BR.0002.11.2018
Protokół Nr III/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 28 grudnia 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 12.10
Godzina zakończenia obrad 16.00
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesję przybyli: Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele
ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy oraz mieszkańcy w Niemczy –
lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Sołtysi:
1. Piotr Mielnik.
2. Tomasz Palimąka
3. Jan Cieleban
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Wiesława Kajrys została wyznaczona na
sekretarza obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr I/18.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr II/18.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036;
2) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2019;
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji
Rady oraz Regionalnej Izby obrachunkowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek,
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f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność
Gminy Niemcza;
4) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 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;
5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018 r. poz. 1007) w formie posiłku lub świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego;
6) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania – pomocy udzielonej
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego;
7) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Miasta i Gminy Niemcza;
8) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi;
9) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata2018 – 2036;
11) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Informacje i wnioski sołtysów.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 12.10 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic zaproponowała
uzupełnienie punktu 5 porządku obrad o punkty 9, 10 oraz 11 stanowiące projekty uchwał, które
wpłynęły do biura Rady Miejskiej z wnioskiem o ich podjęcie. Uwag do nowego porządku
obrad nie zgłoszono i przyjęto go 14 głosami „za”.
Ad 3. Protokół z sesji nr I/18 został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się”.
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Ad 4. Protokół z sesji nr II/18 został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca na wniosek Pani
Renaty Kukuły pełniącej obowiązki Dyrektora Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy
udzieliła jej głosu. Pani Renata Kukuła podziękowała Radnym Rady Miejskiej w Niemczy oraz
Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza na czynny udział w organizacji gminnych wydarzeń
świątecznych.
Ad 5. Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał
w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036;
2) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2019;
Przewodnicząca poinformowała, że projekty uchwał w sprawie budżetu Miasta i Gminy
Niemcza oraz przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 omawiane były
szczegółowo na posiedzeniach połączonych komisji w dniach 11 oraz 18 grudnia 2018 roku.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poinformował zebranych, że projekty uzyskały pozytywną
opinię połączonych komisji.
Przewodnicząca odczytała pismo Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza przedstawiające
autopoprawki do projektu budżetu na 2019 rok oraz odzwierciedlającej go Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Radna Edyta Mielnik zapytała dlaczego nie zostały przyjęte wnioski Radnych o zmianach
budżetu zaproponowane podczas posiedzeń komisji? Burmistrz Jarosław Węgłowski wyjaśnił
swoją decyzję, wskazując przede wszystkim na możliwości finansowe gminy i potrzeby
wynikające ze zdarzeń losowych. Przedstawił Radnym m. in. trudną sytuację instalacji
wodociągowej w miejscowościach Przerzeczyn – Zdrój oraz Nowa Wieś Niemczańska, która
zdeterminowała niezwłoczne podjęcie decyzji o uruchomieniu dodatkowych środków
finansowych na naprawę awarii, w celu zapewnienia ludności nieprzerwanych dostaw wody.
Radni zwrócili uwagę na wniosek złożony podczas posiedzeń połączonych komisji, gdzie
dla każdej ze wskazanych OSP wniosek obejmował dofinansowanie po 10 000 zł. A środki
finansowe miały pomniejszyć kwotę przeznaczoną na inwestycje w zakresie oświetlenia.
Burmistrz wymienił założenia związane z realizacją zadań modernizacji czy budowy
oświetlenia na terenie gminy wskazując kilka lokalizacji, które będą brane pod uwagę w nowym
roku budżetowym. Radna Kamila Smęt zapytała czy wśród nich znajdzie się również
oświetlenie miejscowości Kietlin. Burmistrz zapewnił, że jest to temat, który ma na uwadze
i został on ujęty w budżecie jako odrębna inwestycja. Ponadto Burmistrz Jarosław Węgłowski
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omawiając lokalizacje zaplanowane do realizacji w 2019 roku, w zakresie oświetlenia, zwrócił
uwagę Radnych na to, że ze strony oferentów brakuje bezpośredniego zainteresowania
kompleksowym wykonaniem oświetlenia w gminie. Burmistrz wyjaśnił kwestie złożoności
realizacji projektów oświetlenia zarówno w Przerzeczynie – Zdroju jak i na terenie innych
miejscowości naszej gminy, wskazał również na konieczność sporządzenia odpowiedniej
dokumentacji i licznych uzgodnień.
