BR.0002.5.2019
Protokół Nr VIII/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 31 maja 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 14.04
Godzina zakończenia obrad 16.51
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 oraz Referatów Urzędu
Miasta i Gminy w Niemczy, Sołtysi i zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr
2 do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII/19.
4. Przedstawienie informacji o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
podejmowanych działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Miasta
i Gminy Niemcza, w tym ocena monitorowania przestrzeni publicznej.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Niemcza za 2018 rok.
6. Debata na temat raportu o stanie Gminy Niemcza za 2018 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za
2018 rok. 10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie
wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2018 rok oraz wnioskiem komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemczy za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.
11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza za 2018 rok.
12. Opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
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13. Debata na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2018 rok.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania – Nr 22/2019;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
2018 rok – Nr 23/2019;
3) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok – Nr 24/2019;
4) o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – Nr 25/2019;
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok – Nr 26/2019.
15. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
16. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
17. Wnioski i zapytania Sołtysów.
18. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 14.04 otworzyła
VIII sesję Rady Miejskiej w Niemczy i powitała wszystkich przybyłych. Następnie na
podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad. Po czym powitała Prezesa Zarządu
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła
Miejskiego w Dzierżoniowie Pana Władysława Potockiego oraz Prezesa Honorowego koła
Edmunda Dąbrowskiego, którzy odznaczyli medalem „za zasługi dla Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”, Pana Jarosława Węgłowskiego
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz Panią Agnieszkę Musiała Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy za dotychczasową współpracę na rzecz środowisk
kombatanckich.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic zaproponowała zmiany w porządku
obrad poprzez:
1. uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał:
- Nr 27/2019 w sprawie wyrażenia zgodny na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowych położonych w Niemczy na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego;
- Nr 28/2019 w sprawie przekazania wniosku p. A. D. Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza
do załatwienia według właściwości;
2. wykreślenie z punktu 12 – Opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
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Radni nie wnieśli uwag do nowego porządku obrad i w głosowaniu jawnym przyjęli go
jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr VII/19 w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, podejmowanych
działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Miasta i Gminy Niemcza,
w tym ocena monitorowania przestrzeni publicznej została przesłana radnym w formie
pisemnej wcześniej. Radni nie mieli pytań. (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad 5. Raport o stanie Gminy Niemcza przedstawił Burmistrz Jarosław Węgłowski, który
podkreślił to, że dokument odzwierciedla sytuację gospodarczą i społeczną kończącej się VII
kadencji samorządu a w tym okresie zadania organu wykonawczego gminy realizował Pan
Grzegorz Kosowski. Burmistrz Jarosław Węgłowski zwrócił uwagę na szeroki zakres
zagadnień przedstawionych w raporcie, które wskazują przyjęte przez jego poprzednika
trendy będące teraz podstawą obiektywnej, opartej na dostępnej dokumentacji oraz faktach
oceny możliwości rozwoju Gminy Niemcza. Zaznaczył też, że raport jest opisem stanu
faktycznego oraz efektów podejmowanych w 2018 roku i wcześniej decyzji. (Raport o stanie
Gminy Niemcza za 2018 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad 6. Debata na temat raportu o stanie Gminy Niemcza rozpoczęła się od zadawania przez
radnych pytań.
Radny Andrzej Osipowicz zwrócił uwagę na minimalny stopień szczegółowości raportu
w zakresie struktury zatrudnienia urzędu miasta.
Do uwagi odniosła się Pani Urszula Adamczyk Kierownik Administracyjny Urzędu Miasta,
która wyjaśniła kwestie proceduralne podejmowanych czynności w zakresie sporządzenia
raportu. Pani Kierownik zwróciła uwagę na to, iż zakres raportu może zostać określony
stosowną uchwałą. Przepisy obowiązujące w tym zakresie są bardzo ogólne, wobec czego
przy sporządzaniu raportu uwzględniono wzorzec określony m. in. przez Fundację Batorego,
według której konstrukcja raportu powinna być zwięzła i prosta.
