BR.0002.6.2019
Protokół Nr IX/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 28 czerwca 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.05
Godzina zakończenia obrad 18.10
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesję przybyli: Sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy 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 VIII/19.
4. Sport i rekreacja na terenie Miasta i Gminy Niemcza, współpraca z klubami sportowymi.
5. Sprawozdanie roczne i charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka
z o.o. w Niemczy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) Powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję
2020-2023 - Nr 29/2029;
2) O zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy - Nr 30/2019;
3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niemcza na temat
budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2020 -Nr 31/2019;
4) Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2019-2036 - Nr 32/2019;
5) Dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok - Nr 33/2019;
6) Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niemczy - Nr 34/2019;
7) O zmianie regulaminu placu targowego
7. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
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- Nr 35/2019;

9. Wnioski i zapytania Sołtysów.
10. Zamknięcie sesji.
Ad. 1
Przed przedstawieniem porządku obrad głos zabrała Pani Sandra Słobodzińska, podziękowała
Radnym za współpracę i pomoc w organizacji „I Powiatowego dnia Sportu’’ w Szkole
Podstawowej w Niemczy. Po czym Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy po
stwierdzeniu kworum otworzyła sesję.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Paulina Dziedzic zaproponowała uzupełnienie porządku
obrad o następujące punkty:
a) Sprawozdanie roczne i charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. w Niemczy.
b) Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niemczy- Nr 34/2019
c) O zmianie regulaminu placu targowego – Nr 35/2019
Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie w głosowaniu jawnym 13
głosami „za”.
Ad. 3
Protokół z sesji Nr VIII/19 przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za”.
Ad. 4
Sport i rekreacja na terenie Miasta i Gminy Niemcza, współpraca z klubami sportowymi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że temat ten został wyczerpująco omówiony
podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2019 roku. Głos w temacie
zabrał radny Stanisław Pelc mówiąc o czym była mowa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
odnośnie Klubu Piłkarskiego z Gilowa oraz Niemczy. Pani Edyta Mielnik zapytała czy kluby
z Niemczy oraz Gilowa zadeklarowały ubieganie się o środki finansowe z zewnątrz. Pan
Mecenas Komarnicki obecny podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej wskazał, że kluby
będą ubiegały się o dofinansowanie na renowacje basenu. Ponadto poinformował, że klub
będzie się ubiegał o środki pieniężne na tyle na ile pozwalają mu przepisy prawa. Padło pytanie
czy basen należy teraz do Klubu Sportowego Niemczanka? Pan Mecenas Komarnicki wyjaśnił,
że nie należy, ale klub chciałby się zająć po prostu tym tematem. Zastępca Burmistrza Pani
Bożena Rynkowska dodała jeszcze, że klub Niemczanka dostał środki na naprawę prądu oraz
trybun na stadionie. Natomiast jeśli chodzi o renowację basenu to wchodzą w grę pieniądze od
miliona do półtora miliona złotych. Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski dodał jeszcze, że środki
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uzyskane na naprawę prądu na stadionie zostaną przekazane na zrobienie skrzynek z prądem o
większej mocy pod kątem masowych imprez.
Ad. 5
Pani przewodnicząca Paulina Dziedzic przeszła do punktu 5 „Sprawozdanie roczne
i charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy’’.
Sprawozdanie to przedstawiła Pani Prezes Elżbieta Szymańska. Radni nie mieli pytań.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr ….. do protokołu.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Miejskiej przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na
kadencję 2020-2023;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był szczegółowo omawiany podczas
Posiedzenia Połączonych Komisji 25 czerwca bieżącego roku i poprosiła Przewodniczącego
Komisji o przedstawienie opinii na ten temat. Pan Andrzej Osipowicz powiedział że podczas
posiedzenia połączonych Komisji Radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt.
Radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały u w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w składzie: W
.Kajrys, M. Oleksiak i A. Borodajko.
Radni jednogłośnie 13 głosami „za” podjęli uchwałę i będzie nosiła numer IX/47/19.
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był również szczegółowo omawiany podczas
posiedzenia połączonych Komisji 25 czerwca bieżącego roku i poprosiła Przewodniczącego
Komisji o wyrażenie opinii na ten temat. Pan Przewodniczący oznajmił, że projekt został
pozytywnie zaopiniowany, 10 radnych było „za” i 3 „przeciw”.
Uchwała została podjęta 10 głosami „za” i 3 głosami „przeciw” i będzie nosiła numer
IX/48/19 .
