BR.0002.2.2019
Protokół Nr IV/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 29 stycznia 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.08
Godzina zakończenia obrad 19.20
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 Referatów urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, przedstawiciele
Rad Sołeckich działających na terenie – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Sołtysi:
1. Kazimierz Dziadkowiec
2. Danuta Drabik
3. Piotr Mielnik
4. Tomasz Palimąka
Wiceprzewodnicząca 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 III/18.
4. Informacja z wyników wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi zarządzonych w
dniach od 15 do 21 stycznia 2019 roku.
5. Analiza poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach,
których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Niemczy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1). Projekt Nr 1/2019 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”;
2). Projekt Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
w Niemczy na 2019 rok;
3). Projekt Nr 3/2019 w spawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niemczy na 2019
rok.
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7. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i zapytania Sołtysów.
10. Zamknięcie sesji.

Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic zaproponowała uzupełnienie porządku
obrad o informacje, które sporządzono i złożono do biura Rady Miejskiej pod obrady Radnych.
Uwag do nowego porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Ad 3. Protokół z sesji nr III/18 został przyjęty przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Ad 4. Przewodnicząca obrad odczytała informację z przebiegu wyborów do samorządu
mieszkańców wsi zarządzonych w dniach od 15 do 21 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic wraz z Burmistrzem Jarosławem
Węgłowskim podziękowali ustępującym Sołtysom, a przejmującym obowiązki życzyli
owocnej współpracy (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad 5. Przewodnicząca odczytała złożona w biurze Rady Miejskiej informację z analizy
wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok (Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Radny Andrzej Osipowicz zapytał skąd takie duże kwoty wynagrodzeń nauczycieli?
Głos w sprawie zabrała Pani Bożena Rynkowska Zastępca Burmistrza, która wskazała na
szereg składników, które składają się na sumę wypłaconych wynagrodzeń. Pani Burmistrz
wyjaśniła, że wskaźniki liczone są jako średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na poszczególne
stopnie awansu zawodowego. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie dokumentacji
księgowej jednostek.
Ad 6. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał
w sprawie:
1) przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej
części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 22 stycznia 2019 roku. Przewodnicząca Wiesława
Kajrys poinformowała Radnych, że projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji.
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Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 15 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr IV23/19 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej
i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Imienny
wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do
protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 6.
2) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Niemczy na 2019
rok
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała Radnych, że projekt uchwały został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 22 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys
poinformowała Radnych, że projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 15 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr IV/24/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2019 rok. Imienny wykaz
głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do
protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 8.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic wniosła o zabezpieczenie w
budżecie gminy środków finansowych na 2 zaplanowane wyjazdowe posiedzenia połączonych
komisji.
3) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niemczy na 2019 rok;
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt nie był opiniowany podczas
posiedzenia połączonych komisji dnia 22 stycznia 2019 roku. Po czym przedstawiła propozycję
Radnych, aby komisje odbywały się we wtorki a sesje w piątki ostatniego pełnego tygodnia
danego miesiąca.
Radna Edyta Mielnik poprosiła o przypomnienie daty kolejnego posiedzenia komisji
oraz sesji Rady Miejskiej w Niemczy zaplanowanych w lutym 2019 roku. Przewodnicząca
wskazała na datę 19 lutego – posiedzenie połączonych komisji oraz datę sesji – 26 lutego 2019
roku.
Głos w sprawie zabrał Mecenas Jan Komarnicki - Drużbycz, który omawiając kilka kwestii
technicznych poprosił Radnych o rozważenie zapisów pierwotnego projektu uchwały
zakładającego plan posiedzeń komisji a następnie obrad sesji na każdy wtorek dwóch ostatnich
tygodni w danym miesiącu. Mecenas Jan Komarnicki - Drużbycz zwrócił uwagę na zmiany
organizacyjne pracy Urzędu Miasta w Niemczy przyjęte od dnia 4 lutego 2019 roku, gdzie we
3

wtorki urząd będzie czynny do godz. 17.00 natomiast w piątki do godz. 14.00.
Radna Edyta Mielnik zaproponowała zmiany w organizacji pracy dla kierowników
poszczególnych referatów odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne projektów
uchwał w taki sposób, aby umożliwić mu obecność podczas komisji bądź sesji. Głos w sprawie
zabrała również Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, która wyjaśniła Radnym zakres
planowanych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.
Radny Andrzej Osipowicz wyraził swoje zdanie w zakresie zmian godzin pracy urzędu.
