BR.0002.4.2017
Protokół nr XXX/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 28 kwietnia 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 16.20
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Tomasz Otworowski - nieobecność usprawiedliwiona
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
Na sesję przybyli:
z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Urszula Mandziej

Pracownik referatu RNG

Sylwia Spychała

Kierownik referatu RLP

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko
Sołtysi:
Jan Cieleban
Piotr Mielnik
Tomasz Palimąka
Jarosław Węgłowski
Widownia:
Paweł Zapotoczny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/17.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu placu targowego.
5. Ocena realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2016.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy za 2016 rok.
7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.
8. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
12. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie, na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad 3. Protokół z sesji nr XXIX/17 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu placu
targowego (zał. nr 2), który uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXX/163/17 w sprawie uchwalenia regulaminu placu targowego (zał. nr 3).
Ad 5. Radni otrzymali „Ocenę realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016” (zał. nr 4). Na prośbę Radnej Edyty Mielnik, Pani Sylwia
Spychała - kierownik referatu RLP, omówiła podział dotacji przyznanych dla organizacji
pozarządowych w 2016 roku.
Ad 6. Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy za 2016 rok (zał. nr 5).

Ad 7. Radni nie mieli uwag do informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy Panią Beatę Roszko. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” przyjęła
Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok (zał. nr 6).
Ad 8. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej.
4 kwietnia 2017 r.
Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Powiatowym PSP
i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w sprawie planowanych na październik tego roku
ćwiczeń służb mundurowych na terenie naszej gminy.
5 kwietnia 2017 r.
Spotkanie z Panem Jackiem Skalskim przedstawicielem firmy RASS SA, która zarządza
częścią wodociągu na terenie wsi Przerzeczyn-Zdrój, w sprawie ewentualności przejęcia
wodociągu na majątek gminy.
6 kwietnia 2017 r.
Spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Panem Jerzym Czarnym w sprawie zakończenia
inwestycji prowadzonej w Niemczy przy modernizacji sieci elektrycznej.
9 kwietnia 2017 r.
Udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej i Jarmarku Wielkanocnym.
11 kwietnia 2017 r.
Rozmowa z przedstawicielem TVP3 w sprawie udziału w uroczystościach milenijnych
Niemczy.
12 kwietnia 2017 r.
Udział w Dolnośląskim Kongresie Samorządowym.
15 kwietnia 2017 r.
Śniadanie wielkanocne w Domu Pomocy Społecznej w Niemczy.
23 kwietnia 2017 r.
Udział w rozpoczęciu sezonu przewodnickiego PTTK.
24 kwietnia 2017 r.
Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
26 kwietnia 2017 r.
Udział w spotkaniu przedstawicieli gmin działających w ramach OSI (Obszaru Strategicznej
Interwencji) Powiatów Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego i Kłodzkiego w sprawie

dysproporcji rozwoju gmin na terenie Dolnego Śląska i propozycji zmian finansowania gmin
na terenie województwa dolnośląskiego.
Radna Edyta Mielnik poruszyła problemy z dostawą prądu w uzdrowisku
w Przerzeczynie–Zdroju.

Radny

Robert

Polański

zapytał

o

szczegóły

spotkania

z przedstawicielem TVP3 w sprawie udziału w uroczystościach milenijnych. Radny Miłosz
Wrzesiński nawiązał do rozpoczęciu sezonu przewodnickiego PTTK. Na pytanie Radnego
Tomasza Nowaka, Burmistrz przybliżył szczegóły śniadania wielkanocnego w Domu Pomocy
Społecznej w Niemczy i zaprosił Radnych do uczestniczenia w tej tradycji.
Ad 9. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Radny Nowak wrócił do sprawy
graffiti na budynku przy ul. Piastowskiej i poprosił o udostępnienie pisma w tej sprawie
skierowanego do właścicieli budynku. Radny Jan Prokop zapytał, kiedy zostanie usunięty
budynek przy baszcie. Burmistrz odpowiedział, że budynek jest własnością prywatną. Radny
Nowak wysunął propozycję zakupu budynku. Burmistrz zaproponował, że jeżeli do następnej
sesji nie będzie konkretnej informacji o możliwości rozbiórki budynku w ramach projektu
złożonego z Letohradem, to taka zmiana do budżetu zostanie przedstawiona Radzie.
Ad 10. Przewodnicząca odczytała pismo stowarzyszenia E-Żaczek z prośbą o wsparcie
finansowe organizacji pikniku szkolnego. Radni zdecydowali o dobrowolnej składce na
następnym posiedzeniu komisji. Przewodnicząca poinformowała także o konsultacjach
społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Niemczy.
Radny Polański zaprosił wszystkich na Biesiadę Wielkanocna w Gilowie. Radny Nowak
zgłosił zagrożenie w ruchu drogowym powodowane parkowaniem samochodów na ul.
Słowackiego w Niemczy. Poinformował także o rozpoczęciu budowy Polskiego Ogrodu
Milenijnego w Arboretum Wojsławice.
Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Pawłowi Zapotocznemu, który
odczytał oświadczenie w sprawie obrony jego imienia, które zostało naruszone podczas
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Niemczy oraz stanu chodnika w Nowej Wsi Niemczańskiej
(zał. nr 7 wraz ze zdjęciami). Do oświadczenia ustosunkował się Radny Jarosław Dydo, który
uważa, że do naruszenia nie doszło. Na temat stanu chodnika wypowiedział się Burmistrz.
Radni przyjęli do wiadomości oświadczenie Pana Zapotocznego, który powiedział, że na tym
chce zakończyć tę sprawę i nie życzy sobie, aby jego nazwisko było używane złym
kontekście. Radny Dydo zaprosił Pana Zapotocznego do wspólnej rozmowy. Radni zgodnie
stwierdzili, że stan chodnika należy wyjaśnić.

Ad 11. Sołtys Jarosław Dydo zgłosił naprawę drogi w Nowej Wsi Niemczańskiej,
podziękował Burmistrzowi za pomoc. Zapytał też o oferty złożone na kontynuację budowy
chodnika. Sołtys Jan Cieleban zapytał o lokalizację alternatywnego placu targowego.
Poruszył też temat stanu zabytkowego pałacu w Przerzeczynie-Zdroju oraz parkingu na
Starym Placu w Niemczy. Poinformował też o planowanej budowie placu zabaw w Ligocie
Małej. Sołtys Jarosław Węgłowski poruszył temat spalarni śmieci, która ma powstać
w gminie Łagiewniki. Radni podjęli dyskusję w temacie. Zapytał też Burmistrza o jego
wiedzę na temat kontynuacji budowy fermy kur oraz możliwość ustawienia przystanku
autobusowego na żądanie przy karczmie Młyn.
Ad 12. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 16.20 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=leJHSt-Ahso

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
/-/ Monika Szymańska-Śledź
Protokołowała:
Monika Kunysz