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
3) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niemcza na
temat budżetu obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2020;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Paulina Dziedzic oznajmiła, że projekt ten był częściowo
omawiany podczas posiedzenia połączonych Komisji i poprosiła Pana Mecenasa o udzielenie
informacji w tym temacie. Pan mecenas wyjaśnił że podczas posiedzenia połączonych Komisji
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był rozpatrywany projekt tej uchwały i załącznikiem do niego był regulamin budżetu
obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2020 i zgodnie z nim Burmistrz powołuje zespół do
spraw budżetu obywatelskiego pośród pracowników Urzędu Miejskiego i Jednostek
Organizacyjnych, w związku z tym Pani Edyta Mielnik zadała pytanie czy w skład tej komisji
może również wchodzić Radny bądź inna osoba. Pan Mecenas po zweryfikowaniu tej sprawy
wyjaśnił, iż Radny może być członkiem tejże Komisji. Zapytano jeszcze o kwotę jaka została
przekazana na budżet obywatelski, czy ma być to 100 000 czy około 100 000 zł. Pani Skarbnik
Marta Żlobicka – Wnuk oznajmiła, że ten temat był wyjaśniany na posiedzeniu połączonych
Komisji i zostaje tak jak już jest zapisane. Padło jeszcze pytanie odnośnie rozdziału VI
„Realizacja Zadań” i głosowania na budżet obywatelski, czy kwota 100 000 zł będzie od razu
zawarta w budżecie Gminy czy będą musiały być nanoszone poprawki? Pani Skarbnik
wyjaśniła, że na tą chwilę nie wiedzą w jakiej kwocie gmina dostanie środki od Państwa więc
nie może obecnie zagwarantować 100 000 na budżet obywatelski dla mieszkańców gminy.
Fundusze te Pani Skarbnik jest w stanie zagwarantować dopiero 15 listopada 2019 r. Mecenas
Komarnicki dodał jeszcze, że zapis ten jest prawidłowy i Pan Burmistrz z Panią Skarbnik nie
mogliby zdecydować sami odnośnie budżetu więc w późniejszym czasie ostateczny głos będzie
należał do Radnych, a debata w tej chwili nad tym punktem nic nie wniesie. Pan Andrzej
Osipowicz zapytał o spadek dochodów z podatków dla gminy wywołany nieodprowadzaniem
od sierpnia podatku dochodowego od osób do 25 roku życia. Niestety Pani Skarbnik nie była
w stanie udzielić informacji jakiej wielkości będą to straty.
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła przerwę, która trwała od 15.40 do 15.50.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Paulina Dziedzic zapytała Radnych czy mają do
omawianego przed przerwą tematu jakieś wnioski lub pytania. Pani Edyta Mielnik wniosła
o zmianę zapisu z rozdziału VI „Realizacja Zadań” §12 z zapisu: „ Zadania uznane w
głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok zostają rekomendowane do
realizacji po uchwaleniu budżetu na ten rok przez Radę Miejską w Niemczy” na zapis: „Na
realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się w budżecie Gminy Niemcza
na rok 2020 kwotę 100 000 zł” . Uzasadniła to tym, że przy zapisie który proponuję te środki
muszą zostać uwzględnione natomiast zapis wcześniejszy pozwala na głosowanie na budżet
gminy bez uwzględnienia w nim budżetu obywatelskiego i później ewentualne poprawki z tym
związane”. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że taki zapis już jest w paragrafie 3, jednakże Pani
Edyta Mielnik podtrzymała swoje zdanie o umieszczeniu tego zapisu w paragrafie 12.
Pan Sołtys Jarosław Dydo zapytał odnośnie adnotacji na budżet obywatelski czy ma być rok
2019 czy 2020 i o kwestie zapisu „zameldowania” czy „zamieszkania” mieszkańców, którzy
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będą mogli oddać głos. Wyjaśniono, że tematy te były już omawiany na posiedzeniu
Połączonych Komisji i wszystko zostało już objaśnione. Pan Jarosław Dydo zapytał jeszcze
odnośnie rozpoznawania czy dany mieszkaniec ma prawo głosu na podstawie jego dowodu
osobistego i kart do głosowania, które mają dostać Sołtysi, ażeby nie dostały się one w inne
ręce i nie było z tego tytułu problemów. Wyjaśniono, że weryfikacji głosów mieszkańców
dokona gmina, a kto dostaje karty do zbiorczego głosowania ustalają przepisy regulaminu
komisji.
Pani Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niemcza na temat budżetu
obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2020 wraz z naniesionymi poprawkami.
Uchwała została jednogłośnie głosami „za” i będzie nosiła numer IX/49/19.
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
O godzinie 15:55 Pan Radny Stanisław Szachniewicz opuścił obrady i wrócił o 16:00 .
4) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2019-2036;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był omawiany podczas Posiedzenia
Połączonych Komisji 25 czerwca bieżącego roku i poprosiła Przewodniczącego Komisji o
wydanie opinii na ten temat. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany, 11 radnych było „za” i 2 radnych się wstrzymało od głosu .
Pani Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania.
Uchwała została jednogłośnie głosami „za” i będzie nosiła numer IX/50/19.
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
5) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był również omawiany podczas Posiedzenia
Połączonych Komisji 25 czerwca bieżącego roku i poprosiła Przewodniczącego Komisji o
wydanie opinii. Pan Andrzej Osipowicz powiedział że podczas Posiedzenia Połączonych
Komisji Radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt, 9 radnych było „za” a 3 wstrzymało się
od głosu. Pani Edyta Mielnik zapytała o 16 000 zł , które mają zostać przekazane do
Niemczańskiego Ośrodka Kultury na stroje dla „Joanek” czy te stroje zostaną w NOK’u czy
będą własnością „Joanek”. Pani Dyrektor NOK’u wyjaśniła, że stroje będą do pełnej dyspozycji
i na wyłączność zespołu „Joanki”.
Pan ……..… zapytał o projekt lampy, która miała być umieszczona w Nowej Wsi
Niemczańskiej przy pasach, czy ten projekt został odrzucony? Wyjaśniono, że projekt ten jest
tylko przeniesiony.
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Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic przystąpiła do głosowania.
Uchwała została jednogłośnie głosami „za” i będzie nosiła numer IX/51/19.
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
6) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niemczy;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był również omawiany podczas Posiedzenia
Połączonych Komisji 25 czerwca bieżącego roku i poprosiła Przewodniczącego Komisji o
wydanie opinii. Pan Andrzej Osipowicz powiedział że podczas Posiedzenia Połączonych
Komisji Radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt, 10 Radnych było „za” a 2 Radnych
wstrzymało się od głosu. Radni nie mieli pytań Pani Paulina Dziedzic przystąpiła do
głosowania.
Uchwała została jednogłośnie głosami „za” i będzie nosiła numer IX/52/19.
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
7) O zmianie regulaminu placu targowego- Nr 35/2019
Przewodnicząca poinformowała, że projekt ten był również omawiany podczas Posiedzenia
Połączonych Komisji 25 czerwca bieżącego roku i poprosiła Przewodniczącego Komisji
o wydanie opinii. Pan Andrzej Osipowicz powiedział że podczas Posiedzenia Połączonych
Komisji Radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt, 10 Radnych było „za” a 2 Radnych
wstrzymało się od głosu.
Pan….. zapytał jakie były ustalenia w poprzedniej uchwały odnośnie handlu na placu targowym
w Niemczy. Radna Maria Oleksiak wyjaśnia, że w poprzednich latach były 2 uchwały jedna
dotyczyła opłat a druga godzin i dni pracy placu targowego. Handel miał się odbywać od
poniedziałku do soboty od godziny 6:00 do 15:00.
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic przystąpiła do głosowania.
Uchwała została podjęta 11 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi się, będzie nosiła
numer IX/53/19.
Imienny wykaz głosowania Radnych będzie stanowił załącznik nr …
Ad. 7 Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu „Informacja z pracy
międzysesyjnej Burmistrza”. Radni otrzymali wcześniej notatkę z tymi informacjami.
Radni pytali o wizytę Pana Burmistrza w kancelarii Premiera dnia 27 czerwca. Pan Burmistrz
odpowiedział, że prowadził rozmowę min. na temat programu „Mieszkanie+” na naszym
terenie. Następnie pytali o wizytę u Wójta Dzierżoniowa odnośnie składowiska w Byszowie,
oznajmił, że w porozumieniu ustalili o przedłużeniu terminu odbioru tego składowiska do
czerwca następnego roku. Pytano również o spotkanie 14 czerwca 2019 r., Burmistrz wyjaśnił
dotyczyło ono przyjęcia dwóch nowych gmin mianowicie Gminy Bielawa i Gminy Pieszyce
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do ZGPD7. Dnia 04.06.2019 odnośnie drogi krajowej nr 8 , Burmistrz wyjaśnił, że nie ma
jeszcze decyzji w tej sprawie. Co do dnia 18.06.2019 - sprawa Uzdrowiska w Przerzeczynie
Zdroju, Pan Burmistrz poinformował Radnych, że jest 3 Syndyków, którzy będą sprzedawali
Uzdrowisko. Zapytano o dzień 16.06.2019 - czego dotyczyło spotkanie Pana Burmistrza z
Panią Zalewską? Burmistrz poinformował, że było to spotkanie kurtuazyjne.
