Rada Miejska w Niemczy
Komisja Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, Komisja Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego, Połączone Komisje

Protokół nr BR.0012.000008.2022
Posiedzenie odbyło się w dniu 22 marca 2022 roku. Obrady rozpoczęto 22 marca 2022 o godz.
13:00, a zakończono o godz. 16:30 tego samego dnia.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Wiesława Kajrys.
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. W posiedzeniu brali udział
członkowie poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Niemczy. Listy obecności stanowią
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Plan pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury na 2022 rok.
Plan pracy Niemczańskiego Ośrodka Kultury przedstawił Dyrektor instytucji kultury Pan Jan
Grynienko. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
- Miłosz Marek Wrzesiński
- Wiesława Ewa Kajrys
- Andrzej Piotr Osipowicz
Radni pytali o frekwencję na zajęciach organizowanych w NOK podczas ferii zimowych;
plany kontynuacji bardzo dobrze przyjętego przez mieszkańców projektu „Kino Gród”; plany
w zakresie współorganizacji dożynek w poszczególnych sołectwach.
Dyrektor Jan Grynienko poinformował, że pomimo obowiązujących z uwagi na pandemię
obostrzeń frekwencja dzieci i młodzieży na organizowanych przez instytucje kultury zajęć
podczas ferii zimowych była zadowalająca. Projekt „Kino Gród” będzie kontynuowany w
miarę posiadanych środków finansowych. Pan Dyrektor przypominał, że z uwagi na wzrost
wydatków bieżących tj. energia elektryczna, opłaty za media, plany w zakresie organizacji
dożynek są w fazie przygotowań i z uwagi na zabezpieczone w budżecie instytucji środki
finansowe najprawdopodobniej będą organizowane na poziomie gminy.
3. Plan pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Plan pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej omówiła Dyrektor Danuta Wakulik.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
-Wiesława Kajrys
Radne pytały o remont głównego budynku biblioteki publicznej z siedzibą w Niemczy; koszty
bieżące przeznaczone na opał.
Pani Dyrektor poinformowała, że w siedzibie instytucji miały miejsce remonty bieżące
poszczególnych pomieszczeń. W planie budżetu Gminy Niemcza nie zostały zaplanowane
środki finansowe na przeprowadzenie kapitalnego remontu w siedzibie biblioteki, informacje
potwierdziła Sekretarz Gminy Hanna Piwowarska. Pani Dyrektor poinformowała również, że
z uwagi na zmianę stawek koszty tak jak wszędzie wzrosły, ale po przesłaniu odpowiednich
deklaracji do dostawcy, zaproponowano instytucji zniżki i kolejne rachunki opiewały już na
niższe kwoty mieszczące się w planie finansowym.
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4. Promocja Miasta i Gminy Niemcza i współpraca z miastami partnerskimi.
Temat omówiła Pani Hanna Piwowarska Sekretarz Gminy, która podkreśliła znaczenie
podejmowanych z miastami partnerskimi wspólnych przedsięwzięć tj. Projekt „Nimtsch nas
łączy” i remont Baszty miejskiej. A z uwagi na obowiązujące obostrzenia i panującą
pandemię wszelkie wyjazdy i spotkania zostały czasowo wstrzymane. Pani Sekretarz
poinformowała również o organizacji w kwietniu wyjazdu do miasta Letohrad, której
delegacja uczestników z ramienia gminy w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie,
migracją ludności ukraińskiej na zachód Europy w tym do Czech i brak miejsc noclegowych
w Letohradzie, została przez organizatora czeskiego mocno ograniczona. Wobec powyższego
wśród uczestników znajdą się m. in. dzieci i młodzież z zespołu tanecznego Joanki,
przedstawiciele Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, by godnie reprezentować naszą
gminę podczas Dni Miasta Letohrad, w każdej z części uroczystości.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
- Andrzej Piotr Osipowicz
Rdana Edyta Mielnik zapytała o współpracę z pozostałymi miastami partnerskimi francuskim
miastem Montreux i niemieckim Gladenbach. Członkowie stowarzyszeń Radni Stanisław
Szklarski i Miłosz Wrzesiński poinformowali o zmianach organizacyjnych w zarządzie
Stowarzyszenia Partnerstwo Miast, które również z uwagi na pandemię zawiesiło nieco swoją
działalność. Radny Szklarski poinformował, że spotkania i wyjazdy zagraniczne zaplanowane
w ubiegłym roku nie doszły do skutku, a zaplanowany w 2022 roku na termin kwietniowy
wyjazd został z uwagi na działania wojenne i trudną sytuacją w Europie przeniesiony na maj.
Radny zaprosił obecnych na sesji radnych do członkostwa w stowarzyszeniu, krótko
przedstawił zasady członkostwa i obowiązek opłacania składek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz poinformował, że otrzymał
zaproszenie Starosty Letohradu dla wszystkich radnych i nie było w nim mowy o
ograniczeniu liczby uczestników. Radni w liczbie 11 osób, zobowiązali się uczestniczyć w
spotkaniu Miast Partnerskich w Letohradzie organizując własny transport.
5. Gospodarka wodo-ściekowa na terenie Gminy, modernizacja oczyszczalni ścieków w
Niemczy, plany modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Niemcza.
Temat omówili Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy Elżbieta Szymańska i
Prezes WiK w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki. Informacje stanowią załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
Radna zapytała o rozwiązanie sytuacji zaopatrzenia mieszkańców Przerzeczyna Zdroju w
wodę. Kierownik Referatu Budownictwa i rozwoju Lokalnego Pan Leszek Lupa
poinformował, że toczą się próby podjęcia rozmów z obecnym właścicielem a sytuacja
prawna jest trudna.
6. Budowa wodociągu z Goli. Wymiana sieci wodociągowej realizowanych przez WIK i
Przedsiębiorstwo Komunalne - postęp prac w tym zakresie.
Prezes WiK w Dzierżoniowie Pan Andrzej Bronowicki przedstawił szczegółową informację
w zakresie wykonanych przedsięwzięć. Informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Prezes omówił również założenia projektu uchwały nr 18/2022 w sprawie uchwalenia
"Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych" dla Miasta i Gminy Niemcza na lata 2022-2025".
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Radni pytali o plany inwestycyjne remontu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w Rynku
w Niemczy, gdzie obecnie realizowana jest gminna inwestycja drogowa. Prezes
poinformował, że w ramach realizowanych przez WiK w Dzierżoniowie zadań możliwe
będzie montowanie kilka przyłączy kanalizacyjnych, sprawa jest do uzgodnienia z
inwestorem.
7. Zarządzanie mieniem komunalnym, remonty, struktura, analiza sprzedaży, analiza
wysokości czynszów po zmianach.
Temat omówiła Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy Elżbieta Szymańska.
Informacje stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radni nie mieli pytań.
Radna Kamila Smęt, członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Niemczy, opuściła obrady połączonych komisji o godz. 15.00.
8. Opiniowanie projektów uchwał.
a) Nr 14/2022 w sprawie przekazania wniosku z dnia 18.02.2022 r. p. K. o zamontowanie
oświetlenia na ulicy Azaliowej w Niemczy do organu właściwego;
Projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawiła
Przewodnicząca komisji Alicja Borodajko. Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej w
Niemczy przekazanie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, do załatwienia
według właściwości. Radni nie mieli pytań.
b) Nr 16/2022 w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie Gminy
Niemcza;
Projekt omówiła Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy Elżbieta Szymańska.
W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Pelc
Radny zapytał o wysokość opłat obowiązujących na cmentarzu, czy będą zmienione. Prezes
Elżbieta Szymańska poinformowała, że pozostaną w tej samej wysokości założenia uchwały
nie zmieniają ich. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie:
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, NIEOBECNI: 0
Projekt nr 16/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy.
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, NIEOBECNI: 2
Projekt nr 16/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
c) Nr 17/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok;
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka – Wnuk. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie:
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 0
Projekt nr 17/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy.

