BR.0002.7.2019

Protokół Nr X/19
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 23 lipca 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 15:30
W sesji na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 12 radnych – BR.0002.5.2019
W sesji udział wzięli Sołtysi: Sołectwa Kietlin - Danuta Drabik i Sołectwa
Przerzeczyn Zdrój – Justyna Kaczorowska.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 36/2019 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niemcza na temat budżetu
obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2020.
4. Zakończenie sesji.
Ad 1.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz o godzinie 15.00 otworzył sesję i powitał
wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności, stwierdził kworum obrad oraz
przedstawił proponowany porządek obrad.
Ad 2.
Przewodniczący poinformował, że do porządku obrad dodany został punkt dotyczący
rozpatrzenia projektu uchwały nr 37/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036. Jednogłośnie
przyjęto punkt do porządku obrad.
Ad 3.
Przewodniczący obrad przeszedł do punktu 3 porządku obrad - Rozpatrzenie projektu
uchwały nr 36/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Niemcza na temat budżetu obywatelskiego w Gminie
Niemcza na rok 2020, poprosił kierownika Referatu o omówienie projektu uchwały.
Pani Kamila Pankiewicz-Krawiec odpowiadała na zadawane pytania.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały 36/2019, projekt
został jednogłośnie przyjęty, a uchwała otrzymała nr X/54/2019 (załącznik- lista do
głosowania).

Przewodniczący Andrzej Osipowicz przeszedł do kolejnego punktu obrad tj.
omówienia projektu Nr 37/2019 uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na alta 2019-2036. Kierownik
referatu Budownictwa i Rozwoju Lokalnego Pani Kamila Pankiewicz- Krawiec
wyjaśniła, dlaczego w budżecie muszą zostać dokonane zmiany.
Radna Wiesława Kajrys zapytała o ul. Bolesława Chrobrego, radna Kamila Smęt
poruszyła temat chodnika Kietlin – Wilków. Przewodniczący przeszedł do
głosowania. Projekt 37/2019 został przyjęty jednogłośnie, a uchwale nadano numer
X/55/2019 (załącznik – lista do głosowania).
Ad 4.
Na zakończenie przewodniczący poinformował o możliwości zadawania pytań.
Radna Wiesława Kajrys zadała pytanie dotyczące przyznanych stypendiów, na które
odpowiedzi udzieliła pani wiceburmistrz oraz mecenas. Pani wiceburmistrz
wypowiedziała się na temat dożynek wojewódzko - diecezjalnych, zaproponowała
pomoc urzędu w przygotowaniach. Sołtys Przerzeczyna Zdrój Pani Justyna
Kaczorowska poruszyła temat wodociągu. Na koniec radny Andrzej Osipowicz
zapytał o złożoną przez siebie interpelację, pani Kamila Pankiewicz-Krawiec
poinformowała, ze wyjaśni sprawę.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz o godz. 15.30 zamknął X sesję Rady Miejskiej w
Niemczy.

Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXOCHPRM5B4

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz

