BR.0002.5.2017
Protokół nr XLII/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 30 maja 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.25
Godzina zakończenia obrad 16.10
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Lilla Górnik - nieobecność usprawiedliwiona
2. Łukasz Wolniak - nieobecność nieusprawiedliwiona
Na sesję przybyli wg załącznika nr 2 do protokołu:
z Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy:
1. Grzegorz Kosowski

Burmistrz

2. Kazimierz Figzał

Zastępca Burmistrza

3. Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

4. Sylwia Spychała

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji

Jednostki organizacyjne:
1. Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

2. Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy (OPS)

3. Agnieszka Musiała

Z-ca Kierownika OPS

4. Danuta Wakulik

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

5. Anna Kuźmińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Niemczy

6. Wioletta Kraczkowska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego
w Niemczy
7. Elżbieta Szymańska Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy
Sołtysi:
1. Kazimierz Dziadkowiec
2. Jarosław Węgłowski
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Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI/18.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2017
rok.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.
7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie
wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2017 rok oraz wnioskiem komisji
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemczy za rok 2017 z tytułu
wykonania budżetu.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza za 2017 rok.
9. Opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
10. Dyskusja.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 rok,
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok,
3) budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019;
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2018-2036;
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
12. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
16. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.25 otworzyła XLII sesję Rady
Miejskiej w Niemczy i powitała wszystkich przybyłych. Następnie, na podstawie listy
obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź uzupełniła porządek obrad w taki sposób,
że w punkcie 11 dodaje się trzy kolejne punkty określające projekty uchwał
w sprawie:
6) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy;
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7) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie
podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym;
8) zniesienia statusu pomnika przyrody.
Radni nie zgłosili uwag i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad 3. Protokół z sesji nr XLI/18 został przyjęty przez aklamację.
Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Andrzejowi Kukule Dyrektorowi NOK-u, który zaprosił
radnych po obradach sesji na spotkanie artystyczne. Pani Monika Szymańska – Śledź
podziękowała w imieniu radnych za zaproszenie.
Ad 4. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza
za 2017 rok, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017,
informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz
informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy w Niemcza, które stanowią
załącznik nr 3 do protokołu. Radni nie mieli pytań.
Ad 5. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, które stanowi
załącznik nr 4 do protokołu. Radni nie mieli pytań.
Ad 6. Radni zapoznali się z uchwałą nr XV/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
odczytała uzasadnienie podkreślając, że opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu. Radni nie mieli pytań.
Ad 7. Radni zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19
kwietnia 2018 roku o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2017 rok. Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Niemczy, po przegłosowaniu, jednomyślnie wydała pozytywną
opinię dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w zakresie wykonania budżetu Miasta
i Gminy Niemcza za 2017 rok. Na mocy Uchwały nr 0014.1.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
oraz Komisja skierowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza za 2017 rok (wniosek
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przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie) oraz przedkłada wniosek „Wysokiej Radzie”
z prośbą o akceptację, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 8. Radni zapoznali się z uchwałą nr XV/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza za 2017 rok - opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad 9. Pani Edyta Mielnik, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy, przedstawiła opinię z posiedzenia połączonych
komisji: Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Infrastruktury Technicznej
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 22 maja 2017 roku.
Komisje w obecności 12 członków – 10 głosami „za” i przy 2 głosach
„wstrzymującym

się”

pozytywnie

zaopiniowały

sprawozdanie

finansowe

oraz

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2017 rok.
Ad 10. Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź otwierając dyskusję
wskazała na to, iż jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 jest
dochowaniem warunków podjęcia uchwały absolutoryjnej. Po czym zabierając głos wskazała,
iż opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wydatki były celowe
i zaspokajały najważniejsze potrzeby gminy. Brak innych głosów w dyskusji. Radni nie mieli
pytań.
Ad 11. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, radni nie mieli
pytań. Komisje w obecności 12 członków – 10 głosami „za” i przy 2 głosach
„wstrzymującym się”

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, następnie

przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 11 głosami „ za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLII/218/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok (Zał. nr
8 do protokołu).
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2) Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
Komisje w obecności 12 członków – 10 głosami „za” i przy 2 głosach
„wstrzymującym się”