Zapytano również o dostęp do niektórych wód w Przerzeczynie Zdroju dla Mieszkańców,
Burmistrz wyjaśnił, że to będzie decyzja nowego właściciela Uzdrowiska gdyż te wody będą
należały do niego. Radna Edyta Mielnik zapytała o budowę hydrantu przy Szkole w
Przerzeczynie Zdroju. Burmistrz wyjaśnił, że nie ma opcji wybudowania go z powodów
technicznych.
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła Przerwę od 16:30 do 16:45.
Ad. 8 Pani Paulina Dziedzic przeszła do kolejnego punktu „Interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych”.
a) Pan Radny S. Pelc przeczytał Interpelację w sprawie oświetlenia ul. Bolesława
Chrobrego w Niemczy;
b) Pan Radny Osipowicz przeczytał Interpelację w sprawie oświetlenia ul. Azaliowej w
Niemczy;
c) Pani W. Kajrys zapytała czy jest planowany remont chodnika w Niemczy na Rynku,
Pan Burmistrz odpowiedział, że tak jest planowany remont. Pani Kajrys zapytała
jeszcze Pana Burmistrza o dzierżawę kawałka chodnika w rynku, Burmistrz wyjaśnił,
że na tą chwile chodnik nie będzie dzierżawiony ze względu na stan techniczny.
d) Odczytano podziękowanie dla Pana Burmistrza i innych osób za ufundowanie kwiatów
na Ołtarz Bożego Ciała za pomoc w przygotowaniach. Z sali padło pytanie również, co
z dziurami na drodze, które miały zostać załatane. Wyjaśniono, że asfalt został już
zamówiony i dziury będą łatane na bieżąco
e) Zapytano o toalety, które miały powstać do Dożynek. Pan Burmistrz powiedział, że na
pewno będą i jest robiony ich projekt.
f) Kiedy zostanie ukończona budowa ścieżki do Wojsławic, Pan Burmistrz wyjaśnił, że
planowany koniec budowy jest na koniec sierpnia bieżącego roku.
g) Zapytano o chodnik w Kietlinie, Pan burmistrz wyjaśnił, że chodnik będzie w kostce i
w przyszłym tygodniu ma być już przetarg na wykonawcę.
h) Zapytano o projekt odpływu do stawu, Pan Burmistrz wyjaśnia, że na tą chwilę projekt
ten został wstrzymany.
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i) Pan Radny Osipowicz przeczytał notatkę z posiedzenia połączonych komisji z dnia 14
czerwca 2019 roku.
j) Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski odpowiadając na temat, poruszony przez Radnego
Mateusza Kossakowskiego dotyczący działki w Gilowie, zaznaczył, że jaką decyzję by
nie podjął zawsze któraś ze stron będzie niezadowolona i zapewnił, że podejmie decyzję
do końca miesiąca.
k) Pani Zastępca Burmistrza wyjaśniła kwestie placu zabaw przy żłobku dla dzieci.
Zaznaczyła, że ze względu na przepisy prawa plac ten musi zostać ogrodzony i nie być
dostępny dla osób postronnych.
Ad. 8 Wnioski i zapytania Sołtysów
Radni przeszli do kolejnego punktu „Wnioski i zapytania Sołtysów”.
Pan Jan Cieleban zabrał głos w kwestii zakresu uzasadnienia do uchwały, która została podjęta
w sprawie rozstrzygnięcia praworządności wyborów sołeckich w Ligocie Małej.
Sołtys Jan Dydo zapytał o pracowników interwencyjnych, którzy mogliby pracować w
Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska.
Sołtys podziękował Burmistrzowi za pomoc w zamontowaniu ławek oraz zakupu bramek na
boisko.
Burmistrz poprosił Radnych o pomoc oraz wsparcie w organizacji Dożynek Wojewódzkich.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała oświadczenie w sprawie artykułu o blokowaniu
szans na rozwój gminy, który ukazał się na stronie internetowej gminy. Większość Radnych
nie zgadzało się z procedowaniem uchwał. Przewodnicząca poprosiła o opublikowanie tego
oświadczenia na stronie internetowej gminy. Marcin Jarguz zabrał głos w sprawie oświadczenia
Radnych. Radna Wiesława Kajrys odniosła się do wypowiedzi w temacie publikacji na
portalach społecznościowych.
Radni podjęli wielowątkową dyskusję na ten temat.
Ad. 9 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Paulina Dziedzic
zamknęła sesję o godzinie 18:10.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=4CBgrGLIBWQ
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzc
8

