Elżbieta Szymańska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy Anna Kuźmińska i
Skarbnik Gminy Marta Żłobicka - Wnuk.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodnicząca Wiesława Kajrys w dniu 5 maja 2020 roku o godz. 15.02 otworzyła
posiedzenie połączonych komisji, powitała obecnych na posiedzeniu radnych oraz
zaproszonych gości i przedstawiła porządek obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Wiesława Kajrys przystąpiła do opiniowania złożonych pod obrady
radnych projektów uchwał:
1) Nr 15/2020 w sprawie załatwienia wniosku p. J. Ś. o pomoc w załatwieniu spraw
socjalnych i dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy.
Projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Niemczy
Edyta Mielnik. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca Wiesława Kajrys
zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
2) Nr 16/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i
Gminy Niemcza.
Projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Niemczy
Edyta Mielnik, która poinformowała, że projekt w takiej formie w jakiej został przesłany
radnym nie uzyskał pozytywnej opinii prawnej. Radna Edyta Mielnik odczytała stanowisko
komisji. Na pytania radnych o stanowisko Burmistrza w tej sprawie, Zastępca Burmistrza
Bożena Rynkowska poinformowała zebranych, że na chwilę obecną Pan Burmistrz czeka na
działania i stanowisko Konserwatora Zabytków. Radni podjęli dyskusję nad zasadnością
uznania skargi mieszkańca Niemczy na działania Burmistrza związane z remontem sali
posiedzeń Urzędu Miasta. Radca prawny Mateusz Zeman poinformowała radnych, że Rada
Miejska nie jest właściwa na tym etapie postępowania organu nadzoru nad zabytkami co do
rozstrzygnięcia czy działanie Burmistrza poprzez zamalowanie fresku na ścianie w sali
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posiedzeń było niezgodne z prawem. Mecenas Mateusz Zeman, który zwrócił uwagę w tej
sprawie na właściwość rady, która nie ma możliwości oceny naruszenia przepisów prawa
dotyczących działalności konserwatora zabytków, to on jest organem właściwym oraz
kompetentnym do oceny i wszczęcia postępowania. Rada Edyta Mielnik wyjaśniła, że komisja
przyjęła stanowisko opierając się na założeniu, że Burmistrz zarządza mieniem komunalnym
i za nie odpowiada. Radny Stanisław Pelc zwrócił się z pytaniem czy uchwała rady podjęta
dzisiaj będzie zgodna z prawem jeśli konserwator zabytków nie podjął jeszcze postępowania
ani decyzji. Mecenas Zeman podkreślił, że uchwała nie będzie rodzić żadnych konsekwencji,
będzie jedynie stanowiskiem rady w danej sprawie, wiążącą dla Burmistrza byłaby decyzja
konserwatora zabytków. Radni nie mieli więcej pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca
Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 radnych obecnych na
posiedzeniu, 2 było „przeciw”, 1 „wstrzymał się” od głosu. Projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
3) Nr 17/2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Radna Edyta Mielnik zapytała o konieczność odwołania się w uzasadnieniu do uchwał
podejmowanych przez ZGPD7, którego Gmina Niemcza jest partnerem. Odpowiedzi udzieliła
Pani Katarzyna Puszka pracownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, która
wskazała na to, że konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z podziału zadań, które
będą realizowane na mony porozumienia ZGPD7 zajmującego się realizacją usług na rzecz
gmin partnerskich w zakresie odbierania odpadów komunalnych od momentu podjęcia uchwały
w lutym 2020 roku. Natomiast Gmina Niemcza jest zobowiązana samodzielnie na podstawie
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do
realizacji usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez radę. Radni mieli wątpliwości co do wysokości
górnej granicy kwoty, co do potrzeb rynku. Pani Katarzyna Puszka wyjaśniła, że zgodnie ze
składanymi sprawozdaniami przez mieszkańców Gilów jest największym odbiorcom tego
rodzaju usług. Podkreśliła, że nie ma szczegółowych informacji co do ilości wywożonych
ścieków. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu
uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 3 radnych obecnych na
posiedzeniu, 9 radnych „wstrzymało się” od głosu. Projekt nie został pozytywnie
zaopiniowany.
4) Nr 18/2020 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Niemczy, działającym
na terenie Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020-2024”.
