BR.0002.5.2017
Protokół nr XXXI/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 26 maja 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 15.45
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
Miłosz Wrzesiński - nieobecność usprawiedliwiona
Na sesję przybyli:
z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca Prawny Urzędu

Beata Antoszczak

Pracownik referatu RNG

Urszula Mandziej

Pracownik referatu RNG

Jednostki organizacyjne:
Iwona Grzesiak

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemczy

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Małgorzata Kuźniar

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy

Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Elżbieta Szymańska

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Niemczy

Danuta Wakulik

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy

Sołtysi:
Kazimierz Dziadkowiec

Zaproszeni goście:
Ryszard Gacek

Komendant Hufca ZHP Łagiewniki

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXX/17.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016
rok.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok.
7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie
wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok oraz wnioskiem komisji
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemczy za rok 2016 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 2016 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 2016 rok;
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok;
3) zmiany nazwy ulicy;
4) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(Niemcza, Rynek);
5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
(Niemcza, Plac Mieszka I);

6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 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. 15.00 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 XXX/17 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza
za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy w Niemcza (zał. nr
2).
Ad 5. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok (zał. nr 3).
Ad 6. Radni zapoznali się z uchwałą nr IV/76/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu gminy za

2016

rok (zał. nr 4). Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Niemczy przypomniała, że opinia jest pozytywna.
Ad 7. Radni zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11
maja 2017 roku o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok (zał. nr 5).
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 2016 rok. Uchwałą nr 0014.1.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Komisja skierowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi

Miasta

i Gminy Niemcza za 2016 rok (wniosek przyjęto

w głosowaniu jawnym jednogłośnie) oraz przedkłada wniosek „Wysokiej Radzie” z prośbą
o akceptację.

Ad 8. Radni zapoznali się z uchwałą nr IV/130/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok - opinia pozytywna (zał. nr 6).
Ad 9. Radna 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 – 11 głosami „ za” i przy 1 głosie
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2016 rok.
Ad 10. Brak głosów w dyskusji.
Ad 11. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok (zał. nr 7), następnie
zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXI/164/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok (zał. nr 8).
2) Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (zał. nr 9), następnie
zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXI/165/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (zał. nr 10).
Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium.
3) zmiany nazwy ulicy (zał. nr 11);
Radni nie wnieśli uwag do projektu, który uzyskał pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca przypomniała, że
zmianie ulega nazwa ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Niemczy na ulicę Kolejową

w Niemczy w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 129 i 447 obręb Stare
Miasto, Miasto Niemcza.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 12 głosami „ za” i przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXI/166/17 w sprawie zmiany nazwy
ulicy (zał. nr 12).
4) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał.
nr 13);
Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca przypomniała, że projekt dotyczy lokalu
mieszkalnego położonego w Niemczy przy ul. Rynek 49. Projekt uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXI/167/17 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał. nr 14).
5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał.
nr 15);
Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca przypomniała, że projekt dotyczy lokalu
mieszkalnego położonego w Niemczy przy ul. Plac Mieszka I. Projekt uzyskał pozytywną
opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXI/168/17 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał. nr 15).
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 17).
Na pytanie Radnej Justyny Kaczorowskiej Pani Skarbnik omówiła zwiększenie planu
w rozdziale 75075 w związku z przygotowaniami obchodów Milenium Obrony Niemczy.
Projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXI/169/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy

Niemcza na 2017 rok (zał. nr 18).
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodnicząca udzieliła
głosu Panu Ryszardowi Gackowi, Komendantowi Hufca ZHP Łagiewniki. Pan Komendant
przekazał Burmistrzowi podziękowania od Fundacji Wolność i Demokracja za pomoc
w organizacji Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Ad 12. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej.
29 kwietnia 2017 r.
Udział w Biesiadzie Wielkanocnej w Gilowie.
3 maja 2017 r.
Uroczystości Święta 3-go Maja.
12 maja 2017 r.
Udział w otwarciu Polsko-Czeskiego Pleneru Malarskiego organizowanego w ramach
wspólnego polsko-czeskiego projektu.
13 maja 2017 r.
Udział w uroczystościach Koronacji Matki Bożej Świdnickiej w Świdnicy.
16 maja 2017 r.
Spotkanie z Dyrektorem Kopalni „Sjenit” w sprawie planów rozwoju kopalni.
Spotkanie z Prezesem KSS Bartnica Panem Jakubem Madejem w sprawie planów
rozwojowych kopalni.
18 maja 2017 r.
Udział w Targach Pracy w Dzierżoniowie.
19 maja 2017 r.
Rozdanie nagród dla laureatów konkursu na temat legendy związanej z Niemczą.
20 maja 2017 r.
Udział w Odsłonięciu Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie.
21 maja 2017 r.
Udział w spotkaniu w Zamku Sarny w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
22 maja 2017 r.
Udział w pracach połączonych komisji Rady Miejskiej.
23 maja 2017 r.
Rozmowa z przedstawicielem telewizji ECHO 24 w sprawie ewentualnej współpracy.
25 maja 2017 r.
Spotkanie w GDDKiA w ramach Rady Technicznej w sprawie opracowania Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwa „Rozbudowa drogi

krajowej nr 8 na odcinku Wrocław-Magnice-Kłodzko wraz z budową obwodnic
miejscowości”.
Radny Jan Prokop zapytał Burmistrza o szczegóły ewentualnej współpracy z telewizją
ECHO 24. Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o obsługę Milenium Obrony Niemczy. Na pytanie
Radnej Edyty Mielnik Burmistrz omówił prace Rady Technicznej nad rozbudową drogi
krajowej nr 8. Przewodnicząca poprosiła o przybliżenie planów rozwojowych kopalni Sjenit
i KSS Bartnica. Radny Nowak zauważył, że przy zwiększaniu wydobycia w kopalniach,
zwiększy się zapylenie w gminie. Zasugerował, aby zmierzyć poziom zapylenia. Radny
Nowak nawiązał także do Biesiady Wielkanocnej w Gilowie i pogratulował mieszkańcom
Gilowa organizacji imprezy.
Ad 13. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Radny Nowak przekazał
Przewodniczącej otrzymany przez niego anonim. Dodał, że decyzję, co z nim dalej zrobić,
pozostawia Przewodniczącej.
Ad 14. Radny Tomasz Nowak zwrócił się o personalne wskazanie osoby odpowiedzialnej za
wykonanie planu miasta. Stwierdził, że granice administracyjne miasta na planie są
nieaktualne, zawiera on też inne błędy. Poprosił o rozliczenie środków publicznych, które
zostały wydatkowane na ten cel. Zastępca Burmistrza powiedział, że to on ponosi
odpowiedzialność za wykonanie planu.
Przewodnicząca

przekazała

zaproszenie

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

Dzierżoniowskiego na zawody wędkarskie. Złożyła także życzenia z okazji zbliżającego się
Dnia Samorządu Terytorialnego.
Radny Robert Polański złożył wszystkim mamom życzenia z okazji ich święta.
Przewodnicząca poinformowała o możliwości głosowania na siłownię plenerową
w Niemczy w akcji Nestle Porusza Polskę. Zwróciła się także z prośbą do Radnych
o nieużywanie nazwisk mieszkańców podczas posiedzeń.
Radny Nowak poinformował o zmianie nazwy „Arboretum w Wojsławicach” na
„Arboretum Wojsławice”, zgodnie z obowiązującą strukturą administracyjną oraz przekazał
gadżety wykonane przez pracowników.
Zastępca Burmistrza przekazał Radnym i Sołtysom zaproszenia na uroczystą
inaugurację XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Radny Tomasz Otworowski poinformował Burmistrza o złym stanie technicznym
rzeźby rycerza przy targowisku w Niemczy. Burmistrz poinformował, że rzeźba zostanie

przeniesiona. Radny Otworowski podziękował także Burmistrzowi za aktywny udział
w akcjach strażackich.
Ad 15. Sołtys Kazimierz Dziadkowiec poruszył temat zakupu wozu bojowego dla OSP
w Niemczy.
Ad 16. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 15.45 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=_tmQ4ATHnag

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