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, następnie

przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 11 głosami „ za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” nr XLII/219/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (Zał. Nr 9 do
protokołu).
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź złożyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza
gratulacje w imieniu mieszkańców gminy oraz radnych. Gratulacje złożyła również Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy Anna Kuźmińska. Burmistrz
Grzegorz Kosowski podziękował mieszkańcom za zaufanie a pracownikom i dyrektorom
jednostek podległych za zaangażowanie i pracę na rzecz gminy.
Przewodnicząca Monika Szymańska- Śledź przeszła do rozpatrzenia kolejnych
projektów uchwał w sprawie:
3) budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019;
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji omówiła Kierownik Sylwia Spychała. Radni nie
mieli pytań oraz nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Radny Tomasz Nowak zapytał dlaczego taka proporcja, wskazując na kwoty wymienione
w paragrafie 4 projektu uchwały? Pani Spychała wyjaśniła, że tereny wiejskie mają
w dyspozycji jeszcze środki funduszu sołeckiego. Burmistrz Grzegorz Kosowski dodał, że to
zagadnienie było wielokrotnie rozpatrywane pod wieloma względami i wariantów
analizowano jeszcze kilka. Wzięto pod uwagę fakt, że podział adekwatny do liczby
mieszkańców 50% na 50% w stosunku do liczny mieszkańców z terenów wiejskich oraz
miejskich, będzie jak najbardziej trafny. Mając na uwadze, że Wysoka Rada rokrocznie będzie
podejmowała decyzję o podziale środków na Budżet Obywatelski, pierwszy raz 50% na 50%
jest propozycją, którą można w przyszłym roku zweryfikować wg potrzeb. Radny Tomasz
Nowak podziękował za udzielenie odpowiedzi. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca
Komisji

Infrastruktury

Społecznej

i

Spraw

Obywatelskich

Pani

Edyta

Mielnik

poinformowała, że projekt uchwały przedłożony pod obrady połączonych komisji został
zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 12 głosami „ za” przy 1 głosie
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„wstrzymującym

się”

podjęła

uchwałę

nr

XLII/220/18

w

sprawie

budżetu

obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019. (Zał. nr 10 do protokołu).
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2018-2036;
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że założenia projektu uchwały,
podczas posiedzenia połączonych komisji omówiła Skarbnik Gminy. Radni nie mieli pytań
oraz nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała, że projekt uchwały
przedłożony

pod

obrady

połączonych

komisji

został

zaopiniowany

pozytywnie.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XLII/221/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036 (Zał. Nr 11 do protokołu).
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok;
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź przypomniała założenia uchwały i zwróciła się
do Pani Marty Żłobickiej – Wnuk Skarbnika Gminy z pytaniem czy chce zabrać głos w celu
uzupełniania jej wypowiedzi. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie założenia zostały
przedstawione w materiałach. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Pani Edyta Mielnik poinformowała, że projekt uchwały przedłożony pod
obrady połączonych komisji został zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XLII/222/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018
rok (Zał. Nr 12 do protokołu).
6) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że podczas obrad
połączonych komisji stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedstawił Miłosz
Wrzesiński. Brak głosów w dyskusji. Pani Edyta Mielnik poinformowała, że komisje 10
głosami „za” i przy 2 głosach „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 11 głosami „ za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” oraz braku głosu 1 radnego podjęła uchwałę nr XLII/223/18
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w rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy (Zał. Nr 13 do protokołu).
7) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
w sprawie podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź przypomniała, iż zakres
przedmiotowy uchwały wraz z wnioskiem Starosty Dzierżoniowskiego podczas obrad
połączonych

komisji

przedstawiła

Przewodnicząca

Edyta

Mielnik.

