BR.0002.9.2018
Protokół nr I/18
sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 21 listopada 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 17.15
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesję przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza VII kadencji Pan Grzegorz Kosowski,
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Leonard Piotr Kruczek, Kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, mieszkańcy Niemczy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Sołtysi:
1. Kazimierz Dziadkowiec
2. Piotr Mielnik
3. Jan Cieleban
Porządek obrad zgodny z Postanowieniem Nr DWB-0012-44/2018 Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu II z dnia 9 listopada 2018 roku:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy o wynikach
wyborów przeprowadzonych w dniach 21 października 2018 r. oraz 4 listopada 2018 r.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemczy.
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7. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemczy.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niemczy:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
f)

odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Niemczy.

9. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Pana
Jarosława Węgłowskiego.
10. Sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy (§ 11 ust. 4 Uchwały nr
XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Niemcza)
11. Informacje, sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
Ad 1. I sesję Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji otworzył Radny Senior Mieczysław
Szklarski, uprawniony do prowadzenia obrad do momentu wyboru Przewodniczącego Rady. Po
powitaniu Radnych, Sołtysów oraz przybyłych gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności,
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co oznacza, iż po złożeniu ślubowania przez
wszystkich obecnych radnych, Rada będzie władna podejmować prawomocne decyzje.
Przesłany do Biura Rady w dniu 13 listopada 2018 r. porządek obrad, stanowiący załącznik do
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Nr DWB-0012-44/2018 z dnia 9 listopada
2018 roku (załącznik nr 3) został dostarczony radnym. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad 2. Pan Leonard Piotr Kruczek, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy,
przedstawił informację o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Niemczy, przeprowadzonych
dnia 21 października 2018 roku, po czym wręczył radnym zaświadczenia o wyborze (załączniki nr
4-18) składając przy tym gratulacje.
Ad 3. Przewodniczący obrad, Radny Senior Mieczysław Szklarski przystąpił do ceremonii
złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych, która rozpoczęła się odczytaniem przez Niego
roty ślubowania. Każdy Radny wyczytany z listy, przez najmłodszego wiekiem Radnego Mateusza
Kossakowskiego, w przyjętej postawie stojącej potwierdził wolę złożenia ślubowania słowem
Ślubuję. Przewodniczący poinformował, że po słowie Ślubuję, każdy z radnych mógł dodatkowo
wypowiedzieć formułę: Tak mi dopomóż Bóg.
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Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i mieszkańców”.
Ad 4. Po ślubowaniu Pan Mieczysław Szklarski podziękował Radnym i złożył im gratulacje.
Następnie stwierdził, że 15 Radnych, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady
Miejskiej w Niemczy VIII kadencji. Wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych,
stanowi to kworum, pozwalające na dzisiejszej sesji podejmować prawomocne decyzje.
Ad. 5 Radny Senior odczytał porządek obrad. Radni nie wnieśli zmian do odczytanego porządku
obrad.
Ad 6. Przewodniczący obrad Radny Mieczysław Szklarski poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3
wiceprzewodniczących

