BR.0002.10.2017
Protokół nr XXXVI/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 30 listopada 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.05
Godzina zakończenia obrad 16.25
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak – nieobecność nieusprawiedliwiona
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

Urszula Mandziej

Pracownik referatu RLP

Grzegorz Procków

Kierownik referatu RNG

Tomasz Jara

Pracownik referatu FB

Jednostki organizacyjne:
Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Sołtysi:
Kazimierz Dziadkowiec
Tomasz Palimąka

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV/17.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przedłożonych przez
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie;
2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej

w

drodze

bezprzetargowej;
3) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na
pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
6) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2017-2036.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Niemcza w roku
szkolnym 2016/2017.
6. Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
11. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 otworzyła sesję, powitała
wszystkich przybyłych oraz stwierdziła kworum obrad. Następnie oddała głos Pani Beacie
Roszko, która jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy, podziękowała za pomoc
przy zakupie nowego wozu bojowego oraz poprosiła o dofinansowanie zakupu piany, aby
samochód mógł być użytkowany. Przewodnicząca Edyta Mielnik zaproponowała, aby środki
na zakup piany przesunąć z niewykorzystanych środków na szkolenia i podróże służbowe
radnych. Następnie głos zabrał Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury, który wręczył
podziękowania za współpracę przy organizacji Milenijnych Dni Niemczy.
Ad 2. Przewodnicząca złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 4 podpunktu 1

tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę przedłożonych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie (zał. nr 2).
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.

Ad 3. Protokół z sesji nr XXXV/17 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał.
nr 3);
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 – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXVI/187/17 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez
Gminę

własności

nieruchomości

stanowiącej

samodzielny

lokal

mieszkalny,

sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (zał. nr 4);
2) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na
pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji (zał. nr 5);
Przewodnicząca przypomniała, że zmianie ulega zapis w § 1 ust. 3. Radny Nowak
zapytał o ostateczną liczbę złożonych wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z ograniczeniem niskiej emisji. 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 XXXVI/188/17 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z

budżetu

Gminy

Niemcza

na

pokrycie

kosztów

przedsięwzięć

związanych

z ograniczeniem niskiej emisji (zał. nr 6).
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (zał. nr 7);
Na pytanie Radnego Jarosława Dydo Pan Tomasz Jara wyjaśnił, że w obwieszczeniu
Ministra Finansów stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły, jednak proponowane
w projekcie stawki podatku od nieruchomości utrzymane są na poziomie tegorocznym.
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 XXXVI/189/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (zał. nr 8).
4) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 9);
W związku z prośbą dofinansowania zakupu piany do samochodu strażackiego, Pani
Skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie na kwotę 2000 zł. Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem ww. poprawek do projektu oraz poprawek
wniesionych podczas połączonych Komisji Rady Miejskiej (zał. nr 10).
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła
poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej.
Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXXVI/190/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2017 rok (zał. nr 11).
5) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 12);
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawki do projektu
uchwały, wniesionej podczas połączonych Komisji Rady Miejskiej (zał. nr 10).
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 XXXVI/191/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 13).
godz. 15.23-15.26 nieobecność na sali posiedzeń Radnego Jarosława Dydo
Ad 5. Radni otrzymali Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2016/2017, sporządzoną przez Panią Marzena Krzyśko, stanowiącą załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu. Następnie Pani Inspektor Krzyśko przedstawiła prezentację
multimedialną, obrazującą realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Ad 6. Przewodnicząca odczytała sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej ze złożonych
oświadczeń majątkowych oraz sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych, które
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, sporządziła Magdalena Szydłowska. W obu
sprawozdaniach, w wyniku analizy, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ad 7. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Przewodnicząca Edyta Mielnik złożyła zapytanie w sprawie drogi do miejscowości
Stasin.
Radny Tomasz Nowak złożył interpelację w sprawie ochrony zdrowia ludności
w związku z ryzykiem przekroczenia zawartości substancji promieniotwórczych w wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zapytanie w sprawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Niemczy, zapytanie w sprawie oceny starań o dotacje w Niemczy, zapytanie
w sprawie wykorzystania monitoringu w Niemczy oraz zapytanie w sprawie obelisku
w Niemczy.
Burmistrz zobowiązał się udzielić odpowiedzi w statutowym terminie.
Ad 9. Przewodnicząca przekazała informacje o grudniowej sesji Rady Miejskiej. Poprosiła
także przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy na 2018 rok. Poinformowała
również, o wnioskach do budżetu, które wpłynęły do biura rady. Na koniec odczytała
oświadczenie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, w związku z wyrokiem
sądu z dnia 11 sierpnia 2017 r., które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Niemczy.
Przewodnicząca Edyta Mielnik zaprosiła na pokaz filmów o bohaterach podziemia
antykomunistycznego, organizowany przez Niemczański Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo
Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej.
Pani Beata Roszko wyjaśniła okoliczności złożenia wcześniej odczytanego
oświadczenia.
Radny Tomasz Otworowski, w imieniu strażaków, podziękował za przesunięcia
w budżecie na dofinansowanie zakupu piany do wozu bojowego.
Ad 10. Sołtys Tomasz Palimąka podziękował za założenie punktów oświetlenia ulicznego
w Wilkowie Wielkim oraz Pani Skarbnik za pomoc w dysponowaniu funduszem sołeckim.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec nawiązał do zapytania Radnego Nowaka i poruszył
temat oznakowania drogowego w Przerzeczynie-Zdroju oraz oświetlenia na terenie

uzdrowiska. Radny Nowak natomiast poruszył problem oświetlenia w Stasinie.
Sołtys Jarosław Dydo podziękował za pierwszy etap modernizacji chodnika w Nowej
Wsi Niemczańskiej.
Ad 11. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 16.25 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=kK1NFAEeDls&t=596s

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