Radny Miłosz Wrzesiński odniósł się w swojej wypowiedzi do znaczenia zapisów gminnych
dokumentów strategicznych na lata 2012 – 2020, gdzie wśród założeń wskazano
podejmowanie szeregu działań zmierzających do faktu, aby Niemcza określana była mianem
skarbu turystycznego i perłą regionu. Radny poprosił burmistrza o przedstawienie własnej
wizji na ten temat. Burmistrz wskazał na kilka działań, które zamierza podejmować podczas
swojej kadencji, aby wypełnić założenia strategii. Podkreślił znaczenie współpracy
z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami zajmującymi się m. in. krzewieniem idei sportu
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i zdrowego stylu życia. Burmistrz wspomniał o znaczeniu współpracy z miastami
partnerskimi, przedstawił główne założenia projektu polsko-czeskiego.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic przypomniała radnych o tym, że mieszkańcy gminy
mieli możliwość wziąć udział w toczącej się debacie, w wyznaczonym ustawą terminie nie
wpłynęła do biura Rady Miejskiej żadna deklaracja z wnioskiem o zabranie głosu w debacie.
Radny Andrzej Osipowicz nawiązał do informacji o realizacji założeń współpracy
z Czechami, o których dowiedział się od mieszkańców podczas swojej wizyty w mieście
partnerskim Letohrad w Czechach, radnemu wyraźnie zabrakło w raporcie informacji na ten
temat.
Radna Kamila Smęt zwróciła uwagę na potrzebę podejmowania szeregu działań
zmierzających do poprawy wizerunku nie tylko miasta Niemcza pod względem atrakcyjności
turystycznej, ale Wzgórz Niemczańskich i okolicznych miejscowości. Burmistrz podkreślił,
że dołoży wszelkich starań, aby pozyskiwać środki finansowe na rozwój każdej
z miejscowości naszej gminy. Wspomniał o pozyskanych niedawno środkach finansowych na
poprawę infrastruktury drogowej (chodnik z Kietlina do Wilkowa Wielkiego), wymiana
instalacji oświetlenia w całej gminie na przestrzeni 6 najbliższych lat.
Radny Andrzej Osipowicz zauważył, że w raporcie brakuje ważnych informacji na temat
poszczególnych OSP. Pani Urszula Adamczyk wyjaśniła, że zakres informacji w raporcie
został napisany przez każdą z jednostek. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca obrad
zamknęła debatę na temat raportu o stanie Gminy Niemcza za 2018 rok.
Ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2018 rok przedstawiła
Pani Marta Żłobicka – Wnuk Skarbnik Gminy. Radni nie mieli pytań.
Ad 8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawiła Pani Marta Żłobicka – Wnuk
Skarbnik Gminy. Skarbnik zwróciła uwagę radnych na to, iż oceniają pracę poprzedniego
burmistrza, a obowiązek sprawozdawczy wiąże się z ciągłością władzy. Radni nie mieli
pytań.
Ad 9. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Niemcza za 2018 rok odczytała przewodnicząca obrad Pani Paulina Dziedzic. Radni nie mieli
pytań. (Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
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Ad 10. Przewodnicząca obrad poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Niemczy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu w sprawie wniosku komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza za 2018 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Wrzesiński
odniósł się do uzasadnienia, które stanowiło element wniosku komisji o udzielenie
absolutorium burmistrzowi. Zwrócił uwagę również na ciągłość realizacji zadań finansowych
i powiązany z tym obowiązek sprawozdawczy. Przewodniczący odczytał założenia uchwały
Komisji Rewizyjnej, gdzie głosami 3 „za” sformułowano wniosek o udzielenie burmistrzowi
absolutorium za 2018 rok. (Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Ad 11. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną wniosku odczytała przewodnicząca obrad Pani Paulina Dziedzic. Radni
nie mieli pytań. (Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Ad 12. Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic otwierając debatę na temat wykonania
budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2018 rok, poinformowała radnych o możliwości zabrania
głosu na ten temat. Radni nie wyrazili chęci udziału w debacie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.00 zarządziła
przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 15.20.
Ad 13. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał
w sprawie:
1) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały nie był omówiony na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 28 maja 2019 roku, po czym zapytała radnych czy w związku
z tym chcieliby zabrać głos. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania
nad projektem uchwały Nr 22/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 3 głosami „ za”, 0 głosami
„przeciw”, i 11 głosami „wstrzymującymi się” nie podjęła uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania. (Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 8 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w
Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.). Zgodnie z zapisem art. 28aa
ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. z 2019 roku, poz.
506 ze zmianami) niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest
5

równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały nie był omówiony na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 28 maja 2019 roku, przewodnicząca obrad zapytała radnych czy
w związku z tym chcieliby zabrać głos. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do
głosowania nad projektem uchwały Nr 23/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok (Uchwała Nr VIII/42/19 stanowi załącznik nr do protokołu, Imienny
wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr
11 do protokołu.).
3) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały również nie był omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 28 maja 2019 roku, przewodnicząca obrad zapytała
radnych czy w związku z tym chcieliby zabrać głos. Radni nie mieli pytań.
O godz. 15.30 Rada Edyta Mielnik przybyła na obrady.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic zarządziła głosowanie nad projektem uchwały Nr 24/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok (Uchwała Nr VIII/43/19 stanowi załącznik nr 12 do
protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.).
Obecni na VIII/19 sesji Rady Miejskiej w Niemczy złożyli Burmistrzowi Miasta i Gminy
Niemcza Jarosławowi Węgłowskiemu gratulacje w związku z uzyskaniem absolutorium.
4) o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt
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został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad
przeszła do głosowania nad projektem uchwały Nr 25/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy studni wierconych (Uchwała Nr VIII/44/19 stanowi załącznik nr 14 do
protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.35 zarządziła
przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 15.40.
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok;
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik Martę Żłobicką Wnuk. Pani
Skarbnik omówiła wprowadzone zmiany związane z otrzymanym przez Gminę Niemcza
dofinansowaniem m. in. na realizacje zadań inwestycyjnych związanych z oświetleniem
i budową chodnika z Kietlina do Wilkowa Wielkiego. Przewodnicząca obrad Paulina
Dziedzic zapytała radnych czy w związku z tym chcieliby zabrać głos. Radna Wiesława
Kajrys zapytała o ustalenia dotyczące realizacji dodatkowego oświetlenia na ul. Azaliowej.
Burmistrz Jarosław Węgłowski wyjaśnił podział środków finansowych na realizacje zadań
związanych z projektami oświetlenia w Przerzeczynie Zdroju oraz w Nowej Wsi
Niemczańskiej, wskazał na potrzeby na terenie całej gminy. Ulica Azaliowa, nie jest w tym
momencie brana pod uwagę.
Radna Edyta Mielnik poinformowała obecnych o swojej obecności na spotkaniu
z burmistrzem i potwierdziła jego zapewnienia co do instalacji dodatkowego oświetlenia na
ul. Azaliowej. Burmistrz wskazał na trzy projekty, które są w tej chwili priorytetowe dla
gminy. Radny Pelc poprosił o zwrócenie uwagi na dodatkowe oświetlenie przy budynku
przedszkola w Niemczy.
Radna Wiesława Kajrys wniosła o dopisanie ul. Azaliowej do projektu uchwały. Burmistrz
wyjaśnił, że konieczny będzie projekt. Radna Kamila Smęt poprosiła o przemyślenie takiego
zapisu, który być może zablokuje inne inwestycje posiadające opracowaną już pełną
dokumentację. Taka decyzja może zablokować kolejne etapy realizacji inwestycji, przetargi,
oferty. Nastąpiła dyskusja radnych w temacie. Na prośbę radnej Edyty Mielnik głos zabrał
mecenas Komarnicki, który zwrócił szczególną uwagę na to, że każde zadanie inwestycyjne
ujęte w uchwale o zmianie budżetu musi mieć zabezpieczenie finansowe. Wskazał również na
fakt proceduralny, że w momencie kiedy zostanie np. w formie interpelacji taki wniosek
7

sformułowany zostanie przygotowany projekt uchwały, który w treści będzie zawierał ul.
Azaliową. Radna Wiesława Kajrys wycofała wcześniej złożony wniosek.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały Nr
26/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 4 głosami „ za”, 4 głosami
„przeciw”, i 7 głosami „wstrzymującymi się” nie podjęła uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok. (Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 16 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej
w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.).
6)

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości

gruntowych położonych w Niemczy na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji dnia 28 maja 2019 roku przez Pana Grzegorza Procków.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała
radnych, że projekt został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały Nr 27/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości
gruntowych położonych w Niemczy na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego (Uchwała Nr
VIII/45/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr19 do protokołu.).
7) przekazania wniosku p. A. D. Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza do
załatwienia wg właściwości.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany podczas
posiedzenia połączonych komisji dnia 28 maja 2019 roku. Radna Edyta Mielnik wniosła
o przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Niemczy. Radna Maria Oleksiak przedstawiła założenia uchwały i wnioski
z prac komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad
projektem uchwały Nr 28/2019.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie przekazania wniosku p. A. D. Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza do
załatwienia wg właściwości. (Uchwała Nr VIII/46/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu,
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Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.).
Ad 14. 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 22 do protokołu. Radni nie mieli
więcej pytań.
