BR.0002.11.2017
Protokół nr XXXVII/17
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 29 grudnia 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00
Godzina zakończenia obrad 13.25
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

Michał Kucharski

Radca prawny urzędu

Marzena Krzyśko

Inspektor ds. oświatowych

Jednostki organizacyjne:
Danuta Wakulik

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej w Niemczy

Beata Roszko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

Elżbieta Szymańska

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

Andrzej Kukuła

Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury

Sołtysi:
Paulina Dziedzic
Kazimierz Dziadkowiec
Zaproszeni goście:
Agnieszka Borowska
Józef Brzuszkiewicz
Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI/17.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i GminyNiemcza na rok
2018:
1) przedstawienie projektu uchwały;
2) opinie Komisji Rady Miejskiej w Niemczy;
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) dyskusja;
5) głosowanie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy
Niemcza na lata 2018-2036:
1) przedstawienie projektu uchwały;
2) opinie Komisji Rady Miejskiej w Niemczy;
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) dyskusja;
5) głosowanie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługiopiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznychusług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowychwarunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ichpobierania;
2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Niemcza
na lata 2017-2036.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
9. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
13. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 powitała wszystkich przybyłych.
Przed przystąpieniem do porządku obrad, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Dzierżoniów Pani Helena Sendyk, wręczyła Panu Jerzemu Procków Złotą
Odznakę Honorową, w uznaniu wybitnych zasług dla związku. Przewodnicząca wraz z Burmistrzem

dołączyli do życzeń i podziękowali Panu Jerzemu Procków za zaangażowanie i 15 lat społecznej pracy
na rzecz seniorów. Następnie Pani Emilia Procków przedstawiła członków nowo wybranego Zarządu.
Obowiązki Przewodniczącego Koła Nr 2 w Niemczy przejął Pan Tadeusz Tecki.
godz. 12.13-12.17 przerwa w obradach
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca stwierdziła kworum obrad. Następnie przedstawiła
nowego pracownika biura Rady Miejskiej, Panią Agnieszkę Borowską.
Ad 2.Przewodnicząca złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 podpunktu
4tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Niemcza przez inne niż Gmina Niemcza osoby
prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.
Ad 3. Protokół z sesji nr XXXVI/17 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok
2018 (zał. nr 2):
1) Radni zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na rok 2018;
2) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego, Radny Andrzej
Osipowicz, poinformował, że projekt uchwały budżetowej, uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy na posiedzeniu w dniu 22.12.2017 r. - 12
głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”;
3) Przewodnicząca przedstawiła uchwałę nr IV/301/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 (zał. nr 3) –
opinia pozytywna z uwagami oraz uchwałę nr IV/302/2017 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Niemcza na rok 2018 (zał. nr 4);
4) Skarbnik Gminy, w imieniu Burmistrza, poprosiła o wprowadzenie zmiany w autopoprawce do
projektu budżetu (zał. nr 5), gdzie w drugim myślniku zamiast „zmniejszeniu dochodów w 2018
roku o kwotę 43.064,98 zł i w 2019 roku o kwotę 7.275,46 zł” winno być „zmniejszeniu
przychodów w 2018 roku o kwotę 43.064,98 zł i w 2019 roku o kwotę 7.275,46 zł”.
Brak głosów w dyskusji. Przewodnicząca, po odczytaniu poprawki, zarządziła głosowanie nad
jej wprowadzeniem.

5)

Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła poprawki do

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2018.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za” i przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVII/192/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Niemcza na rok 2018 (zał. nr 6).
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2018-2036 (zał. nr 7):
1) Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2018-2036;
2) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego, Radny Andrzej
Osipowicz, poinformował, że projekt uchwały, 13 głosami „za”, uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy na posiedzeniu w dniu 22.12.2017 r.;
3) Przewodnicząca przedstawiła uchwałę nr IV/303/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Niemcza przedstawionej wraz

z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 (zał. nr 8) - opinia pozytywna z uwagami.
4) Brak głosów w dyskusji;
5) Przewodnicząca, zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały,
wynikających z poprawek wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” przyjęła poprawki
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na
lata 2018-2036.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/193/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata
2018-2036 (zał. nr 9).
Ad 6.Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zał. nr 10);
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 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/194/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zał. nr 11);
2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok (zał. nr 12);
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję ostatnich poprawek do projektu uchwały (zał. nr
13). Na pytanie Przewodniczącej Edyty Mielnik Burmistrz uzasadnił potrzebę wykonania przebudowy
przepustu drogowego w Goli Dzierżoniowskiej. Radny Nowak poprosił o sprecyzowanie lokalizacji
inwestycji. Zauważył, że Radni nie wiedzieli wcześniej o planach wykonania tej inwestycji, natomiast
wiele razy podnoszone były inne potrzeby. Na temat problemu z przepustem wypowiedział się Radny
Robert Polański. Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem
poprawek do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14głosami „ za” przyjęła poprawki
do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/195/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok
(zał. nr 14).
3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza
na lata 2017-2036 (zał. nr 15);
Przewodnicząca, zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały,
wynikających z poprawek wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian
w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2017 rok.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14głosami „ za” przyjęła poprawkę
do projektu uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/196/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2017-2036 (zał. nr 16).
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych
na terenie Gminy Niemcza przez inne niż Gmina Niemcza osoby prawne i osoby fizyczne, a
także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (zał. nr 17);
Projektu 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
XXXVII/197/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Niemcza przez inne niż Gmina Niemcza osoby
prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania (zał. nr 18).
Ad 7. Radni nie wnieśli uwag do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (zał. nr 19).
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Niemczy na 2018 rok (zał. nr 20).
Ad 8. Radni nie wnieśli uwag do projektu planu pracy Rady Miejskiej w Niemczy na 2018 rok (zał. nr
21). Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady Miejskiej w Niemczy na
2018 rok (zał. nr 22).
Ad 9. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu. Podczas omawiania sprawozdania Radni m.in. podjęli dyskusję w temacie budowy ścieżek
rowerowych oraz stanu dróg powiatowych w gminie.
godz. 12.58 – 13.03 nieobecność na sali posiedzeń Radnej Alicji Borodajko
godz. 13.08 – 13.09 nieobecność na sali posiedzeń Radnej Lilli Górnik
Ad 10. Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o udzielonych odpowiedziach na interpelację
i zapytania złożone podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Radny Robert Polański złożył
zapytanie w sprawie wyróżnienia jednego z mieszkańców Gilowa za niepowtarzalne oświetlenie
świąteczne posesji. Burmistrz zaproponował, aby zrobić to podczas następnej sesji Rady Miejskiej.
Ad 11. Radny Tomasz Nowak wyraził swoje zaniepokojeniew temacie drzewostanu i wycinki drzew
w gminie. Burmistrz zobowiązał się przyjrzeć tematowi.
Radny Jan Prokop poprosił o interwencję w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy ul.
Kolejowej.
Radny Nowak zaproponował swoją pomoc przy wstępnej ocenie zdrowotności drzew
w gminie.
Przewodnicząca poinformowała o skardze, która wpłynęła do Rady Miejskiej i terminie
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie jej rozpatrzenia.
Radny Tomasz Nowak zabrał głos na temat przyznawania medali za długoletnie pożycie
małżeńskie i poprosił o większą inicjatywę urzędu w tej sprawie. Wyjaśnień w temacie udzielił
Burmistrz i Przewodnicząca Rady.

Ad 12.Sołtys Kazimierz Dziadkowiec podziękował wszystkim za współpracę w 2017 roku oraz złożył
życzenia noworoczne.
Ad 13. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy złożyła
wszystkim życzenia noworoczne i o godz. 13.25 zamknęła sesję.

Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=YaX6zJ2JNus&t=3129s

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
/-/ Monika Szymańska-Śledź

Protokołowała:
Monika Kunysz

