BR.0002.4.2019
Protokół Nr VII/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 26 kwietnia 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.04
Godzina zakończenia obrad 18.00
W sesji na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 radnych – lista obecności Radnych i
pozostałych osób obecnych na sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr VI/19.
4. Wręczenie nagród Rady Miejskiej w Niemczy za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe, dla
mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza.
5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacji pozarządowymi.
6. Działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy.
7. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, ocena zasobów pomocy społecznejsprawozdanie roczne.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Projekt Nr 17/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy;
2) Projekt Nr 18/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego (skargi) z dnia 30 stycznia
2019 r. p. J. C. (dane osobowe poddane anonimizacji) na wybory Sołtysa Sołectwa Ligota
Mała, które odbyły się w dniu 17 stycznia 2019 roku;
3) Projekt Nr 19/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać
składane projekty oraz zasad ich promocji;
4) Projekt Nr 20/2019 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
5) Projekt Nr 21/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2019 rok.
9. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Wnioski i zapytania Sołtysów.
12. Zamknięcie sesji.
Ad 1.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godzinie 15.04 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum.
Ad 2.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła proponowany porządek obrad.

Ad.3
Protokół z sesji nr VI/19 został przez Radnych przyjęty jednogłośnie – Imienny wykaz
głosowania Radnych, załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 4.
Wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe, dla Mieszkańców Miasta
i Gminy Niemcza oraz pogratulowano nowo wybranym Sołtysom i podziękowano Panu
Kazimierzowi Dziadkowcowi za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa w Przerzeczynie-Zdroju. Po
podziękowaniu o godz. 15:29 Pan Dziadkowiec opuścił salę.
Ad 5.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, do którego Radni nie mieli pytań.
Ad 6.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poprosiła Panią Renate Kukułę o przedstawienie
działalności Niemczańskiego Ośrodka Kultury. Pani Renata Kukuła przedstawiła plan pracy NOKu
na 2019 rok i pracę po zmianie dyrektora NOKu w okresie od listopada do kwietnia 2019 oraz
sprawozdanie za 2018 rok , co stanowi załącznik nr 3 do protokołu. W trakcie wystąpienia Pani
Kukuły przybył na sesje o godz. 15:37 Radny Mateusz Kossakowski. Pan radny Stanisław Pelc
zapytał, czy Turniej Szachów Błyskawicznych odbył się w 2018 roku w Arboretum w
Wojsławicach, Pani Renata Kukuła wyjaśniła, że taki turniej się nie odbył ze względu na decyzje
Arboretum. Padło również pytanie, czy Pani Kukuła otrzymywała dodatkowe wynagrodzenie za
pracę dodatkową. Poinformowała, że robiła to społecznie. Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o
spektakl „Separacja”, który miał zostać przeniesiony, Pani Renata poinformowała, że nie może już
teraz decydować, ponieważ od 1 maja będzie decydował nowy dyrektor. Radni poprosili o wgląd do
planu na 2019 rok z działalności NOKu . Pani Burmistrz poinformowała o przeprowadzeniu w
NOKu audytu i konieczności wprowadzenia zmian po zapoznaniu się z zaleceniami. Dokumentacja
audytu znajduje się w Niemczańskim Ośrodku Kultury. Pani Renata Kukuła opuściła salę o
godzinie 15:58.
Ad 7.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do kolejnego punktu Działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy, po czym ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowiono obrady o godzinie 16:12. Pani Agnieszka Musiała przedstawiła sprawozdanie roczne z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, uwzględniła ocenę zasobów pomocy społecznej, zgodnie
z Art.16a Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Radni nie mieli uwag do
przedstawionej oceny; ocena jest pozytywna i została rekomendowana do planowania budżetu na
kolejny rok.
Radna Alicja Borodajko zwróciła uwagę na problem dotyczący samotnej, chorej kobiety i
poprosiła o zainteresowanie OPSu tą sprawą. Radny Stanisław Pelc zapytał o Wigilię, którą
zorganizował OPS, Radni dyskutowali z Panem Mecenasem na temat windykacji pieniędzy. Pani
vice Burmistrz ogłosiła wyroki z dwóch spraw, które odbyły się dnia poprzedniego przed Sądem
Administracyjnym we Wrocławiu. Jedna z nich dotyczyła wniosku byłego dyrektora OPSu o
nieprawidłowe odwołanie funkcji, Sąd jednak uznał, że poprzedni wyrok był prawidłowy. Druga
rozprawa dotyczyła skargi poprzedniego dyrektora OPSu o powołanie na nowego kierownika
OPSu w Niemczy Pani Agnieszki Musiały. Sąd uznał, że ta skarga była nieuzasadniona i powołanie
Pani Musiały odbyło się w sposób prawidłowy. Zapytano Panią Musiałę czy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niemczy zamierza wziąć udział w ogólnopolskim strajku pracowników OPS, na co
Pani odpowiedziała, że na tą chwilę trwają tylko rozmowy ale nie wykluczają takiej możliwości.
Radna Kamila Smęt zapytała o program „W Rodzinie jest Siła”. Pracownik OPS w Niemczy

