BR.0012.15.2020
Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich
oraz Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy,
które odbyło się 26 maja 2020 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.05 w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka
Kultury (NOK) 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 12 Radnych
- lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska,
Sekretarz Gminy Urszula Adamczyk, Dyrektor NOK w Niemczy
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Plan Pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury na 2020 rok.
3. Plan Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Niemczy.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2019.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji, powitał
obecnych na posiedzeniu radnych oraz zaproszonych gości i przedstawił porządek obrad, do
którego wniesiono nowy punkt 5. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w gminie
Niemcza.
Ad 2. Plan Pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury na 2020 rok przedstawił pan Jan Grynienko
Dyrektor NOK w Niemczy. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Radni
nie mieli pytań.
Ad 3. Plan Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Niemczy na rok 2020 omówiła Pani Danuta
Wakulik Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy. Informacja stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Radni nie mieli pytań.
Ad 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2019 przedstawiła Pani Anna Korman pracownik Referatu Budownictwa i Rozwoju
Lokalnego Urzędu Miasta i gminy w Niemczy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu. Radni nie mieli pytań.
Ad 5. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Niemcza przedstawiła Dyrektor
Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród w Niemczy Pani Marta Bagińska. Dyrektor
wyjaśniła zasady rekrutacji i organizację oddziałów przedszkolnych od września 2020 roku.
Poinformowała radnych o pozyskaniu środków zewnętrznych w wysokości 500 tyś zł na
działalność bieżąca jednostki i utworzenie od 1 września 2020 roku oddziału integracyjnego w
Niemczy, z możliwością organizacji wielorakich zajęć m.in. z logopedą, rehabilitantem. Radni
zwrócili uwagę na to, że zabrakło pełnej informacji o zasadach rekrutacji w 2020 roku z
podziałem na zlokalizowane poza główną siedzibą przedszkola w Niemczy oddziały w Gilowie
i Przerzeczynie Zdroju. Przewodnicząca RM w Niemczy Paulina Dziedzic poinformowała, że
powinna być podjęta procedura likwidacji, jeśli zamiar był taki aby nie było naboru do
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oddziałów w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju. Radni podjęli wielowątkową dyskusję na ten
temat.
Ad 6. Zastępca Burmistrza Pani Bożena Rynkowska złożyła wniosek o wycofanie projektu Nr
25/2020 uchwały 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, z
uwagi na brak prawnej możliwości podjęcia tej uchwały jako dedykowanej i poszukiwanie
innego sposobu na rozwiązanie sprawy dofinansowania działalności niepublicznego żłobka w
Niemczy z budżetu gminy. Nawiązała się dyskusja na temat tego projektu. Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys na wniosek Radnej
Edyty Mielnik, który został przez członków komisji przegłosowany 4 głosami „za” przy 3
głosach „przeciw”, wniosła projekt uchwały zarejestrowany pod numerem 25/2020 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 pod obrady radnych jako projekt komisji.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz przystąpił do opiniowania projektów uchwał:
1) Nr 25/2020 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.
Radni po zakończonej dyskusji nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Andrzej
Osipowicz zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 radnych obecnych na posiedzeniu.
2) Nr 26/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
3) Nr 27/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
4) Nr 28/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
5) Nr 29/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej.
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Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu.
Ad 9. Sprawy różne.
Wniosek Radej Wiesławy Kajrys o organizacje posiedzeń w NOK-u został pozytywnie
zaopiniowany.
Radny Miłosz Wrzesiński poinformował zebranych o zaplanowanym w dniu 8 czerwca 2020
roku o godz. 14.00 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM w Niemczy w sprawie kontroli
remontu ul. Wrocławskiej w Niemczy.
Radna Wiesława Kajrys poprosiła o informację na temat dopłat dla mieszkańców do zakupu
instalacji, która pozwala na gromadzenie deszczówki.
Poruszono temat aktualizacji informacji o szambach czy będą i kiedy kontrole oraz jaka jest
podstawa prawna?
Zastępca Burmistrza poinformowała obecnych, że zgodnie z obowiązująca ustawa w tym
zakresie, powołana w tym celu komisja na początku będzie miała zadanie informujące.
Radni pytali o remont drogi przy ul. Batalionów Chłopskich w Niemczy i zwrócili się z prośbą
o przesłanie wniosku o remont drogi powiatowej do Zarządu Powiatu Strzelińskiego.
Pani Bożena Rynkowska Zastępca Burmistrza zapewniła, że po zasięgnięciu informacji
odpowie na pytania radnych w najbliższym możliwym terminie, zaprosiła również radnych do
komunikowania się z nią telefonicznie bądź osobiście w sprawach bieżących zgłaszanych im
przez mieszkańców. Radni nie mieli więcej pytań.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Andrzej Osipowicz zamknął
posiedzenie połączonych komisji.
Komisje zakończyły posiedzenie o godz. 19.00.
Nagranie z posiedzenia komisji znajduje się:
https://www.youtube.com/watch?v=HLVgRxwId_M

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