Radna Kamila Smęt zwracając się do przedstawicieli OSP zapytała czy środki, które
zgodnie z wnioskiem Burmistrza zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2019 będą
wystarczające? Prezes OSP Przerzeczyn – Zdrój odpowiedział twierdząco.
Burmistrz poprosił Radnych o cierpliwość, wskazał na to, iż zmiany w budżecie można
podjąć po otrzymaniu pełnej wyceny inwestycji, które wskazał wcześniej. Podsumowując
swoją wypowiedź Burmistrz Jarosław Węgłowski zapewnił, że przedstawi Radnym pełną
informację w tej sprawie, po jej rozstrzygnięciu.
Radny Andrzej Osipowicz odnosząc się do pisma Burmistrza zapytał dlaczego przeniesiono
kwotę 15 000 zł przeznaczoną na działalność Punktu Konsultacyjnego w Niemczy na
działalność bieżącą Niemczańskiego Ośrodka Kultury? Burmistrz Jarosław Węgłowski
wyjaśnił, iż ze złożonych sprawozdań psychologa prowadzącego spotkania w punkcie wynika
mała liczba odbywających się spotkań i brak zainteresowania mieszkańców pomocą
organizowaną na miejscu w naszej gminie. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani
Agnieszka Musiała potwierdziła, że mieszkańcy Niemczy są bardziej zainteresowani udziałem
w spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym w Dzierżoniowie, gdzie czują się bardziej
anonimowo. Radny Andrzej Osipowicz przekazał Burmistrzowi pisemną informację w zakresie
statystyk liczby odwiedzających Punkt Konsultacyjny w Niemczy. Podsumowując dyskusję
Radny Andrzej Osipowicz poinformował zebranych, że najbliższe styczniowe posiedzenie
komisji będzie dotyczyło działalności Punktu Konsultacyjnego w Niemczy.
Przewodnicząca poinformowała Radnych, że do projektów uchwał finansowych zostały
również załączone opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, które odczytała.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019 – 2036.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 7 głosami „ za”, przy 7 głosach
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr III/12/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036. Imienny wykaz głosowania
Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Uchwała
stanowi załącznik Nr 4.
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Przewodnicząca obrad o godz. 13.06 ogłosiła przerwę. O godz. 13.22 otworzyła obrady
ponownie.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic udzieliła głosu Radnemu Andrzejowi Osipowiczowi, który
poinformował Radnych, że autopoprawka dotycząca przesunięć środków finansowych
z Rozdziału 85154 na działalność bieżącą NOK-u, zostanie przeniesiona na miesiąc styczeń
2019 roku, ze względu na zaistniałą potrzebę jej wyjaśnienia. Wobec powyższego
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic zarządziła głosowanie nad zaproponowanymi przez
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza autopoprawkami z wyłączeniem zmiany, o której mówił
Radny Andrzej Osipowicz. Autopoprawki w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie
w obecności 14 Radnych. Następnie Przewodnicząca poprosiła o opinie połączonych komisji
w zakresie projektu budżetu na rok 2019. Przewodniczący Andrzej Osipowicz poinformował
zebranych, o pozytywnej opinii połączonych komisji. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr III/13/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Niemcza na rok 2019. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy
w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik Nr 6.
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
stanowiących własność Gminy Niemcza;
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic przypomniała, że projekt uchwały był omawiany przez
Panią Urszulę Mandziej Inspektora Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, podczas
posiedzenia połączonych komisji. Zgodnie z informacją Przewodniczącego Andrzeja
Osipowicza, połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych –jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/14/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności

gruntów

stanowiących własność Gminy Niemcza. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej
w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik Nr
8.
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4) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 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;
Przewodnicząca obrad poinformowała zebranych, że projekt uchwały był omawiany przez
Panią Agnieszkę Musiała Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy podczas
posiedzenia połączonych komisji. Połączone komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Radni
nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych –jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/15/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
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. Imienny wykaz głosowania Radnych
Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 10.
