BR.0002.7.2018
Protokół Nr XLIV/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 28 września 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.05
Godzina zakończenia obrad 16.35
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 12 radnych - lista obecności
Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1. Lilla Górnik – nieobecność usprawiedliwiona
2. Edyta Mielnik – nieobecność usprawiedliwiona
3. Łukasz Wolniak - nieobecność nieusprawiedliwiona
Na sesję przybyli – lista obecności stanowi (załącznik nr 2) do protokołu:
z Urzędu Miasta i Gminy Niemcza:
1.
2.
3.
4.

Grzegorz Kosowski
Marta Żłobicka-Wnuk
Urszula Mandziej
Michał Kucharski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Skarbnik Gminy
Inspektor ds. Gospodarki Gruntami
Radca Prawny Urzędu

Sołtysi:
1. Jarosław Dydo
2. Kazimierz Dziadkowiec
3. Jarosław Węgłowski
Zaproszeni goście:
1. Zdzisław Marciniak – Przedstawiciel Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Wałbrzychu
2. Sławomir Dojnikowski – Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Niemczy
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII/18.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgodny na ponowne wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
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2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na ternie Miasta i Gminy Niemcza.;
3) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej;
4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019;
5) określania procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2018-2036;
8) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego jednostek 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. 15.05 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź zaproponowała
uzupełnienie punktu 4 porządku obrad o projekty uchwał, które zostały przedstawione
Radnym podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 24 września 2018 roku. Uwag do
nowego porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr XLIII/18 został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Przewodnicząca przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgodny na ponowne wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat
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w trybie bezprzetargowym;
Przewodnicząca przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia połączonych
komisji Rady Miejskiej w Niemczy założenia projektu uchwały były omawiane jednak
projekt decyzja radnych nie został zaopiniowany. Zgodnie z wnioskiem Radnych na sesję
został zaproszony Przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wałbrzych
(PZW). Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy poprosiła o zabranie głosu Pana
Zdzisława Marciniaka. Przedstawiciel Zarządu PZW w Wałbrzychu omówił zasady
finansowania, wskazał na charakter działalności związku, który zgodnie z przyjętym statutem
jest działalnością społeczną utrzymującą się głównie z opłat członkowskich. Pan Marciniak
wyjaśnił Radnym zasady podziału pozyskiwanych w Okręgu Wałbrzyskim środków
finansowych. Przedstawiciel PZW wskazał na to, iż małe możliwości finansowe związane ze
zmniejszającą się liczbą członków oraz ponad 55 akwenów wodnych dzierżawionych od
różnych podmiotów, determinują określone rozwiązania. Stąd mając na uwadze stosowne
przepisy prawa zwracamy się z wnioskiem do organów władzy prawodawczej o wyrażenie
zgody

na

dzierżawę

akwenów

wodnych

stanowiących

własność

samorządową,

z przeznaczeniem na cele statutowe Polskiego Związku Wędkarskiego. Działalność członków
PZW to organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód,
działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Przedstawiciel PZW
wyjaśnił Radnym, że zagospodarowanie dzierżawionych akwenów opiera na zasadach
naukowych, dotyczących biologicznej ochrony gatunków, zgodnie z zasadami racjonalnego,
umiarkowanego użytkowania zasobów wód. PZW dla zachowania ginących i zagrożonych
gatunków ryb wspiera ich aktywną ochronę przez doskonalenie biotechniki rozrodu i chowu,
z zachowaniem ich swoistej różnorodności genetycznej. W działalności zarybieniowej PZW
preferuje zasadę niewprowadzania do wód powierzchniowych gatunków obcych rodzimej
faunie. Wypowiedź uzupełnił Prezes Koła PZW w Niemczy Sławomir Dojnikowski. Omówił
sposoby corocznego zarybiania niemczańskiego stawu, prace wykonywane przez członków
koła w zakresie utrzymania należytej czystości i stanu terenu wokół stawu, organizacji
zawodów wędkarskich promujących alternatywny sposób spędzania wolnego czasu i zdrowy
styl życia. Na pytanie radnego Tomasza Otworowskiego czy po wydzierżawieniu stawu
posiadacz zarejestrowanego kajaka będzie mógł tam pływać, czy inni mieszkańcy będą mogli
korzystać? Prezes Dojnikowski odpowiedział, że nie ma przeszkód, aby taka możliwość
została określona w warunkach umowy dzierżawy. Burmistrz Grzegorz Kosowski wskazał
Wysokiej Radzie, że w przypadku nie
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podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały

w proponowanym zapisie, umowa wygaśnie i wówczas władze gminy rozpoczną procedurę
na nowo ogłaszając przetarg na wyłonienie nowego dzierżawcy. Radni nie mieli więcej pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XLIV/236/18 w sprawie wyrażenia zgodny na
ponowne wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym
(załącznik nr 3);
Przedstawiciel PZW Oddział Wałbrzych - Pan Zdzisław Marciniak podziękował
Wysokiej Radzie za podjęcie uchwały i wyrażenie zgodny na kontynuację dzierżawy stawu.
Prezes mając na uwadze koniec VII kadencji oraz trudny okres przedwyborczy złożył
Radnym życzenia pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i w realizacji
zadań stawianych przez elektorat, a także planów, zamierzeń zawodowych. Przedstawiciele
PZW opuścili obrady.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na ternie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca odczytała zasadnicze elementy projektu uchwały, które podczas
ostatniego posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy zreferowała
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami Pani Urszula Mandziej. Projekt uchwały uzyskał
jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego
posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/237/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych na ternie Miasta i Gminy Niemcza
(załącznik nr 4);
3) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej;
Przewodnicząca przypominała, że podczas ostatniego posiedzenia połączonych
komisji Rady Miejskiej w Niemczy założenia uchwały przedstawiła Pani Urszula Mandziej.
Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych –jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/238/18 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
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własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej (załącznik nr 5);
4)

przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na rok 2019;
Przewodnicząca przypomniała zasadnicze elementy projektu uchwały, które podczas
posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy wyjaśniała również Pani
Urszula Mandziej. Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/239/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 (załącznik nr 6);
5) określania procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
Przewodnicząca przypomniała, że projekt uchwały dotyczący zmian w terminach
przygotowywania projektu budżetu został przesłany radnym w materiałach elektronicznych.
Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych –jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/240/18 w sprawie określania procedury opracowania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
(załącznik nr 7);
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019;
Przewodnicząca przypomniała, że projekt uchwały przedstawiała Pani Izabela
Zamirska - Rajek. Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie mieli pytań.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/241/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019 (załącznik nr 8);
7) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2017-2036.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Pani Monika Szymańska – Śledź oddała
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głos Pani Marcie Żłobickiej – Wnuk Skarbnikowi Gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła radnym,
że przedstawiany projekt uchwały wiernie odzwierciedla zmiany w budżecie. Radni nie mieli
pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/242/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018 -2036 (załącznik nr 9);
8) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Pani Monika Szymańska – Śledź oddała
głos Pani Marcie Żłobickiej – Wnuk Skarbnikowi Gminy. Pani Marta Żłobicka – Wnuk
omówiła zwiększenia planu wydatków budżetu związane m. in. z realizacją projektu pn.
„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w wysokości 394.894,28 zł oraz zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących
własność Gminy” o kwotę 42.500,00 zł. Zwiększane są również wydatki w Przedszkolu
publicznym na zakupy wyposażenia ze względu na awarię zmywarki. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła
poprawki do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie całości projektu.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XLIV/243/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2018 rok (załącznik nr 10).
Ad 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek kultury została przedstawiona przez Skarbnika Gminy podczas
posiedzenia połączonych komisji. Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Radnych czy
mają jakieś pytania do złożonej informacji. Radni nie mieli pytań. Informacja stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 6. Burmistrz przekazał Radnym sprawozdanie z pracy międzysesyjnej na piśmie, która
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o szczegóły spotkania Rady Wierzycieli przy
Syndyku Polish Belgian Holding RASS (byłego właściciela Uzdrowiska w Przerzeczynie –
Zdroju) z dnia 1 sierpnia 2018 roku. Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił radnym, że
Syndyk zamierza dokończyć wycenę majątku w terminie około trzech miesięcy i sprzedać
nieruchomość w całości. Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała czy jest jakiś chętny?
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Zainteresowani są, chcą znać cenę. Zatem należy wcześniej dokończyć wycenę majątku.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec zapytał kto jest właścicielem gruntu, czy jest to ten
sam podmiot, który jest właścicielem budynków? Burmistrz odpowiedział, że nie jest to łatwa
sprawa ponieważ był to wcześniej holding i jest kilku syndyków, którzy muszą się
porozumieć i wspólnie doprowadzić do sprzedaży całości. Podmioty zaczęły już
współpracować i chcą wspólnie szukać możliwości.
Radny Tomasz Nowak zapytał o szczegóły spotkania z przedstawicielami miasta
partnerskiego Letohrad dnia 24 sierpnia 2018 roku. Burmistrz poinformował Radnych
o złożeniu we współpracy z miastem partnerskim trzeciego wniosku na zagospodarowanie
terenu wokół baszty. Trwa rozliczenie projektu realizowanego w ubiegłym roku, w ciągu
kilku najbliższych miesięcy środki finansowe powinny trafić na konto gminy. Radni nie mieli
więcej pytań.
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad 8. Przewodnicząca otworzyła punkt - Wolne wnioski i informacje.
Radna Alicja Borodajko poruszyła temat sprawności oświetlenia w poszczególnych
miejscowościach naszej gminy. Nastąpiła dyskusja kilku Radnych jednocześnie, na temat
różnych punktów oświetlenia w różnych częściach gminy.
Radny Tomasz Nowak zgłosił formalne zapytanie w związku z różnymi informacjami
na temat dofinansowania wykonania obrazu/panoramy bitwy o Niemczę? Burmistrz
odpowiedział, że pojawił się sponsor zewnętrzny, który dofinansował wykonanie obrazu.
Radny Tomasz Nowak dziękując za odpowiedź potwierdził, że nie oczekuje odpowiedzi na
zapytanie w formie pisemnej.
Radny Jarosław Dydo poprosił o interwencję w temacie oświetlenia na drodze Nr 8
w