(zgodnie

ze

statutem

Rada

Miejska

w

Niemczy
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wiceprzewodniczących) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Sposób tajnego głosowania określa Statut Miasta
i Gminy Niemcza przyjęty Uchwałą Nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30
listopada 2012 roku.
a). Zgłaszanie kandydatów.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących.
Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydatury następujących radnych: Pauliny Dziedzic, która wyraziła
zgodę na kandydowanie, Marii Oleksiak, która nie wyraziła zgody na kandydowanie oraz Pawła
Rożka, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radna Kamila Smęt zgłosiła kandydaturę Radnej Edyty Mielnik, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Radny Paweł Zapotoczny zgłosił kandydatury następujących radnych: Alicji Borodajko, która nie
wyraziła zgody na kandydowanie i Andrzeja Osipowicza, który nie wyraził zgody na
kandydowanie.
Radna Edyta Mielnik zgłosiła kandydaturę Radnego Mateusza Kossakowskiego, który nie wyraził
zgody na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Wniosek został poddany pod
głosowanie i jednogłośnie przyjęty - „za” 15.
b). Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji. Radny Stanisław Pelc zgłosił
kandydatury radnych: Michała Kaczorowskiego, Kamili Smęt oraz Miłosza Wrzesińskiego.
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Następnie Przewodniczący zapytał poszczególnych zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący obrad
poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej:
- kto jest za wyborem Pana Michała Kaczorowskiego na członka Komisji Skrutacyjnej – „za” 15,
- kto jest za wyborem Pani Kamili Smęt na członka Komisji Skrutacyjnej – „za” 15,
- kto jest za wyborem Pana Miłosza Wrzesińskiego na członka Komisji Skrutacyjnej – „za” 15.
Powołaną Komisję w ww. składzie Przewodniczący obrad poprosił o wskazanie spośród siebie
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej oraz o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do
głosowania.
c). Prezentacja kandydatów.
Radny Senior prowadzący obrady, poprosił kandydatki na Przewodniczącego Rady Miejskiej
o autoprezentację. Głos zabrały kolejno: Pani Paulina Dziedzic, Pani Edyta Mielnik.
d). Przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Miłosz Wrzesiński, wyjaśnił zasady głosowania: odczytał
wyciąg ze Statutu Miasta i Gminy Niemcza dotyczący głosowania tajnego i głosowania
bezwzględną większością głosów (załącznik Nr 19) oraz przedstawił wzór kart do głosowania
(załącznik Nr 20), po czym rozdał karty do głosowania.
Po oddaniu głosu przez ostatniego głosującego z listy obecności, Przewodniczący obrad o godz.
15.47 ogłosił przerwę, aby Komisja Skrutacyjna mogła policzyć oddane głosy. O godz. 15.55
otworzył obrady ponownie i poprosił o odczytanie protokołu z wyborów.
e). Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Miłosz Wrzesiński odczytał protokół, z którego wynika,
że:
- radna Paulina Dziedzic uzyskała 8 głosów.
- radna Edyta Mielnik uzyskała 7 głosów.
W związku z powyższym Przewodniczącą Rady Miejskiej w Niemczy została Pani Paulina
Dziedzic.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 21.
Karty do głosowania w ilości 15 szt. stanowią załącznik nr 22.
Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący obrad odczytał treść podjętej
w tajnym głosowaniu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
f). Następnie Radny Senior Mieczysław Szklarski odczytał Uchwałę Nr I/1/18 w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy stanowi załącznik nr 24\3
i przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy.
Ad 7. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic podziękowała za zaufanie
i wybór.
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Ad 8. Wybór Wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca poinformowała, że zgonie ze Statutem Miasta i Gminy Niemcza, do wewnętrznych
organów Rady należy m. in. 2 Wiceprzewodniczących, po czym poprosiła o zgłaszanie kandydatów
na Wiceprzewodniczących.
a). Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydatury radnych: Andrzeja Osipowicza, który wyraził zgodę
na kandydowanie i Wiesławy Kajrys, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Michał Kaczorowski zgłosił kandydaturę Radnej Edyty Mielnik, która wyraziła zgodę na
kandydowanie. Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zamknięcie listy. Wniosek został
poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty – „za” 15.
b). Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono wniosek,
by Komisja Skrutacyjna pozostała ta sama. Wobec powyższego Przewodnicząca zapytała radnych,
Miłosza Wrzesińskiego, Kamilę Smęt oraz Michała Kaczorowskiego o to, czy wyrażają zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego. Wskazani radni wyrazili zgodę.
Wniosek został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty – „za” 15.
c). Przewodnicząca poprosiła o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania
i zapowiedziała autoprezentację kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. Głos zabrali kolejno:
Andrzej Osipowicz, Edyta Mielnik i Wiesława Kajrys. Przewodnicząca o godz. 16.05 ogłosiła
przerwę. O godz. 16.11 otworzyła obrady ponownie i poprosiła o zabranie głosu
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Pana Miłosza Wrzesińskiego.
d). Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Miłosz Wrzesiński poinformował, że wybór
Wiceprzewodniczących odbywa się na takich samych zasadach głosowania, jak wybór
Przewodniczącego, przedstawił wzór kart do głosowania (załącznik nr 24), po czym rozdał karty do
głosowania. Po oddaniu głosu przez ostatniego głosującego z listy obecności, Przewodnicząca
o godz. 16.20 ogłosiła przerwę, aby Komisja Skrutacyjna mogła policzyć oddane głosy. O godz.
16.31 otworzyła obrady ponownie i poprosiła o odczytanie protokołu z wyborów.
e). Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Miłosz Wrzesiński odczytał protokół, z którego wynika,
że:
- radna Wiesława Kajrys uzyskała 8 głosów,
- radna Edyta Mielnik uzyskała 7 głosów,
- radny Andrzej Osipowicz uzyskał 12 głosów.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Niemczy zostali: Wiesława
Kajrys i Andrzej Osipowicz.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 25.
Karty do głosowania w ilości 15 szt. stanowią załącznik nr 26.
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f). Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca odczytała treść podjętej
w tajnym głosowaniu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Niemczy i pogratulowała nowo wybranym Wiceprzewodniczącym.
Uchwała I/2/18 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Niemczy stanowi załącznik nr 27.
Ad 9. Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Burmistrza, Pan Leonard Piotr Kruczek,
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy, przedstawił informację o wynikach
wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, przeprowadzonych w dniu 04 listopada 2018 r.
po czym wręczył Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu zaświadczenie o wyborze (załącznik
nr 28) i złożył gratulacje.
Następnie Przewodnicząca Rady Paulina Dziedzic poprosiła Burmistrza o złożenie ślubowania.
Burmistrz Jarosław Węgłowski przyjmując postawę stojącą złożył ślubowanie o treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego

i

pomyślności

mieszkańców

Miasta

i

Gminy

Niemcza”

oraz

dodał:

„Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca stwierdziła, że z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej
w Niemczy, nastąpiło objęcie obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza – Pana
Jarosława Węgłowskiego. Treść ślubowania podpisane przez Burmistrza stanowi załącznik nr 29.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski podziękował wyborcom za oddanie głosu
na jego osobę, za powierzenie tak zaszczytnego stanowiska. Zwracając się z wyrazami szacunku do
Radnych, Burmistrz Jarosław Węgłowski wyraził nadzieję na owocną współpracę ponad
podziałami, w klimacie porozumienia na płaszczyźnie wspólnych spraw i celów.
Ustępujący Burmistrz Grzegorz Kosowski oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy
złożyli Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu życzenia zdrowia, szczęścia i sukcesów w pracy
na rzecz Gminy Niemcza.
Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Posła na Sejm VIII kadencji Michała Dworczyka Pan Janusz
Maniecki, który odczytał List Gratulacyjny z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Ad 10. Następnie, zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Miasta i Gminy Niemcza, Przewodnicząca
poprosiła ustępującego Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Pana Grzegorza Kosowskiego
o przedstawienie sprawozdania o stanie gminy, które stanowi załącznik nr 30.
Ad 11. Radni otrzymali do zapoznania się:
1. Ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
2. Statut Miasta i Gminy Niemcza,

6

3. Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Niemczy zaplanowanej
w dniu 28 listopada 2018 roku.
4. Projekty uchwał w sprawie:
1) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy;
2) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Niemczy;
3) ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Niemczy ;
4) ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Rady
Miejskiej w Niemczy;
5) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza;
6) wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD-7;
7) wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.
„Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi DzierżoniowskoKłodzko-Ząbkowickiej (OSI ZKD)”;
8) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej
samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej;
9) zmiany Budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2018.
Ponadto radni otrzymali do wypełnienia i złożenia w biurze Rady Miejskiej:
a). Zestawienie danych osobowych radnego wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych w związku z wykonywaniem mandatu radnego wraz ze zgodą na publikację wizerunku;
b). 2 egzemplarze wzoru oświadczenia majątkowego radnego gminy wraz z informacją o sposobie
i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy,
w której radny uzyskał mandat.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic zwołała posiedzenie II/18 sesji Rady Miejskiej w Niemczy
na 28 listopada 2018 roku o godz. 15.00.
Radna Edyta Mielnik złożyła wniosek o przeszkolenie nowych radnych.
Ad 12. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina
Dziedzic o godz. 17.15 zamknęła I sesję Rady Miejskiej VIII kadencji.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=-wdsK1qAL50&feature=youtu.be
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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