5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018 r. poz. 1007) w formie posiłku lub świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego;
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic poinformowała obecnych,
że projekt uchwały był omawiany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy
Panią Agnieszkę Musiała podczas posiedzenia połączonych komisji. Połączone komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały.
Godz. 13.33 - na obrady przybył Radny Mieczysław Szklarski.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 14 głosami „ za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr III/16/18 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P
z 2018 r. poz. 1007) w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 12.
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6) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania – pomocy udzielonej
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego;
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic wskazała, iż projekt uchwały był również szeroko
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji przez Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy Panią Agnieszkę Musiała. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 Radnych – 14 głosami „ za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr III/17/18 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania – pomocy udzielonej w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 14.
7) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca obrad poinformowała wszystkich, że projekt uchwały był również omawiany
przez Pana Grzegorza Procków Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Niemcza,
podczas posiedzenia połączonych komisji. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem
uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/18/18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Imienny wykaz głosowania Radnych
Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 16.
8) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi;
Przewodnicząca obrad poinformowała wszystkich, że projekt uchwały był omawiany podczas
posiedzenia połączonych komisji. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Radna Edyta Mielnik zapytała o to czy terminy wyborów w poszczególnych
miejscowościach zostały już ustalone? Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław
Węgłowski przedstawił harmonogram wyborczych zebrań wiejskich, który podczas spotkania
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został ustalony z Sołtysami. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/19/18 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 17 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 18.
9) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
Przewodnicząca obrad poinformowała wszystkich, że projekt uchwały również był
szczegółowo omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Poprosiła Skarbnika Gminy
Panią Martę Żłobicką – Wnuk o wyjaśnienie zaproponowanych przed sesją zmian. Skarbnik
Gminy poinformowała Radnych, że w wyniku konsultacji z organem nadzoru dodano określone
we wniosku nowe brzmienie paragrafu 4. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/20/18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Imienny wykaz
głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do
protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 20.
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2018 – 2036;
Przewodnicząca obrad poinformowała wszystkich, że projekt uchwały był również omawiany
podczas posiedzenia połączonych komisji. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały. Przewodnicząca Paulina Dziedzic poprosiła Skarbnika Gminy o zabranie
głosu. Pani Marta Żłobicka – Wnuk zaproponowała, że omówi dwa kolejne projekty finansowe
jednocześnie, ponieważ są one nierozerwalnie ze sobą powiązane. Skarbnik zwróciła uwagę
Radnych na zasadę realności poszczególnych składników budżetu, przedstawiła informację
w zakresie wysokości zarówno dochodów jak i wydatków budżetu przyjętego do realizacji na
rok 2018.
Radna Edyta Mielnik zapytała o zwrot środków finansowych z realizowanego w 2018 roku
przez Niemczański Ośrodek Kultury projektu. Skarbnik poinformowała, że projekt nie został
jeszcze rozliczony i niestety nie dokonano zwrotu środków finansowych, ale jeśli taki zostanie
dokonany zasili plan finansowy instytucji kultury w 2019 roku.
Radna Edyta Mielnik zapytała o wielkość wykonania dochodów. Skarbnik Gminy
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wskazała na zastosowane w ciągu roku ulgi w zakresie podatków, sprzedaży gruntów, czy ulg
inwestycyjnych. Radni sformułowali wniosek, aby ze względu na obszerność dokumentu,
uchwała w sprawie WPF była doręczana im w formie kopii jedynie 1 strony, natomiast
elektronicznie w pełnej wersji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie
nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/21/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018 – 2036. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 22.
11) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 Radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
III/22/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2018 rok.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 23 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 24.
Ad 6. Przewodnicząca poinformowała Radnych o udzielonych odpowiedziach na złożone
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wniosek oraz interpelację Radnego Miłosza
Wrzesińskiego. Przewodnicząca obrad odczytała treść udzielonych przez Burmistrza Miasta
i Gminy Niemcza odpowiedziach.