miejscach

przystanków

przewoźnika

BESKID?

Burmistrz

Grzegorz

Kosowski

poinformował, że jeśli wniosek o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych
w budżecie gminy na rok 2019 zostanie złożony, to będzie szansa na realizację tego zadania
w nowym roku.
Radna Justyna Kaczorowska zapytała o to czy możliwa jest zmiana lokalizacji
miejsca przejścia dla pieszych na drodze Nr 8 w Przerzeczynie – Zdroju? Oraz kiedy nastąpi
przekazanie komputerów dla świetlicy w Przerzeczynie - Zdroju?
Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował, że przekazanie sprzętu nastąpi po zakończeniu
wymiany sprzętu komputerowego w urzędzie z projektu a to jeszcze trwa, być może uda się
to jeszcze w tym roku. Natomiast jeśli mowa jest o zmianie lokalizacji przejścia dla pieszych
to niestety nie ma jeszcze informacji z GDDKiA podmiotu zarządzającego drogą Nr 8.
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Radny Tomasz Nowak podziękował za umiejscowienie nowego oznakowania na
terenie gminy, zwrócił jednak uwagę na bardzo niebezpieczny wyjazd z uliczki w Rynku przy
której znajduje się sklep ECO. Wywiązała się dyskusja kilku Radnych nad rozwiązaniami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska – Śledź poinformowała Radnych
o organizowanym w Wojsławicach Święcie Kapusty, na które zostało Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie wystosowało zaproszenie oraz o przewidywanej dacie ostatniej w VII
kadencji sesji Rady Miejskiej, która prawdopodobnie odbędzie się dnia 19 października 2018
roku. Zaproszenia zostaną dostarczone Radnym pocztą. Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
Sołtys Jarosław Dydo poinformował Radnych o zebraniu sołeckim jakie miało miejsce
w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska, podczas którego padło pytanie czy droga w tej
miejscowości będzie naprawiana? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiedział – Tak.
Sołtys Jarosław Węgłowski zapytał dlaczego dyrektor Niemczańskiego Ośrodka
Kultury nie chce wypożyczać sprzętu nagłaśniającego, który mógłby być wykorzystany
podczas rozgrywek Klubu Sportowego Niemczanka czy festynów organizowanych dla
mieszkańców sołectwa? Sołtys zwrócił uwagę Radnych, ze zgodnie z ustawą Kodeks
Wyborczy plakaty kandydatów nie powinny być umieszczane na budynkach gminnych,
a plakat obecnej tu Przewodniczącej Rady Miejskiej został powieszony na budynku gminnym
w Rynku. Burmistrz Grzegorz Kosowski poinformował obecnych na sesji, że budynek ten nie
należy do majątku gminy.
Godz. 16.12 Radna Alicja Borodajko opuściła salę obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej dodała, że ma zgodę właściciela budynku i ten nie
należy do majątku gminy. Po czym Sołtys zadał kolejne pytanie, kto jest teraz kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Niemczy? Burmistrz odpowiedział, że na dzień
dzisiejszy kierownikiem OPS w Niemczy jest Pani Agnieszka Musiała. Sołtys zapytał
Burmistrza czy poinformował Radnych o tym, że w OPS został przeprowadzony audyt
działalności i wskazano na pewne nieprawidłowości? Burmistrz odpowiedział, że nie ma
takiego obowiązku. Kontynuując temat, Sołtys Jarosław Węgłowski wskazał na wyniki
