BR.0002.9.2017
Protokół nr XXXV/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 27 października 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 15.35
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych (Radny Tomasz
Nowak przybył o godz. 15.29) - lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak – 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

Robert Woźnicki

Kierownik referatu OSO

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Kazimierz Dziadkowiec
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV/17.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018;
2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej

w

drodze

bezprzetargowej;
3) zmiany uchwały nr XX/105/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012
r. w sprawie podziału Gminy Niemcza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu;
4) zmiany uchwały nr XX/106/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012
r. w sprawie stałych obwodów głosowania;
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018;
6) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niemczy w Szkołę Podstawową im.
Bolesława Chrobrego w Niemczy;
7) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020;
8) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
9) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2017-2036.
5. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
9. 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 XXXIV/17 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1)

przyjęcia

Gminnego

Programu

Alkoholowych na rok 2018 (zał. nr 2);

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

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 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/178/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (zał. nr 3).
2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał.
nr 4);
Przewodnicząca przypomniała założenia projektu uchwały, który 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 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/179/17 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał. nr 5).
3) zmiany uchwały nr XX/105/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Niemcza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (zał.
nr 6);
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 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/180/17 w sprawie zmiany uchwały nr XX/105/12 Rady Miejskiej
w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niemcza na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu (zał. nr 7).
4) zmiany uchwały nr XX/106/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie stałych obwodów głosowania (zał. nr 8);
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawki w załączniku
projektu uchwały. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 zamiast „Zespół Szkół”
winna się nazywać „Szkoła Podstawowa w Niemczy”.

Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” przyjęła
poprawkę do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/181/17 w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/12 Rady Miejskiej
w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie stałych obwodów głosowania (zał. nr 9).
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2018 (zał. nr 10);
Projekt uchwały, 11 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 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 13 radnych – 12 głosami „ za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę nr XXXV/182/17 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (zał. nr 11).
6) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niemczy w Szkołę Podstawową im.
Bolesława Chrobrego w Niemczy (zał. nr 12);
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, który uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/183/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Niemczy w Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Niemczy (zał. nr 13).
7) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020
(zał. nr 14);
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawki do projektu,
a mianowicie zmiany nazwy zadania nr 5 w punkcie III Programu, cel 3, który zamiast
„Realizacja szkolnego programu profilaktyki” winien brzmieć „Realizacja szkolnego
programu wychowawczo-profilaktycznego”.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” przyjęła
poprawkę do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.

Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/184/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2020 (zał. nr 15).
8) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 16);
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej.
Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/185/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2017 rok (zał. nr 17).
9) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 18);
Skarbnik Gminy poprosiła o wprowadzenie poprawki (zał. nr 19) do projektu uchwały,
polegającej na zwiększeniu nakładów finansowych o kwotę 73.398,02 zł na realizację zadania
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej 1 w Niemczy w 2018
roku. Potrzebę wprowadzenia poprawki uzasadnił Burmistrz.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawki do projektu
uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” przyjęła
poprawkę do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXV/186/17 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 20).
godz. 15.20-15.27 nieobecność na sali posiedzeń Radnego Jarosława Dydo
Ad 5. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad 7. Radny Miłosz Wrzesiński zaprosił na otwarcie wystawy organizowanej przez
Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej "Zapomniane skarby. Rekonstrukcja zestawu
biżuterii wczesnośredniowiecznej na podstawie znalezisk z Radzikowa i Niemczy" i wykładu
dr Aleksandry Pankiewicz "Wczesnośredniowieczna biżuteria z Niemczy i okolic".

Przewodnicząca Edyta Mielnik zapytała o decyzję w sprawie remontu dachu na
budynku OSP Przerzeczyn-Zdrój. Burmistrz odpowiedział, że dopiero dziś się o tym
dowiedział i podjął już kroki prowadzące do remontu tego dachu, jak również dachu na
budynku szkoły w Przerzeczynie-Zdroju.
Radny Tomasz Otworowski poinformował o przywiezieniu nowego wozu bojowego
dla OSP w Niemczy.
Burmistrz przekazał zaproszenie na kolejny koncert z cyklu „Pisane Muzyką”.
Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z wnioskiem przyjętym podczas ostatniego
posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej, projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza, będzie przesyłany
Radnym drogą elektroniczną. Zgłosiła także uwagę mieszkańców o usterce asfaltu na ul.
Gumińskiej.
Ad 8. Przewodniczący Andrzej Osipowicz odczytał sprawozdanie z pracy międzysesyjnej
Sołtysa wsi Ligota Mała (zał. nr 22).
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał Burmistrza o wykonawcę odśnieżania drogi
Piława Górna – Podlesie. Burmistrz odpowiedział, że sprawa ta jeszcze jest w toku.
Ad 9. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 15.35 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6OqZjLLSRdQ&t=145s

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