Radna Wiesława Kajrys zaproponowała, aby zdjąć z porządku obrad proponowany projekt,
rozważyć inne możliwości i ponownie poddać dyskusji.
Radny Stanisław Pelc przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia połączonych komisji
ustalono, że decyzja co do harmonogramu pracy Rady Miejskiej w Niemczy w 2019 roku
zostanie podjęta podczas sesji.
Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie pełnej treści zarządzenia Burmistrza
w sprawie zmian godzin pracy urzędu. Burmistrz Jarosław Węgłowski odczytał treść
zarządzenia.
Mecenas Jan Komarnicki - Drużbycz wskazał na potrzebę zapewnienia obsługi prawnej
podczas posiedzeń Rady Miejskiej we wtorki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.50 ogłosiła przerwę.
O godz. 16.05 otworzyła obrady ponownie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic wręczyła gratulacje Sołtysowi Wilkowa
Wielkiego Tomaszowi Palimąka, który przybył podczas przerwy na obrady sesji o godz. 16.05.
Przewodnicząca powracając do porządku obrad, zapytała Radną Wiesławę Kajrys
o podtrzymanie wniosku związanego z przeniesieniem głosowania uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. Radna nie podtrzymała swojego wniosku,
pozostali Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad
projektem uchwały, który zawierał zmiany zaproponowane przez Radnych, gdzie posiedzenia
połączonych komisji będą odbywały się we wtorki natomiast sesje Rady Miejskiej w Niemczy
będą odbywały się w piątki.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 15 głosami „ za” jednogłośnie
podjęła uchwałę nr IV/25/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niemczy
na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 10.
Przewodnicząca obrad poinformowała Radnych, że pełen harmonogram będzie obowiązywał
od marca 2019 roku i po podpisaniu uchwały zostanie przesłany Radnym.
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Ad 7. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając kolejny punkt obrad, poprosiła Pana
Jarosława Węgłowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o przedstawienie informacji
z pracy międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radni pytali o szczegóły spotkania z przedstawicielem Spółki PKP. Burmistrz Jarosław
Węgłowski przedstawił plany związane z modernizacją linii kolejowej z przystosowaniem
infrastruktury.
Radna Wiesława Kajrys zapytała o ustalenia ze spotkania z Zarządem Klubu
Sportowego „Niemczanka”, Burmistrz poinformował Radnych o zawiązaniu się nowego
zarządu.
Przewodnicząca obrad zapytała o szczegóły spotkania w Urzędzie Marszałkowskim
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Burmistrz omówił, zasady podziału środków
finansowych planowanych w 2019 roku.
Radny Stanisław Szachniewicz zapytał o ustalenia podjęte podczas spotkania
z przedstawicielem „Wód Polskich”. Burmistrz poinformował Radnych o zapewnieniach, które
zostały sformułowane podczas spotkania. Omówił założenia kilku kolejnych spotkań, które
miały na celu przybliżenie potrzeb gminy w zakresie działań regulacji i oczyszczania koryta
rzeki Ślęzy.
Wśród tematów Radni oraz Sołtys Sołectwa Podlesie wskazali na potrzeby w zakresie
remontów dróg, przy udziale środków zewnętrznych np. w formie dotacji z przeznaczeniem na
modernizację dróg śródpolnych. Podjęto również temat sposobu wykonania nawierzchni kilku
dróg w gminie. Radna Wiesława Kajrys zwróciła szczególną uwagę na przebieg remontu ul.
Kolejowej, wskazała również na problem braku wody dla mieszkańców ul. Wrocławskiej.
Burmistrz poinformował Radnych o fakcie ujęcia części ul. Wrocławskiej w planie prac
wodociągowych przyjętym na rok 2019. Kierownik Kamila Pankiewicz – Krawiec
poinformowała zebranych o najbliższych planach związanych z zakresem do wykonania
jeszcze w tym roku prac przez gazownię i wodociągi. Pani Kierownik poinformowała Radnych
o możliwościach aplikowania o środki zewnętrzne w 2019 roku. Radna Alicja Borodajko
zapytała o uzupełnienie nawierzchni ul. Wrocławskiej. Radny Mieczysław Szklarski zwrócił
uwagę na wykonanie nawierzchni ul. Folwarcznej, po przeprowadzeniu prac wodociągów.
Radna Edyta Mielnik zapytała o ustalenia podjęte podczas spotkania Burmistrza
z przedstawicielami Stowarzyszenia Niemcza – partnerstwo Miast w sprawie przyjazdu do
Niemczy delegacji z Francji i Niemiec. Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował
o terminach wizyty delegacji z Niemiec w okresie od 30 maja do 02 czerwca 2019 roku oraz
z Francji w październiku bieżącego roku. Radni nie mieli więcej pytań.