audytu i zalecenia sformułowane przez audytora, zapytał Burmistrza czy coś wiadomo mu w
tej sprawie? Burmistrz Grzegorz Kosowski wyjaśnił, że audyt zewnętrzy owszem był
przeprowadzony i wyniki audytu są analizowane. Sołtys Jarosław Węgłowski zapytał o to na
jakich zasadach obecnemu kierownikowi powierzono stanowisko, i co się dzieje z poprzednią
Panią kierownik? Radny Tomasz Nowak zabierając głos w kwestii formalnej poinformował
Sołtysa, że sprawy i decyzje personalne Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza nigdy nie były
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tematem poruszanym podczas sesji Rady Miejskiej. Radni nigdy nie ingerowali w kwestie
zatrudnienia, to nie są kompetencje Rady. Sołtys Jarosław Węgłowski podziękował za uwagę
Radnego w tym zakresie.
Godz. 16.18 Radna Alicja Borodajko wróciła na salę obrad.
Sołtys poinformował obecnych, że dosyć późno otrzymał informację na temat
planowanej inwestycji budowy Fermy Kur w pobliżu sołectwa Kietlin, ze względu na krótki
czas przewidziane (4 dni na zapoznanie się z projektem inwestycji) w tym temacie
konsultacje z mieszkańcami wsi nie mogły się odbyć, a temat wydaje się ważny i pozytywna
decyzja na dalsze projektowanie tej inwestycji została już wydana. Jak wynika z informacji
przesłanej z urzędu miasta na samym początku inwestycja planowana była na określoną ilość
kur jakieś 200 tyś. niosek a teraz są to już inne liczby. Dlaczego mieszkańcy Kietlina mają tak
mało czasu na zapoznanie się z tą sprawą, dlaczego informacja była spóźniona o cały
miesiąc? Burmistrz Grzegorz Kosowski odpowiadając na pierwsze pytanie poinformował, że
jeśli są zastrzeżenia do pracy dyrektora jednostki podległej należy taką sytuację zgłosić na
piśmie do określonej komisji, wówczas zostanie ona niezwłocznie rozpoznana. Natomiast
szczegóły sprawy planowanej Fermy Kur nie są mu znane. Burmistrz Grzegorz Kosowski
poprosił Sołtysa Jarosława Węgłowskiego o sformułowanie i złożenie swojego pytania na
piśmie, a odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie. Radny Tomasz Nowak zabierając głos
w sprawie Fermy Kur poinformował obecnych, że decyzja o pozwoleniu na rozpoczęcie
działań związanych z tą inwestycją została podjęta jeszcze przed zatwierdzeniem Obszaru
Natura 2000. Inwestycja z pewnością nie przyczyni się do rozwoju turystycznego
miejscowości naszej gminy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zachowanie
środowiska w dolinie rzeki Ślęzy, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej
inwestycji. Należałoby sprawie się przyjrzeć i monitorować. Sołtys Jarosław Węgłowski
nawiązując do wypowiedzi Radnego Tomasza Nowaka zwrócił uwagę na kilka miejsc
w dolinie rzeki, które warto byłoby uporządkować ze względu na bujną roślinność. Burmistrz
Grzegorz Kosowski zapewnił, że zna sprawę i rozmawiał z podmiotami odpowiedzialnymi za
właściwe utrzymanie koryta rzeki.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Monika Szymańska – Śledź o godz. 16.40 zamknęła sesję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Monika Szymańska - Śledź
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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