Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy, które odbyło się 24 listopada
2020 roku w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 . 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 - listy obecności Radnych stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 do niniejszego
protokołu. W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Jarosław Węgłowski, Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, Skarbnik Gminy Marta Żłobicka –
Wnuk, Sekretarz Urszula Adamczyk.
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłym
Jerzym Prokopie.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i poinformował o przesunięciu punktu
dotyczącego klubów sportowych na początek obrad. Radni większością głosów przyjęli porządek
po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy
3. Przegląd i oględziny podwórek wokół Rynku, dyskusja nad zagospodarowaniem terenu,
spacer po mieście ok. 15 minut
4. Zadania inwestycyjne na terenie Gminy Niemcza, stopień realizacji planowanych inwestycji
w 2020 roku, stopień realizacji inwestycji wykonywanych wspólnie z powiatem w 2020
roku.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne
7. Zakończenie obrad
Ad 1. Przewodniczący Andrzej Osipowicz otworzył posiedzenie połączonych komisji, powitał
obecnych na posiedzeniu radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawiła porządek obrad.
i poinformował o przesunięciu punktu dotyczącego klubów sportowych na początek obrad. Radni
większością głosów przyjęli porządek po zmianach.
Ad.2.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu prezesa LKS Niemczanka. M. Jarguz poinformował, że
głównym celem działalności jest propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Niemcza, poinformował również, czym oprócz działalności sportowej zajmuje się LKS
Niemczanka, głos zabrał również pan K. Nowak. Dyskusja dotyczyła działalności LKS Niemczanka
we współpracy z Lechią Dzierżoniów.
W następnej kolejności omówiono sprawozdanie z działalności LKS Gilów, które otrzymano na
piśmie. Radny M. Kossakowski zabrał głos w temacie powstającej inwestycji sztucznego boiska.
Przewodniczący zamknął punkt dotyczący sprawozdań i przeszedł do punktu 3.
Ad.3.
Po przeglądzie i oględzinach podwórek obrady wznowiono o godz. 16:20 i rozpoczęto rozmowy.
Radny Mateusz Kossakowski spytał jaki jest plan na poszczególne podwórka, głos zabrała pani
Wiceburmistrz, poinformowała o programie remontu podwórek i o tym, że w tej sprawie były już
przeprowadzane rozmowy.

Poza tematem podwórek radny Paweł Zapotoczny spytał o awarię wodociągową w Nowej Wsi
Niemczańskiej, odpowiedzi udzieliła prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, poinformowała, że
awaria została tymczasowo usunięta i ustalono prace jakie mają być wykonane oraz , że będą one
wykonane w ramach gwarancji.
Ad.4.
Przewodniczący obrad poinformował, że temat inwestycji był już szeroko omawiany na komisji
wyjazdowej, z której sporządził protokół i przedstawił go radnym. Poprosił pana Burmistrza o
zabranie głosu w temacie ul. Polnej.
Pan Burmistrz zabrał głos w sprawie ul. Polnej oraz inwestycji wykonywanych wspólnie z
powiatem, poinformował o terminach zakończenia trwających inwestycji, jak również o
planowanych inwestycjach.
Radna Edyta Mielnik zadawała pytania o finansowanie inwestycji, pani skarbnik odpowiedziała, że
nie ma informacji , co do dokładnych kwot. Radna zawnioskowała, aby na komisjach pojawiali się
pracownicy referatów.
Radna Wiesława Kajrys zapytała o nową nitkę wodną, czy przewidywane jest podpięcie dolnej
części ul. Wrocławskiej. Pan Burmistrz poinformował, że odbędzie się spotkanie z WiK
Dzierżoniów i na tym spotkaniu zostanie poruszony ten temat, ponieważ zadanie to miało być
wykonane przez WiK w 2020 roku.
Radna spytała o zakończenie nitki Gola Dzierżoniowska – Kietlin. Burmistrz poinformował, ze
inwestycja zakończy się przy Wytwórni Mas Bitumicznych.
Głos zabrał radny Stanisław Pelc, który poruszył temat schodów na ul. Przedszkolnej i powiedział,
że mogłoby być zrobione oświetlenie. Burmistrz poinformował, ze inwestycja nie jest jeszcze
zakończona.
Ad.5.
Przewodniczący przeszedł do punktu dotyczącego opiniowania projektów uchwał.
1) Projekt Nr 75/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Pracownik UM zreferował projekt uchwały. Pytania zadawała radna Edyta Mielnik,
odpowiedzi udzielała pani Skarbnik. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. 8 głosami ZA, przy 4 głosach WSTRZYMUJĄCYCH został
pozytywnie zaopiniowany.
2) Projekt nr 76/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Niemczy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemcza.
Dyrektor OPS Agnieszka Musiała poinformowała, ze uchwała wynika ze zmiany
stanowiska. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały, który 12
głosami ZA został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
3) Projekt nr 77/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi z tereny Gminy Niemcza.
Uchwałę zreferowała dyrektor OPS Agnieszka Musiała. Przewodniczący obrad zarządził
głosowanie nad projektem uchwały, który 12 głosami ZA został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany.
4) Projekt nr 78/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy
Uchwałę zreferowała dyrektor OPS Agnieszka Musiała. Nie było pytań. Przewodniczący
obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały, który 12 głosami ZA został

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
5) Projekt nr 79/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/74/19 Rady Miejskiej w
Niemczy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 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.
Uchwałę zreferowała dyrektor OPS Agnieszka Musiała. Przewodniczący obrad zarządził
głosowanie nad projektem uchwały, który 12 głosami ZA został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany.
6) Projekt nr 80/2020 głos zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała, że projekt dotyczący
WPF zostaje skreślony, ponieważ nie został przygotowany i będzie przygotowany na sesję
grudniową.
7) Projekt nr 81/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza
na 2020 rok.
Głos zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała o wprowadzonych zmianach. Na pytania,
które zadawała radna Edyta Mielnik, odpowiadała pani Skarbnik.
Radnym przedłożono na piśmie propozycje poprawek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wprowadzeniem poprawek, w którym 12
głosami ZA pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie poprawek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały, który 10 głosami ZA ,
przy 2 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6.
Sprawy różne.
Radna Wiesława Kajrys zapytała o wyrwy na Zielonce, pan Burmistrz nie miał odpowiedzi na to
pytanie, radna zadała kolejne pytanie, które dotyczyło nagłośnienia na cmentarzu, pan Burmistrz
poinformował, że cały projekt jest już zakończony.
Radna Edyta Mielnik poruszyła temat korespondencji w sprawie ul. Wrocławskiej, złożyła ustny
wniosek o przygotowanie informacji na temat przebiegu sprawy ul. Wrocławskiej.
Przewodniczący obrad odczytał pismo pana T.P., które wpłynęło do Biura rady Miejskiej i
poinformował, że sprawa najpierw zostanie przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz spytał, do którego dnia grudnia muszą się spotkać komisje w
sprawie budżetu. Radna Wiesława Kajrys zaproponowała datę 8 grudnia 2020 roku o godz. 15:00
na posiedzenie połączonych komisji w sprawie budżetu na 2021 rok.
Radny Andrzej Osipowicz podziękował za naprawę kosza przed Ośrodkiem Kultury w Niemczy.
Ad.7.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zakończył posiedzenie połączonych komisji o godzinie 17:45.
Protokołowała Joanna Szachniewicz
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
(-) Andrzej Osipowicz

