BR.0002.8.2017
Protokół nr XXXIV/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 22 września 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 17.10
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Tomasz Nowak – usprawiedliwienie pisemne
Na sesję przybyli:
z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski

Burmistrz

Kazimierz Figzał

Z-ca Burmistrza

Marta Żłobicka-Wnuk

Skarbnik Gminy

Kazimiera Lenkiewicz

Radca prawny urzędu

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. oświatowych

Grzegorz Procków

Kierownik referatu RNG

Tadeusz Szygudziński

Kierownik referatu BZP

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Jarosław Węgłowski
Widownia:
Wiesława Błażejczak
Wiesław Kondratiuk
Andrzej Związek

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII/17oraz XXXIII/17.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój;
3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2017-2036.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury.
6. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
10. 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. Przewodnicząca rozszerzyła porządek obrad o dodatkowy projekt uchwały w pkt. 4
„w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na
pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji”.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.
Ad 3. Protokoły z sesji nr XXXII/17oraz XXXIII/17 zostały przyjęte przez aklamację.
Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał, Pani Marzena Krzyśko
uzupełniła informacje w sprawie kosztów dowozu dzieci do szkół, które były temat ostatniego
posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020 (zał. nr 2);
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/173/17 w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020 (zał. nr 3).
2) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój (zał. nr 4);
Na prośbę Radnej Edyty Mielnik, Kierownik Tadeusz Szygudziński, uzasadnił zmiany
granic strefy „C” ochrony uzdrowiskowej miasta Niemcza. Przesunięcie granic argumentował
rozwojem przedsiębiorstw w Niemczy, dalszą działalnością kopalni Bazalt oraz położeniem
drogi ekspresowej. Radna Mielnik odczytała następnie, jakie działania można wykonywać
w strefie „C”, poruszyła także problem zapylenia w Nowej Wsi Niemczańskiej oraz
Przerzeczynie-Zdroju, a także wpływu przesunięcia granic strefy „C” na dalszą działalność
uzdrowiska. Projektu, w swojej wypowiedzi, nie poparła także Radna Justyna Kaczorowska.
Burmistrz podtrzymał swoje zdanie z posiedzenia połączonych Komisji i raz jeszcze
powiedział, aby Radni dokonali wyboru, czy zostawić stan obecny, czy postawić na rozwój
gminy. Wyjaśnił też wpływ strefy „C” na położenie planowanej drogi ekspresowej.
Uzasadnienie podjęcia uchwały w aspekcie ekonomiczny przedstawił także Z-ca Burmistrza.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Projekt uchwały, 7 głosami
„ za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”, uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji
Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 9 głosami „ za”, przy 2
głosach „przeciw” i przy 3 głosach „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr
XXXIV/174/17 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój
(zał. nr 5).
3) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 6);
Przewodnicząca odczytała poprawkę do § 4 pkt 1 projektu uchwały, złożoną przez
Panią Skarbnik podczas ostatniego posiedzenia połączonych Komisji w brzmieniu „Ustala się
limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu do wysokości 700.000 zł”. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem
poprawki do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła
poprawkę do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXIV/175/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2017 rok (zał. nr 7).
4) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 8);
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXIV/176/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 9);
5) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na
pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji (zał. nr 10).
Przewodnicząca przypomniała, że podczas posiedzenia połączonych Komisji, Radny
Tomasz Nowak złożył wniosek o zmianę zapisu ust. 3 § 2 z „Dotacja wynosi 50 % wartości
kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:” na „Dotacja wynosi nie więcej niż 50 %
wartości kosztu kwalifikowanego:” Radca prawny urzędu przedstawiła opinię w tej sprawie,
po czym Radni zgodnie ustalili, że zapis winien brzmieć „Dotacja wynosi do 50 % wartości
kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:”. Przewodnicząca zarządziła głosowanie
nad wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła
poprawkę do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXIV/177/17 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu

Gminy

Niemcza

na

pokrycie

z ograniczeniem niskiej emisji (zał. nr 11).

kosztów

przedsięwzięć

związanych

Ad 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek instytucji kultury stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu. Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez połączone Komisje Rady
Miejskiej w Niemczy podczas ostatniego posiedzenia.
Rada Miejska w Niemczy w głosowaniu w obecności 14 radnych – 13 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła ww. Informację.
Ad 6. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad 8. Przewodnicząca poinformowała o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w gminie
i przypomniała o składce wspierającej zakup sztandaru do Szkoły Podstawowej w Niemczy.
Poruszyła też temat stanu technicznego drogi z Gilowa do Piławy Górnej.
Radna Kaczorowska poruszyła problem z dostawą wody i energii elektrycznej dla
mieszkańców terenu uzdrowiska w Przerzeczynie-Zdroju. Wypowiedź uzupełnił Sołtys
Dziadkowiec. Burmistrz omówił próby, jakie gmina podejmuje, aby naprawić tę sytuację.
Przewodnicząca udzieliła też głosu mieszkańcom przybyłym na sesję.
Radna Mielnik przypomniała o wstawieniu szyby na przystanku autobusowym
w Przerzeczynie-Zdroju.
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o interwencję w sprawie wyczyszczenia koryta rzeki.
Radna Kaczorowska ponowiła wniosek o przestawienie znaku zakazu postoju
w Przerzeczynie-Zdroju.
Radny Otworowski poruszył temat budowy remizy strażackiej w PrzerzeczynieZdroju. Burmistrz potwierdził, że środki na budowę remizy zamierza ująć w projekcie
przyszłorocznego budżetu. Radny Otworowski poinformował też o rozstrzygnięciu przetargu
na dostawę wozu bojowego dla OSP w Niemczy.
Ad 9. Przewodnicząca przekazała gratulacje dla sołectwa Kietlin, za wygraną w rankingu
Najlepsze Sołectwo Powiatu.
Sołtys Jarosław Węgłowski poruszył temat stanu technicznego ul. Wiejskiej
w Niemczy oraz poboczy i rowów w Kietlinie.

Sołtys Jan Cieleban poinformował o stanie realizacji placu zabaw w Ligocie Małej,
poruszył temat pracowników interwencyjnych oraz zgłosił awarię lampy solarnej w Ligocie
Małej.
Sołtys Jarosław Dydo przekazał zapytanie mieszkańców w sprawie reklamacji
chodnika w Nowej Wsi Niemczańskiej. Stan techniczny chodnika opisał Kierownik
Szygudziński.
Na zakończenie Radny Wrzesiński wrócił do sprawy uzdrowiska w PrzerzeczynieZdroju.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 17.10 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=-rVgQLDYAEs&t
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
/-/ Monika Szymańska-Śledź
Protokołowała:
Monika Kunysz