Ad 15. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje,
wnioski i zapytania radnych. Radny Mieczysław Szklarski nawiązując do realizacji w ciągu
najbliższych 4 lat modernizacji oświetlenia miejskiego, zapytał o sposób naprawy lamp, które
nie będą objęte tym projektem. Odpowiedzi udzieliła Pani Bożena Rynkowska Zastępca
Burmistrza, która wyjaśniła zakres planowanych prac w kolejnych etapach realizacji tego
zadania rozłożone w czasie, poprzedzonych szczegółową inwentaryzacją. Radna Kamila Smęt
zapytała o możliwość przeniesienia punktów oświetlenia w inne miejsce. Zastępca Burmistrza
poinformowała, że po inwentaryzacji wiele się wyjaśni.
Radny Stanisław Pelc zapytał dlaczego komisja, która była zaplanowana w dniu dzisiejszym
na godz. 13.00 nie odbyła się. Przewodnicząca Wiesława Kajrys wyjaśniła sytuację. Mecenas
Komarnicki wyjaśnił radnym, sposób procedowania uchwał oraz warunków powiadamiania
o w trybie pilnym o posiedzeniach.
Radny Miłosz Wrzesiński odniósł się do procesu podejmowania uchwały w zakresie zmian
w budżecie.
Radny Mateusz Kossakowski zapytał o sytuację wysypiska. Odpowiedzi udzielił Pan
Grzegorz Procków który poinformował, że nasadzenia na terenie rekultywacyjnym będą
kontynuowane do końca czerwca. Informacja o spotkaniu planowanym na przełomie czerwca
i lipca radni zostaną powiadomieni.
Radny Mateusz Kossakowski złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy
Pauliny Dziedzic interpelację w sprawie nie sprzedaży działki nr 198/3 i zawieszenia
przetargu. Radni podjęli dyskusję w temacie podczas której radny Mateusz Kossakowski
opowiedział o skali prac stowarzyszenia jakie zostały wykonane w tej lokalizacji.
Radni zastanawiali się nad wnioskiem radnego Andrzeja Osipowicza, który zaproponował
posiedzenie sesji na temat zmian w budżecie oraz wizji lokalnej działki o której mówił radny
Kossakowski. Mecenas Komarnicki wyjaśniła, że przedmiotem posiedzenia Rady Miejskiej
na temat „czy można sprzedać, czy nie nieruchomość” nie należy do kompetencji rady. Pan
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Grzegorz Procków Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta wyjaśnił, że decyzje co do działki nie zostały
jeszcze podjęte, opublikowano jedynie wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.
Burmistrz wskazał, że temat sprzedaży nie został zakończony. W stanie obecnym sprawa jest
rozpoznawana. Kwestia interpelacji radnego Mateusza Kossakowskiego w tym temacie
będzie procedowana. Radny Michał Kaczorowski zapytał o etap realizacji wodociągu w
Przerzeczynie Zdroju. Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes, która wskazała na zakończony
proces projektowy, natomiast brakuje jeszcze kilku decyzji oraz uzgodnień z instytucji
zewnętrznych dodała, że proces być może zakończy się w czerwcu.
Radna Edyta Mielnik przypomniała o sprawie nowego hydrantu przy szkole. Prezes Elżbieta
Szymańska poinformowała o fakcie projektowania hydrantu w Przerzeczynie Zdrój, obecnie
jest prowadzona diagnoza możliwości wodociągu i o przejęcie go przez Przedsiębiorstwo
Komunalne. Radna Alicja Borodajko zapytała komu zgłaszać przypadki zwierząt padłych na
drogach gminnych. Odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Procków, który poinformował, że takie
przypadki należy zgłaszać pracownikom jego referatu.
Radny Stanisław Szachniewicz nawiązał do sprawy p. A. D., o której mowa była w ostatniej
podjętej dzisiaj przez radnych uchwale i poprosił o pomoc socjalną dla poszkodowanego.
Radny Andrzej Osipowicz zaapelował do radnych o wsparcie finansowe dla szkół.
Przewodnicząca obrad poinformowała o złożonym na jej ręce pisemnym wniosku radnych,
którzy proszą o zwiększenie składu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Niemczy. Przewodnicząca odczytała życzenia z okazji dnia samorządowca skierowane dla
radnych.
Ad 16. Wnioski i zapytania Sołtysów.
Sołtysi nie wyrazili wniosków oraz zapytań.
Ad 17. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 16.51 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GzJGgF3efbU
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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