Projekt uchwały omówiła Prezes Przedsiębiorstwa komunalnego w Niemczy Pani Elżbieta
Szymańska. Radny Andrzej Osipowicz zapytał o ujęcie wody w Piotrkówku. Prezes
poinformowała, że w miejscowości jest studnia, która zaopatruje 8 gospodarstw i zgodnie z
analizą jest wystarczające. Radny zapytał również o możliwość rozbudowy sieci w innych
miejscowościach tj. Podlesiu czy Ruszkowicach – Prezes zwróciła uwagę, że są już to zadania
inwestycyjne, które planuje gmina, spółka zajmuje się utrzymaniem sieci już istniejącej. Radni
pytali również o realizację sieci w Przerzeczynie Zdroju, Prezes wyjaśniła, że została już
wydana decyzja lokalizacyjna i w najbliższym dogodnym terminie dalsze prace będą podjęte.
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Radna Edyta Mielnik zapytała o plany spółki związane z kredytem i jego zabezpieczeniem.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że gmina w przypadku niewypłacalności spółki i jej rozwiązania
będzie musiała zadłużenie spłacić. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu
uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na
posiedzeniu. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
5) Nr 19/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020-2025.
Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska wystąpiła z wnioskiem do Radnych o wycofanie
powyższego projektu uchwały z procedowania z uwagi na nieobecność z powodu choroby
Kierownika OPS-u w Niemczy, oraz wątpliwości co do sposobu finansowania proponowanych
w uchwale zapisów. Projekt nie został zaopiniowany.
6) Nr 20/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej z budżetu Gminy Niemcza dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych
opiekunów oraz osób, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4
lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał skąd taka niska kwota dofinansowania w wysokości 100,00
zł? Radny zwrócił uwagę na to, że temat dofinansowania Żłobka „Smerfowa kraina”
w Niemczy, był wielokrotnie poruszany na posiedzeniach rady. Głos w sprawie zabrała
Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, która omówiła zapisy zawartego trójstronnego
porozumienia gmin wobec prowadzonej na ich terenie działalności w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3 prze fundację. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że żłobek jest jednostką, która
pozyskała środki zewnętrzne na swoją działalność natomiast w zawartym porozumieniu zapis
nie określa kwoty dotacji w 1,5 rocznym okresie trwałości. Pani Burmistrz dodała, że radni
mogą wskazać możliwości zmian w budżecie gminy na rok 2020 Sposób finansowania
działalności żłobków zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
omówiła Agnieszka Borowska pracownik zajmujący się zadaniami oświatowymi. Radna Edyta
Mielnik zwróciła uwagę na potrzeby rodziców oraz konieczność zachowania trwałości
projektu, w którym partnerem jest Gmina Niemcza, poprosiła również skarbnik gminy
o podpowiedź gdzie w budżecie tego roku można znaleźć środki finansowe, które można
przeznaczyć na dotację. Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk wyjaśniła, że tego rodzaju
dotacja jest wydatkiem bieżącym i musi mieć odzwierciedlenie w dochodach bieżących, w
chwili obecnej z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią mamy kłopoty z zachowaniem
wysokości planowanych wydatków oraz obawiamy się utraty płynności finansowej.
O potrzebach mówiła również Pani Anna Kuźmińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Niemczy. Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na wydatki związane z gospodarką komunalną,
która obciąża budżet gminy znacznie w porównaniu z sąsiednimi gminami, skarbnik wyraziła
swój sprzeciw co do zwiększania wydatków związanych z działalnością, która nie jest
zadaniem własnym gminy. Zastępca Burmistrza poprosiła Wysoką Radę o rozważenie, czy
dofinasowanie prywatnej działalności będzie właściwym wydatkowaniem środków
finansowych gminy. Radni wyrażali w wielowątkowej dyskusji swoje wątpliwości wynikające
z niskiej wysokości dotacji zaproponowanej w projekcie do potrzeb rodziców. Radni
zaproponowali możliwości dofinansowania pobytu dzieci w żłobku niepublicznym w OPS-ie.
Radni nie mieli więcej pytań. Projekt nie został zaopiniowany w dniu 5 maja 2020 roku.
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7) Nr 21/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036.
8) Nr 22/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza
na 2020 rok.
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy, która wskazała na wprowadzenie do budżetu gminy
na rok 2020 zadań inwestycyjnych związanych z remontem dwóch dróg, zwiększenia kwot
części ogólnej subwencji oświatowej. Radna Edyta Mielnik zwracając się do Pani Skarbnik
zapytała o wymagania co do sposobu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w
odniesieniu do wysokości deficytu wykazanego w uchwale. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik
Gminy, wskazując na ciągłość budżetu i konieczność zabezpieczenia pokrycia wydatków, które
wynikają m. in. z podpisanych aneksów do umów. Radna Edyta Mielnik zadała szereg
szczegółowych pytań dotyczących proponowanych w budżecie zmian, zwróciła uwagę na
zasadność dokonanych zmian zabezpieczających wydatki związane z zakupem autobusu.
Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska zwróciła uwagę na fakt zabezpieczenia potrzeb wielu
środowisk lokalnych (dzieci i młodzieży, seniorów czy osób niepełnosprawnych). Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Niemczy Pani Anna Kuźmińska omówiła zasady dowożenia uczniów
w trwającym roku szkolnym, wskazała na korzyści wynikające z reorganizacji dowożenia
uczniów. Radni nie mieli więcej pytań. Projekty uchwał budżetowych nie zostały
zaopiniowane.
Przewodnicząca zakończyła I część posiedzenia komisji dnia 05 maja 2020 roku o godz. 18.00
Odnotowano przerwę w obradach do dnia 8 czerwca 2020 roku do godz. 13.00.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys dnia 8 maja 2020 roku o godz. 13.00 rozpoczęła II część
posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
W II części posiedzenia połączonych komisji dnia 08 maja 2020 roku, na ogólną liczbę 14
Radnych, do godz. 13.07 udział wzięło 12 Radnych, od godz. 13.07 do godz. 14.00 udział
wzięło 13 Radnych.
Posiedzenie rozpoczęto od pkt 2 porządku obrad tj. opiniowania projektów uchwał, które nie
zostały zaopiniowane w dniu 05 maja 2020 roku:
1) Nr 19/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta
i Gminy Niemcza na lata 2020-2025.
Projekt przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy Agnieszka Musiała.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
2) Nr 20/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Niemcza dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzących
żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3.
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Głos w sprawie zabrała Radna Edyta Mielnik, która zaproponowała zmianę zapisu w projekcie
uchwały, proponując zwiększenie kwoty dotacji z wysokości 100,00 zł do wysokości 250,00 zł
dla 1 dziecka objętego opieką w żłobku i wniesienie pod obrady radnych tego samego projektu
ale z inicjatywy radnych. Zaproponowana zmiana została zaakceptowana przez radnych
i przewodnicząca komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej
w Niemczy Wiesława Kajrys poprosiła członków swojej komisji o przyjęcie wniosku.
Członkowie komisji jednogłośnie byli „za” poddaniem sprawdzonego pod względem pranym
projektu uchwały Nr 20/2020 wraz ze zmiana wysokości dotacji ze 100,00 zł na kwotę 250,00
zł pod głosowanie. Radna zwróciła również uwagę na fakt zabezpieczenia odpowiednich
środków w budżecie w wysokości 3200,00 zł, aby zabezpieczyć wypłatę dotacji w okresie od
sierpnia do grudnia 2020 roku, co wymaga wniesienia autopoprawki do projektu uchwały Nr
22/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2020 rok.
Głos w sprawie zabrała również Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, która zwróciła
uwagę na charakter działalności organu prowadzącego żłobek w Niemczy i potrzebę
dofinansowania utrzymania dzieci w żłobku. Mecenas omówił kwestie proceduralne
opiniowania projektów dwóch uchwał, których dotyczą proponowane zmiany.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem w pierwszej
kolejności projektu uchwały nr 20/2020 ze zmianami. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 11 radnych, „wstrzymało się od głosu” 2 radnych obecnych
na posiedzeniu.
3) Nr 21/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem w pierwszej
kolejności projektu uchwały nr 21/2020 ze zmianami. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 11 radnych, „wstrzymało się od głosu” 2 radnych obecnych
na posiedzeniu.
4) Nr 22/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2020 rok.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem w pierwszej
kolejności projektu uchwały nr 21/2020 ze zmianami. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 11 radnych, „wstrzymało się od głosu” 2 radnych obecnych
na posiedzeniu.
Ad 3. Sprawy różne. Radni nie mieli pytań.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Wiesława Kajrys zamknęła posiedzenie
połączonych komisji.
Komisje zakończyły posiedzenie dnia 8 maja 2020 roku o godz. 14.09.
Nagranie z I części posiedzenia komisji w dniu 05 maja 2020 roku znajduje się:
https://www.youtube.com/watch?v=tlKt7je3h0Q
Nagranie z II części posiedzenia komisji w dniu 08 maja 2020 roku (nagranie od 0:00 do 33:15)
znajduje się: https://www.youtube.com/watch?v=L5Z2-ouR_x4
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich
(-) Wiesława Kajrys
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