opowiedziała o tym programie. Przewodnicząca Rady Paulina Dziedzic zamknęła punkt 7 oraz
przeszła do punktu 8.
Ad 8.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przystąpiła do rozpatrzenia i głosowania nad projektami uchwał:
1) Projekt Nr 17/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 13 głosami „ za”, przy 2 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę nr VII/37/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy. Po czym Panie z
Ośrodka z Pomocy Społecznej w Niemczy opuściły salę.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
2) Projekt Nr 18/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego (skargi) z dnia 30
stycznia 2019 r. p. J. C. (dane osobowe poddane anonimizacji ) na wybory Sołtysa
Sołectwa Ligota Mała, które odbyły się w dniu 17 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten wraz z naniesionymi poprawkami był
szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych -13 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 1 glosie „wstrzymanym” podjęła uchwałę nr VII/38/19 z dnia 26 kwietnia 2019
roku.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
3) Projekt Nr 19/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać
składane projekty oraz zasad ich promocji;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był również szczegółowo omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku.
Przewodniczący komisji wyraził opinię i poinformował o oprawkach w paragrafie 15.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła
uchwałę nr VII/39/19 z dnia 26 kwietnia 2019r.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
4) Projekt Nr 20/2019 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten wraz z naniesionymi poprawkami był
szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku.
Przewodniczący komisji poinformował, że poprawka dotyczyła terminów składania
wniosków z 30 kwietnia na 31 maja.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła
uchwałę nr VII/40/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
5) Projekt Nr 21/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza
na 2019 rok.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła
uchwałę nr VII/41/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 9.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do punktu 9. Ze względu, iż Pan Burmistrz nie był obecny
na sesji Pani Vice Burmistrz odpowiadała na zadawane pytania.
Pytania dotyczyły przedstawionego sprawozdania z Pracy między sesyjnej Pana Burmistrza.
Ad 10.
Przewodnicząca przeszła do punktu 10.
Pan Andrzej Osipowicz chciał się odnieść do odpowiedzi na interpelację, na co Pan Mecenas
poinformował, że odpowiedź jest poprawna ale można złożyć interpelacje ponownie.
Pani Edyta Mielnik zapytała Panią skarbnik czy pieniądze na odprawę były przewidziane w
budżecie i jeśli tak to czy były przeznaczone z góry dla Pani Burmistrz czy dla innych
pracowników. Pani Skarbnik odpowiedziała, że pieniądze były przeznaczone na odprawy
pracowników. Padło pytanie o przeniesienie sprzętów do ćwiczeń do budynku na ulicy Bolesława
Chrobrego i czy w związku z tym czy będzie tam siłownia. Pani Vice Burmistrz wyjaśniła, że
będzie tam jedynie magazyn dla tych sprzętów. Pytano również o załatanie dziur na drodze, niestety
Pani Vice Burmistrz nie była w stanie odpowiedzieć konkretnie odnośnie terminu wykonania tego
zadania.
Radna Edyta Mielnik zaproponowała, aby Gmina wystosowała pismo w celu uporządkowania
odbioru odpadów i porządku wokół kubłów wiejskich. Radna Wiesława Kajrys poprosiła o
zabezpieczenie walącej się części murów obronnych. Pan Stanisław Szachniewicz wnioskował o
przestawienie w Wilkowie Wielkim kubła na odzież w inne miejsce oraz o poprawienie barierek na
mostku za przystankiem i zaproponował interwencję w Wodach Polskich. Radny Mieczysław
Szklarski zapytał o postawienie toalet w związku ze zbliżającymi się dożynkami wojewódzkimi,
Pani Vice Burmistrz odpowiedziała, że takie toalety są i dokumentacja techniczna jest zrobiona,
teraz zostaje tylko wykonawstwo. Podjęto również dyskusję na temat chodnika, który będzie łączył
Kietlin z Wilkowem Wielkim. Radna Edyta Mielnik zadała pytanie dotyczące rozpoczęcia prac
związanych z wykonaniem wygranych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Radna
Paulina Dziedzic ponownie poruszyła temat walącego się budynku w Gilowie oraz przeczytała
pismo od K.S „NIEMCZANKA” skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą o
wsparcie. Radna Alicja Borodajko opuściła obrady o godzinie 17:34.
Zamknięto punkt 10.
Ad 11.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic otworzyła punkt 11 – zapytania i wnioski Sołtysów.
Głos zabrał Sołtys Nowej Wsi Niemczańskiej, podziękował za naprawienie lamp solarnych,
poprosił o zamontowanie ławeczki na przystanku przy ulicy Bolesława Chrobrego oraz zapytał czy
jest szansa o dodatkowy kurs autobusu lub o zamianę jakiejś godziny kursu na inny. Sołtys Podlesia
Pan Mielnik zadał pytanie odnośnie zmian dotyczących dofinansowań pozyskania wody lub
zrobienia studni. Pani Sołtys z Przerzeczyna-Zdroju Justyna Kaczorowska poprosiła Panią Vice
Burmistrz o zwrócenie uwagi do Wód Polskich o rzekę w Uzdrowisku, którą należy posprzątać oraz

zapytała również jak wygląda sytuacja ze sprzedażą Uzdrowiska w Przerzeczynie-Zdroju. Andrzej
Osipowicz podziękował Radnym za wsparcie.
Ad 12.
Przewodnicząca Rady Paulina Dziedzic przystąpiła do punktu 12 i zamknęła obrady.

Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=QIfgN_8YajY

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Protokołowała Joanna Szachniewicz