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Ad 8. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje, wnioski
i zapytania radnych.
Głos zabrał Radny Miłosz Wrzesiński złożył interpelację w sprawie w sprawie
możliwości dofinansowania książki mieszkańca Niemczy. Radny przedstawił tematykę
publikacji oraz potrzebami finansowymi związanymi z wydaniem książki, gdzie 50 % kosztów
to miałby być wkład gminy. Radni poprosili o przesłanie próbki publikacji do przeczytania.
Radny Miłosz Wrzesiński poprosi o zgodę autora.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o sprawę stypendium dla sportowców. Zastępca
Burmistrza Bożena Rynkowska Poinformowała Radnych, że na kolejne posiedzenie
połączonych komisji zostanie pod obrady radnych przedstawiony projekt uchwały
o stypendiach dla osób fizycznych odnoszących znaczące sukcesy w sporcie. Radny Andrzej
Osipowicz przedstawił kilka osób, które w sposób znaczący dla społeczności lokalnej
wyróżniły się i zaproponował, aby zebrać wśród Radnych pieniądze i uhonorować osiągnięcia
oraz wkład wyróżnionych osób nagrodą Rady Miejskiej.
Radny Michał Kaczorowski podziękował za szybkie załatwienie sprawy związanej
z umożliwieniem uzupełnienia nawierzchni przy boisku.
Radny Stanisław Pelc nawiązując do tematu związanego z budową w 1989 roku
ganku/przybudówki przy posesji przy ul. Bolesława Chrobrego 21 c, odczytał korespondencję
z urzędem w tej sprawie. Po tym jak Burmistrz na poprzedniej sesji przedstawił argumenty
przemawiające za naruszeniem prawa w zakresie budowy ganku, Radny Stanisław Pelc odniósł
się do nich przedstawiając dokumenty potwierdzające legalność dobudówki.
Po wypowiedzi Radnego Stanisława Pelc Radna Wiesława Kajrys zwróciła uwagę w stronę
Pana Burmistrza, w związku z tematem dobudówki, na to, że w dobrym tonie będzie
przeproszenie Pana Radnego. Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował, że sprawa została
podjęta na wniosek mieszkańców i powinna zostać rozpoznana przez odpowiednie służby.
Radna Kamila Smęt zwróciła uwagę, że tego rodzaju sprawy indywidualne nie powinny
być tematem obrad sesji. Radna Wiesława Kajrys przyznała rację przedmówczyni. Zabierając
głos Mecenas Jan Komarnicki – Drużbycz zwrócił uwagę na stosowne przepisy, które regulują
tego rodzaju tematy. Zwrócił również uwagę na instrumenty prawne, przy pomocy których
mieszkańcy gminy oraz Radni mogą zwracać się do Burmistrza w określonych sprawach.
Radny Stanisław Pelc zgodził się z wypowiedzią Radej Kamili Smęt i wyraził nadzieję, że do
tego tematu nie trzeba będzie wracać.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o koszty jakie są obecnie ponoszone w gminie na
obsługę prawną. Wyjaśnień związanych z przebiegiem postępowania, w którym wyłoniono
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obsługę prawną gminy udzieliła Pani Bożena Rynkowska zastępca Burmistrza. Burmistrz
Jarosław Węgłowski uzupełnił wypowiedź zastępcy wskazując koszy obsługi prawnej w 2018
roku – 48 tys. rocznie, koszt kompleksowej obsługi prawnej w 2019 roku został zaplanowany
na 7380 zł brutto miesięcznie tj. 88560 zł. Mecenas Jan Komarnicki – Drużbycz przedstawił
katalog usług, które w ramach zawartej umowy będą świadczone na rzecz gminy oraz jednostek
organizacyjnych gminy jako wspólnoty samorządowej. Koszt świadczonych usług dla OPS-u
to 1000 zł miesięcznie.
Radna Alicja Borodajko zwracając uwagę na wysokość planowanych wydatków
związanych z obsługą prawną w tym roku, zapytała skąd gmina weźmie na to pieniądze?
Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk poinformowała Radnych, że przesunięcia nie będą
potrzebne ponieważ w budżecie były wcześniej zabezpieczone środki finansowe na systemy
informatyczne, w naszej gminie projekt został przeprowadzony sprawnie w związku z tym
uwolniono niezaangażowane środki finansowe. Radni zapytali czy nie można przeznaczyć tych
środków na inne zadania? Radny Andrzej Osipowicz zapytał o liczbę umów zawartych
pomiędzy gminą a kancelarią. Mecenas poinformował Radnych, że obecnie z Urzędem jest to
jedna umowa oraz druga uwzględniająca usługi świadczone dla Ośrodka Pomocy Społecznej
do realizacji w okresie jednego roku wg stawki, o której była mowa wcześniej. Radni pytali o
zakres podmiotowy umów. Mecenas poinformował Radnych, że na pytania o szczegóły
zawartych umów kancelaria może odpowiedzieć w trybie interpelacji.
Radny Stanisław Pelc poprosił o odpowiedzi na konkretne pytania Radnych. Radna
Kamila Smęt wyraziła swoje zdanie w zakresie zasadności zawartych umów z kancelarią,
wskazała na to aby Radni byli informowani na bieżąco. Radna Edyta Mielnik złożyła wniosek
do Burmistrza, aby kancelaria składała mu sprawozdanie z zakresu świadczonych dla gminy
usług w danym miesiącu, które będzie załącznikiem do jego informacji z pracy międzysesyjnej.
Mecenas poinformował, że kancelaria nie będzie raportowała Radnym zakresu świadczonych
w danym miesiącu usług. Po czym dodał, że wszystkie informacje, opinie i odpowiedzi
kierowane do kancelarii są przekazywane pracownikom gminy.
Radny Andrzej Osipowicz przypomniał o trudnościach jakie podczas posiedzenia
połączonych komisji w sprawie budżetu mieli Radni, aby zapewnić dodatkowe środki
finansowe na funkcjonowanie świetlic środowiskowych. Radny zapytał czy wobec powyższego
środki zostały zaplanowane na powyższy cel? Skarbnik Gminy odpowiedziała twierdząco.
Po czym Pani Marta Żłobicka – Wnuk Skarbnik Gminy poinformowała Radnych, że jest
pracownik merytoryczny, który jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją założeń umowy
zawartej z kancelarią prawna Pani Urszula Adamczyk, która będzie mogła zebrać te informacje
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i przedstawić Radnym.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o organizację pracy świetlic środowiskowych w
okresie letnim. Odpowiedzi udzieliła Zastępca Burmistrza, która przedstawiła harmonogram
pracy dwóch świetlic w Wilkowie Wielkim oraz w Przerzeczynie – Zdroju. W okresie letnim
będą prowadzone profilaktyczne zajęcia świetlicowe w Niemczy w ramach prowadzonych
zajęć w Niemczańskim Ośrodku Kultury. Radni pytali o sytuację organizacji pracy
w Niemczańskim Ośrodku Kultury.
Radna Kamila Smęt zapytała czy konkurs na obsługę Punktu Konsultacyjnego został
rozpisany? Zastępca Burmistrza Poinformowała Radnych, że ogłoszenie zostało już
opublikowane. Radna zapytała o obsadę w Referacie Budownictwa i Rozwoju Lokalnego, oraz
o program komputerowy umożliwiający kontrolę głosowania imiennego Radnych. Zwróciła
również uwagę na brak aktualizacji informacji na stronach internetowych BIP urzędu oraz
innych jednostek organizacyjnych gminy. Temat został omówiony przez Informatyka urzędu.
Radna Kamila Smęt wniosła o aktualizację danych publikowanych na stornach BIP
poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Radna Kamila Smęt wskazała na
zagadnienie znaczenia organizowanego rokrocznie Zlotu Franka.
Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował Radnych, o planowanych rozmowach
w przyszłym tygodniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie organizacji
dużej masowej imprezy – dożynki dolnośląskie, podczas której być może będzie możliwość
organizacji tego Zlotu.
Radna Kamila Smęt poruszyła również problem oczyszczalni ścieków w Kietlinie.
Radny Andrzej Osipowicz przypomniał Radnym, że w marcu została zaplanowana
komisja wyjazdowa na temat funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków.
Radni podjęli dyskusję w zakresie organizacji dożynek. Głos w sprawie zajęła również
Pani Urszula Adamczyk Kierownik Administracyjny Urzędu, która została zobowiązana do
koordynacji na organizacją tego wydarzenia.