Przewodnicząca obrad odczytała również oświadczenie Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej w sprawie rezygnacji ze swojego wniosku do budżetu gminy o podniesienie diet
Radnym Rady Miejskiej w Niemczy od nowego 2019 roku.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic odczytała przygotowaną przez pracownika
urzędu miasta odpowiedź na zapytanie Radnej Marii Oleksiak w zakresie udzielenia
stypendium sportowego dla mieszkańca Gminy Niemcza.
Radny Miłosz Wrzesiński odnosząc się do udzielonej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Niemcza odpowiedzi na swoją interpelację, zwrócił kolejny raz uwagę na problem smogu,
którym kierował się składając swoją interpelację, zwrócił również uwagę na możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych na tego rodzaju projektów. Radny poprosił o informację
w zakresie remontu ulicy Dolnej, której nawierzchnia została zniszczona podczas budowy
boiska szkolnego. Burmistrz Jarosław Węgłowski zabierając głos w temacie budowy
9

ciepłowni/kotłowni na biomasę w celu eliminacji zagrożenia smogu, wskazał na bardzo
wysokie koszty takiej inwestycji, która przekracza możliwości budżetowe naszej gminy. Nie
wykluczył jednak możliwości podjęcia działań ekologicznych wpływających na poprawę
warunków środowiska w naszej gminie przy udziale środków zewnętrznych. Natomiast
odnosząc się do zapytania dotyczącego remontu ul. Dolnej zapewnił, że naprawa drogi będzie
przeprowadzona w ramach zadań realizowanych w nowym roku budżetowym.
Radny Stanisław Pelc mając na uwadze rozwiązania ogrzewania ekologicznego zapytał
jak Burmistrz zamierza podejść do tego tematu? Po czym dodał, że chciałby złożyć interpelację
ustną w sprawie przeprowadzenia remontu drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego
w Niemczy, ponieważ po zrobieniu parkingu zniszczono drogę. Burmistrz udzielając Radnemu
odpowiedzi na wyrażoną interpelację ustną, wskazał na pewne bariery architektoniczne, które
w chwili obecnej uniemożliwiają remont tej drogi. W momencie kiedy zostaną one usunięte
remont będzie przeprowadzony. Burmistrz Jarosław Węgłowski zapewnił, że po wnikliwym
wyjaśnieniu sprawy zostaną podjęte działania w celu przeprowadzenia remontu drogi
dojazdowej do przedszkola. Burmistrz zwrócił uwagę obecnych oraz oglądających transmisję
sesji na to, że takiego rodzaju zagadnienia powinny być omawiane podczas posiedzeń komisji
i przy pomocy transmisji oraz nagrań przekazywane do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty, niestety ostatnie posiedzenia komisji decyzją większości Radnych nie
były rejestrowane.
Radna Wiesława Kajrys zabierając głos w dyskusji przypomniała m. in., że decyzją
większości Radnych przebieg posiedzeń komisji będzie zarejestrowany bez możliwości
transmisji i publikacji na stronach internetowych gminy, do czasu otrzymania stosownej opinii
prawnej w tym zakresie. Radna podczas swojej wypowiedzi wskazała na szereg argumentów
popierających decyzję większości Radnych.
Głos w dyskusji zabrał również Sołtys Wilkowa Wielkiego, wyrażając swoje
niezrozumienie dla decyzji większości Radnych.
Radna Edyta Mielnik, która wskazała na konkretne zapisy w Statucie Gminy oraz
ustawie o samorządzie gminnym, powiedziała o jawności, transparentności informacji
przekazywanych mieszkańcom i podejmowanych przez Radnych decyzji. Głos w dyskusji
zabrali również Radni Mieczysław Szklarski, Miłosz Wrzesiński, Kamila Smęt, Stanisław Pelc,
Stanisław Szachniewicz.
Godz. 14.29 Radny Stanisław Szachniewicz opuścił obrady.
Przewodnicząca obrad o godz. 14.30 ogłosiła przerwę. o godz. 14.45 otworzyła obrady
ponownie.
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Godz. 14.45 Radny Stanisław Szachniewicz powrócił na salę obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic odczytała pismo, które
wpłynęło do biura Rady Miejskiej w Niemczy zgodnie z prośbą wnioskodawcy. Kilku Radnych
w swoich wypowiedziach odniosło się do trudnej sytuacji adresata pisma.