3

Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
ZA: 1, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 2
Projekt nr 17/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
e) Nr 18/2022 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" dla Miasta i Gminy Niemcza na lata 2022-2025”;
Projekt uchwały został omówiony w punkcie 5 porządku obrad przez Prezesa WiK w
Dzierżoniowie Pana Andrzeja Bronowickiego.
W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Pelc
- Andrzej Osipowicz
Radni pytali o ewentualnie planowany wzrost opłat za wodę i ścieki oraz możliwości przyłączania
wody, bo w projekcie uchwały zaplanowano przyłącza kanalizacyjne.
Pan Prezes poinformował, że obecna taryfa cen za wodę i ścieki obowiązuje do września 2022
roku, stawkę ustala Przedsiębiorstwo „Wody Polskie” i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie
powiedzieć czy ceny wzrosną. Natomiast przyłącza wody nie będą realizowane z uwagi na
znacząco ograniczony w 2022 roku budżet jednostki, o czym Pan Prezes informował radnych przy
okazji przedstawiania sprawozdania z realizacji zadań WiK w Dzierżoniowie na terenie Gminy
Niemcza. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie:
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 0
Projekt nr 18/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy.
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 2
Projekt nr 18/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
f) Nr 19/2022 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2022-2036.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka – Wnuk. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie:
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 0
Projekt nr 19/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy.
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
ZA: 1, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 2
Projekt nr 19/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
b) Nr 15/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie:
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Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 0
Projekt nr 15/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy.
Wyniki głosowania członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 2
Projekt nr 15/2022 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
9. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Wiesława Ewa Kajrys
- Stanisław Pelc
- Edyta Marta Mielnik
- Michał Kaczorowski
Sekretarz Gminy Hanna Piwowarska poinformowała radnych o konieczności podjęcia
uchwały związanej z szeregiem przepisów związanych z konfliktem zbrojnym wobec Ukrainy
i migracja obywateli tego państwa do Polski. Projekt uchwały po konsultacji z organem
nadzoru wojewody zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji.
Radni pytali o:
- możliwości usprawnienia obsługi uchodźców z Ukrainy w naszym urzędzie;
- przebieg inwestycji strażnicy w Przerzeczynie Zdroju oraz kłopot z niewłaściwym
umiejscowieniem w planie budynku pomieszczenia toalety;
Sekretarz Gminy poinformowała, że nie ma możliwości uruchomienia dodatkowego
stanowiska dla uchodźców, pracownicy zostali oddelegowani do wykonywania odpowiednich
zadań w związku z migrantami, tak aby optymalnie usprawnić realizację powierzonych przez
wojewodę zadań.
Kierownik referatu Budownictwa i rozwoju Lokalnego Pan Leszek Lupa, poinformował
radnych, że proces inwestycyjny strażnicy w Przerzeczynie Zdroju przebiega bez problemów,
natomiast na tym etapie inwestycji wprowadzanie zmian projektowych nie jest łatwe i
wymaga wielu różnych uzgodnień.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 16.30
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich
(-) Wiesława Kajrys

Przygotował(a): Agnieszka Borowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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