Radny Andrzej Osipowicz poinformował zebranych, że na najbliższe posiedzenie
komisji zostaną zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, którzy będą mogli wypowiedzieć się
w kwestii swojego udziału w promowaniu naszej gminy. Radny zapytał również o zakres oraz
koszty prac remontowych prowadzonych w urzędzie miasta. Burmistrz omówił etapy
prowadzonego remontu pomieszczenia socjalnego i innych pomieszczeń Urzędu Miasta,
zwrócił uwagę na konieczność wymiany mebli biurowych i wyposażenia. Skarbnik Gminy
poinformowała o lokacji środków finansowych w budżecie w wysokości 25 tys. zł. Radny
Andrzej Osipowicz nawiązując do wcześniejszej praktyki, poprosił o przedstawianie przez
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Panią Skarbnik zmian, które zostały dokonane w budżecie pomiędzy paragrafami.
Radna Alicja Borodajko zapytała o zaangażowanie środków finansowych na
prowadzone w OPS postępowania sądowe. Mecenas Jan Komarnicki – Drużbycz wyjaśnił
trudny sposób kalkulacji kosztów sądowych, na których wysokość nikt nie ma wpływu przed
ostatecznym zakończeniem postępowania. Radni podjęli dyskusję na temat zabezpieczenia
odpowiednich środków w budżecie.
Przewodnicząca obrad o godz. 18.23 ogłosiła przerwę. O godz. 18.35 otworzyła obrady
ponownie.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic udzieliła
głosu Panu Andrzejowi Kukule Dyrektorowi Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy.
Dyrektor odniósł się do prośby skierowanej do niego przez Burmistrza Jarosława
Węgłowskiego w zakresie odwołania Pani Renaty Kukuła ze stanowiska pełniącej obowiązki
Dyrektora. Wyjaśnił obecnym, że nie mógł spełnić prośby przede wszystkim ze względu fakt
przebywania na urlopie wypoczynkowym.
Radny Stanisław Pelc przypomniał temat związany z problemem organizacji ruchu przy
budynku ul. Piastowskiej. Burmistrz wyjaśnił, że problem został zasygnalizowany przez
mieszkańców gminy, których przyjmuje podczas swoich wtorkowych spotkań.
Radna Wiesława Kajrys przypomniała, że tego rodzaju wnioski mogą być kierowane do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy.
Radny Miłosz Wrzesiński podziękował Dyrektorowi Niemczańskiego Ośrodka Kultury
za jego zasługi i wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Ad 9. Wnioski i zapytania Sołtysów – Radny Paweł Zapotoczny w imieniu Sołtysa zapytał
o plany wobec remontu drogi zjazdowej z drogi nr 8 do Nowej Wsi Niemczańskiej,
zaproponował spotkanie w terenie. Radny poruszył również temat naprawy lamp solarnych.
Radni wyrazili swoją aprobatę, dla wypowiedzi przedmówcy. Burmistrz Jarosław Węgłowski
zdecydował, że zajmie się tematem w najbliższym czasie. Radni wskazali jeszcze kilka miejsc
w Gminie Niemcza, które należałoby doświetlić.
Radna Kamila Smęt zapytała o możliwości dofinansowania inwestycji budowy ścieżki
rowerowej. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że znane są jej założenia tego rodzaju programów,
jeśli będą ogłaszane konkursy Radni z pewnością będą o tym informowani.
Radny Stanisław Szachniewicz zasygnalizował problem bezpieczeństwa osób
poruszających się przy drodze nr 8 w kierunku i potrzeby budowy chodnika.
Radna Edyta Mielnik poprosiła o pomoc stowarzyszeniom w redagowaniu wniosków
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o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska wskazała na
sposób organizacji pracy pracowników referatu Budownictwa i rozwoju Lokalnego, którzy
pomagają w redagowaniu takich wniosków wszystkim zainteresowanym.
Skarbnik Gminy przekazała Sołtysom informacje w zakresie wysokości zaplanowanego
w Budżecie Gminy Niemcza Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic oddała głos Informatykowi urzędu, który przedstawił
prezentację na temat różnych możliwości technicznych oprogramowania ułatwiającego
przeprowadzanie głosowania imiennego Radnych podczas sesji Rady Miejskiej.
Radni podjęli dyskusje na temat zasadności stosowania omawianych przez pracownika
urzędu systemów.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 19.30 zamknęła sesję.

Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=dAtvy9OZKRE

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Ze względu na ustawowy obowiązek transmitowania oraz publikowania przebiegu obrad Rady Miejskiej, protokół stanowi
syntetyczne streszczenie całości posiedzenia, w którym podane są najistotniejsze fakty z obrad (zwięzła treść wystąpień, teksty
zgłoszonych pisemnych i uchwalonych wniosków, adnotacje zgłoszonych pisemnych wystąpień, przebieg głosowania, treść
zgłoszonych interpelacji i zapytań).
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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