Radny Andrzej Osipowicz nawiązując do zapytania Radnej Marii Oleksiak w związku
z tym, że nie ma w chwili obecnej możliwości przyznawania stypendium sportowego w naszej
gminie, zapytał czy Burmistrz zamierza przygotować taką uchwałę? Odpowiedzi udzieliła
Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, zwróciła uwagę Radnych na zapisy ustawy o sporcie
dotyczące kryteriów przyznawania stypendium sportowego. Po czym wyjaśniła, że nie ma
przeszkód jeśli będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców, stosowny projekt może zostać
opracowany i przedstawiony Radnym pod obrady.
Radny Stanisław Pelc nawiązał do podjętej uchwały w sprawie wysokości
wynagrodzenia Burmistrza, zapytał Burmistrza dlaczego wymienił kwotę ponad 2000 zł za
posiedzenie, jako znaczący wydatek. Burmistrz Jarosław Węgłowski wskazał m. in. na podjęty
podczas nietransmitowanych posiedzeń połączonych komisji temat podwyżek diet dla
Radnych. Radny Stanisław Pelc przypomniał, że wniosek Komisji Rewizyjnej w tym zakresie
został wycofany. Głos w dyskusji zabrali również inni Radni.
Burmistrz Jarosław Węgłowski zapytał o informację w zakresie terminów
przyjmowania

interesantów

przez

Przewodniczącą

Rady

Miejskiej

w

Niemczy.

Przewodnicząca poinformowała, że przed każdą komisją oraz sesją będzie do dyspozycji
mieszkańców.
Sołtys Piotr Mielnik zapytał czy Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy zamierza
brać czynny udział w spotkaniach oraz posiedzeniach wspólnie z Burmistrzem, w różnych
sprawach dotyczących gminy? Przewodnicząca odpowiedziała twierdząco.
Ad 7. Informacje i wnioski Sołtysów – wnioski i pytania odnotowano w punkcie 6 porządku
obrad.
Ad 8. Przewodnicząca otwierając punkt obrad - Sprawy różne, udzieliła głosu Panu
Mieczysławowi Niemczykowi mieszkańcowi Niemczy, który podjął ponownie temat jawności
posiedzeń komisji, wskazując na przepisy ustawy o informacji publicznej, nawiązał również do
podwyżek o które Radni wnioskowali podczas ostatniej komisji. Mieszkaniec odniósł się do
swojej działalności na rzecz Klubu Sportowego, za którą nie pobiera żadnego wynagrodzenia,
traktując ją jak służbę społeczną. Radny Mateusz Kossakowski przypomniał, że posiedzenia są
dokumentowane i publikowane, nawiązał również do wyróżniającej się działalności Klubu
Sportowego z Gilowa, który może być dla innych przykładem do naśladowania.
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Godz. 15.10 - na obrady przybył Sołtys Jan Cieleban.
Radna Wiesława Kajrys kolejny raz poinformowała o decyzji większości Radnych
w zakresie sposobu podawania do publicznej wiadomości zarejestrowanych obrad Rady
Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad udzieliła głosu Pani Karolinie Roszko mieszkance Niemczy,
która podniosła sprawę szczególnej sytuacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy (OPS).
Burmistrz Jarosław Węgłowski poprosił o wypowiedź w tej kwestii Mecenasa Michała
Kucharskiego, który wyjaśnił nierozstrzygniętą przez nadzór Wojewody jeszcze sytuację
prawną w OPS. Pani Karolina Roszko poinformowała Radnych, o swojej trudnej sytuacji
rodzinnej w związku z prowadzonymi sprawami. Burmistrz Jarosław Węgłowski zabierając
głos w dyskusji poprosił o wstrzymanie się od jakichkolwiek opinii w sprawie, która nie została
jeszcze zakończona a sytuacja wymaga dyskrecji.