Brak

głosów

w dyskusji. Pani Edyta Mielnik poinformowała, że komisje jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy zarządziła
głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XLII/224/18 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego w sprawie podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
(Zał. Nr 14. do protokołu).
8) zniesienia statusu pomnika przyrody;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź przypomniała, że projekt
uchwały był opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Podczas obrad połączonych komisji został sformułowany wniosek, aby wystąpić w zamian
o ochronę innego drzewa zlokalizowanego na terenie naszej gminy. Radni nie mieli pytań.
Pani Edyta Mielnik poinformowała, że komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy zarządziła głosowanie nad
projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XLII/225/18 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (Zał. Nr 15 do protokołu).
Ad 12. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej (Zał. nr 16 do
protokołu).
Radny Jan Prokop zapytał kiedy powstanie boisko przy szkole, czy możliwy jest
termin do września? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział, że najprawdopodobniej tak
o ile szybko zostanie wyłoniony ostateczny wykonawca.
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Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o kontekst spotkania z dnia 24 maja z pracownikami
OPS-u. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że proces mediacyjny został w OPS-ie
uruchomiony, terminy i miejsce zostało wyznaczone.
Przewodnicząca Monika Szymańska-Śledź zapytała o spotkanie jakie miało miejsce w
Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie 21 maja. Burmistrz wyjaśnił, że omawiano
założenia organizacyjne nowego punktu przesiadkowego w Dzierżoniowie.
Rada Edyta Mielnik zapytała o szczegóły spotkania z dnia 8 maja w sprawie przejęcia
obiektu

oczyszczalni

ścieków

w

Niemczy

przez

WiK.

Burmistrz

opowiedział

o możliwościach jakie ostatnio pojawiły się w zakresie dofinansowania modernizacji
pracującej na naszym terenie oczyszczalni ścieków, bądź jej likwidacji z zamiarem budowy
przepompowni. Podczas wizyty pracownicy WiK zapoznali się z technologią oraz warunkami
organizacji pracy oczyszczalni. Przedstawiono im również pełna dokumentację. Spółka
zastanowi się nad zaproponowanym rozwiązaniem. Radna Edyta Mielnik zapytała o wariant
likwidacji oczyszczalni ścieków i co to oznacza dla gminy. Burmistrz wyjaśnił, że wariant ten
przewiduje likwidację obecnej oczyszczalni i przepompowanie odprowadzanych z terenu
naszej gminy ścieków przez Piławę do Bielawy. Radna Edyta Mielnik kontynuując temat
zapytała czy Kietlin również będzie w tym przypadku podłączony? Burmistrz dodał,
że wówczas byłby podłączony do obecnej sieci w miejscu istniejącej oczyszczalni, natomiast
środki finansowe na to zadanie będzie można pozyskać z zewnątrz, z pewnością będzie
to miało wpływ na cenę wody oraz inne inwestycje w gminie.
Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź zapytała o uzgodnienia podjęte podczas
wizyty w Polskiej Spółce Gazownictwa. W związku z pozyskanymi informacjami
o planowanych inwestycjach gazowniczych na terenie naszej gminy, m.in. ul. Kilińskiego w
2019 roku, ul. Wrocławska – 2020 rok, Burmistrz chciał uzgodnić te plany
z założeniami planowanych remontów dróg. Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 13. Przewodnicząca poinformowała Wysoką Radę, że do Biura Rady Miejskiej
w Niemczy nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad 14. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała program Festynu organizowanego
w Gilowie przez Niepubliczną Szkołę Podstawową, zaprosiła radnych do wzięcia udziału.
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Ad 15. Przewodnicząca Monika Szymańska – Śledź otworzyła kolejny punkt obrad - Wolne
wnioski i informacje sołtysów.
Sołtys Jarosław Węgłowski, zapytał o możliwości remontu ściany frontowej
kamienicy należącej do wspólnoty. Prezes Elżbieta Szymańska wyjaśniła, elementy procesu
uzyskania odpowiednich dokumentów, aby droga realizacji tego rodzaju inwestycji doszła do
skutku.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec poprosił, aby przy okazji sporządzania dokumentacji
remontu remizy w Przerzeczynie-Zdroju, być uważnym w określaniu granic działek
i innych elementów nieruchomości.
Ad 16. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 16.10 zamknęła sesję.

Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=aH7nsqLHY8A
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Monika Szymańska - Śledź

Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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