Radny Stanisław Pelc zwrócił uwagę, że Rada Miejska nie jest organem właściwym do
rozstrzygania tego rodzaju spraw. Mecenas Michał Kucharski uzupełniając wypowiedź
Radnego wskazał, że pytanie powinno zostać skierowane do Burmistrza sprawującego
bezpośredni nadzór nad kierownikiem OPS zgodnie z właściwością.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic udzieliła głosu Panu Jarosławowi
Krzeszowskiemu, który również odniósł się do trudnej obecnie sytuacji uprzedniego
Kierownika OPS.
Przewodnicząca obrad udzieliła głosu mieszkańcowi z sali, który wyraził swoje zdanie
na temat decyzji większości Radnych co do nagrywania obrad, poprosił o nagrywanie obrad
i publikowanie w internecie.
Radny Stanisław Szachniewicz poprosił Burmistrza o interwencję w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie lampy przy DINO w Niemczy. Burmistrz
Jarosław Węgłowski poinformował Radnych, że zamierza podjąć rozmowy w sprawie punktów
świetlnych przy drodze Nr 8, zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Radny Stanisław Szachniewicz poprosił o uwzględnienie w planach remontowych drogi
dojazdowej do miejscowości Chwalęcin. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław
Węgłowski odnosząc się do tej kwestii, zwrócił uwagę Radnych na jakość wykonywanych do
tej pory remontów dróg. Wskazał przykład ul. Przedszkolnej, której nawierzchnia niespełna po
miesięcznym odbiorze, jest już popękana. Burmistrz zwrócił się do członków Komisji
Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Miłosz Wrzesiński wyraził zdanie, że działania w rodzaju kontrolowania jakości
wykonania nawierzchni drogi nie znajdują się w kompetencji Komisji Rewizyjnej, jeśli
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natomiast jest taka wola to oczywiście komisja sprawdzi stan tej drogi.
Radna Alicja Borodajko poprosiła Burmistrza o sprawdzenie na jakim etapie jest remont
drogi na odcinku Wojsławice – Stasin, która jest w kompetencji POHZ. Burmistrz zobowiązał
się sprawdzić na jakim etapie jest sprawa remontu tej drogi.
Radna Alicja Borodajko poprosiła o interwencję w sprawie uszkodzonej lampie oraz
nawierzchni przy ul. Piastowskiej 7a w Niemczy.
Radna Edyta Mielnik zapytała o sytuację wodociągu w miejscowościach Nowa Wieś
Niemczańska i Przerzeczyn – Zdrój, mieszkańcy w okresie świątecznym byli pozbawieni
dostaw wody. Burmistrz Jarosław Węgłowski przedstawił Radnym pełną informację
w przedmiocie przyczyn awarii oraz zakresie tymczasowego rozwiązania zastosowanego przez
odpowiednie służby, w celu zapewnienia mieszkańcom tych dwóch miejscowości
nieprzerwanych dostaw wody. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza poinformował Radnych
o podjętych działaniach, aby zakończyć prace w okresie najbliższych kilku tygodni wraz
z dokumentacją. Radna Edyta Mielnik w imieniu mieszkańców złożyła wniosek o umorzenie
należności za wodę, poprosiła również o przekazanie mieszkańcom pełnej informacji w tym
zakresie. Głos w sprawie zabrał również Radny Paweł Zapotoczny, który wyjaśnił od strony
technicznej problem sieci wodociągowej tych dwóch miejscowości.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Elżbieta Szymańska przedstawiła Radnym informację
w zakresie liczby oraz skali awarii, które miały miejsce w okresie ostatnich lat na terenie Miasta
i Gminy Niemcza. Pani Prezes zobowiązała się przygotować bardziej szczegółowe informacje
w tym zakresie pod obrady komisji Rady Miejskiej w marcu 2019 roku.
Radna Edyta Mielnik podziękowała Prezes Elżbiecie Szymańskiej w imieniu mieszkańców
i swoim własnym, za zorganizowanie szybkiej interwencji w czasie awarii wodociągu.
Radny Paweł Zapotoczny zwrócił uwagę na zagrożenia składowanych w miejscu awarii
materiałów. Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska zapewniła radnych, że w planie kontroli
przewidziano wizytację tego terenu pod względem m. in. zachowania przez właściciela
nieruchomości odpowiednich warunków w zakresie ochrony środowiska.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o cenę wody w Nowej Wsi niemczańskiej oraz
w Przerzeczynie – Zdroju. Prezes poinformowała, o porównywalnej cenie w odniesieniu do
stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach naszej gminy.
Radna Maria Oleksiak poprosiła o zwrócenie uwagi na zatrważający stan muru
oporowego znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Stary Plac i Gumińska. Prezes Elżbieta
Szymańska poinformowała, że zadanie w tym zakresie jest zaplanowane w budżecie Gminy na
rok 2019 do realizacji.
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Radna Kamila Smęt zwróciła uwagę na pilność podjęcia działań w zakresie reaktywacji
oczyszczalni ścieków w Kietlinie. Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował obecnych na
sesji, że jest po rozmowie ze Starostą Dzierżoniowskim, który również jest zainteresowany
tematem i budową kolektora. Otrzymaliśmy zapewnienie ze strony Starosty Dzierżoniowskiego
o możliwej pomocy w zakresie realizacji projektów w tym zakresie.
Radny Andrzej Osipowicz poprosił Burmistrza o przestawianie Radnym informacji ze
swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Burmistrz wyraził aprobatę dla powyższego wniosku.
Sołtys Jan Cieleban zapytał o oznakowanie na drodze dojazdowej do Ligoty Małej,
gdzie pojawiły się znaki ograniczające prędkość do 30 km/h. Burmistrz poinformował
o podjętych w zakresie oznakowania na terenie gminy działaniach, nie wskazał na oznakowanie
tej drogi.
Nastąpiła wielowątkowa dyskusja Radnych na temat awaryjności oświetlenia ulicznego
gminy.
Radny Stanisław Szachniewicz zwrócił uwagę na utrudniające mieszkańcom
oznakowanie ograniczające tonaż pojazdów na moście gminnym w Wilkowie Wielkim,
poprosił o interwencję w tym zakresie w Starostwie. Burmistrz odnosząc się do problemu,
wyjaśnił sposób oceny kondycji konstrukcji danego mostu, co wiąże się z możliwościami
udźwigu tej przeprawy. Burmistrz zwrócił również uwagę na limit ładowności przyczep
rolniczych, który niestety często jest przekraczany.
Radna Edyta Mielnik zapytała o kompleksowe oczyszczenie rzeki na ternie naszej
gminy. Burmistrz poinformował, o swoim udziale w spotkaniu organizacyjnym Spółki
Wodociągi w Dzierżoniowie, podczas którego nie podjęto tematów związanych z zadaniami
inwestycyjnymi. Kolejne spotkanie zaplanowano na początku 2019 roku i wówczas temat
oczyszczania i regulacji rzeki zostanie podjęty.
Radna Alicja Borodajko zwróciła uwagę na braki w oznakowaniu poziomym w kształcie
koperty przy ul. Rynek 49. Odpowiedzi udzieliła Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Niemczy. Burmistrz Jarosław Węgłowski zapewnił, że sprawę wyjaśni.
Radna Edyta Mielnik zwróciła uwagę na miejsca parkingowe w rynku, przypomniała
również sprawę remontu drogi Niemcza – Podlesie. Burmistrz nawiązał do założeń swojego
programu wyborczego, w którym zapowiedział podjęcie działań zmierzających do pobierania
opłat za parkowanie w bezpośrednim centrum miasta. W sprawie zabrali również głos Radni
Mieczysław Szklarski, Michał Kaczorowski oraz Sołtys miejscowości Ligota Mała, który
zaproponował przygotowanie terenu po placu targowym w Niemczy pod miejsca parkingowe.
Radny Andrzej Osipowicz poinformował, że na posiedzeniu najbliższej komisji
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w styczniu 2019 roku będzie przyjęty harmonogram roczny prac komisji, który będzie
obejmował najważniejsze dla mieszkańców problemy.
Ad 9. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic złożyła wszystkim
serdeczne życzenia Noworoczne. Następnie wobec zrealizowania porządku obrad o godz.
16.00 zamknęła III/18 sesję Rady Miejskiej w Niemczy.
Nagranie z obrad III/18 Rady Miejskiej w Niemczy znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=O4AVt5-eN2c

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej.
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