BR.0002.9.2019
Protokół Nr XII/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 27 września 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 18.15
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 IX/19.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr X/19.
5. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XI/19.
6. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami, w kontekście zapisów regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza, a także metod ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami i wysokości stawek.
7. Informacja dotycząca kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w kontekście
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tym wysokości stawek.
8. Ocena przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2019/2020.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2019 roku.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Nr 42/2019 zmieniający uchwałę Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy a dnia 16
marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczególne warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagradzania za
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godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu
nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
2) Nr 43/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019
rok.
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. 15.00 otworzyła
sesję i powitała wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła
kworum obrad. Po czym zaproponowała uzupełnienie porządku obrad uzupełnienie o projekt
uchwały:
- Nr 44/2019 w sprawie przekazania pisma p. P. K. Staroście Dzierżoniowskiemu do
załatwienia wg właściwości, przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji rady
Miejskiej w Niemczy. Uwag do nowego porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go
jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr IX/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Protokół z sesji nadzwyczajnej nr X/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. Protokół z sesji nadzwyczajnej nr XI/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami, w kontekście zapisów regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza, a także metod ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami i wysokości stawek została przesłana wcześniej radnym
w formie pisemnej. Głos w sprawie zabrał Pan Paweł Puszka Prezes Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego ZGPD7. Radni pytali o częstotliwość przeprowadzania kontroli stopnia
segregowania odpadów, możliwość obniżenia opłat dla rodzin wielodzietnych, czy za
kompostownik. Prezes poinformował, że kontrole przeprowadzane są okresowo, natomiast
w przypadku zastosowania obniżek w opłatach różnicę pokrywa gmina z własnego budżetu.
Podjęto również temat potrzeby zgłaszania wszelkich incydentów związanych z gromadzeniem
i składowaniem odpadów przez osoby nieuprawnione w miejscach wyznaczonych i opłacanych
przez osoby prywatne. Radni nie mieli więcej pytań. (Informacja ZGPD7 stanowi załącznik nr
3 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.40 zarządziła przerwę
w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 16.20.
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Ad 7. Informację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu dotyczącą kosztów dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, w kontekście Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, tym wysokości stawek, przedstawiła Pani Irena Augustynowicz Dyrektor Finansowy
WiK Dzierżoniów. Informację uzupełniającą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
złożyła Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w
Niemczy Pani Elżbieta Szymańska. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Niemcza Partnerstwo Miast Tadeusza Mateusiaka, oddała mu głos. Prezes podziękował obecnym za
pomoc w organizacji wizyty przedstawicieli miast partnerskich z Niemiec i Francji w Niemczy,
zwrócił uwagę na ograniczone możliwości rozwinięcia współpracy na inne miasta partnerskie
takie jak Letohrad ze względów formalnych. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
podziękowała Prezesowi za propagowanie Niemczy w środowiskach zagranicznych.
Ad 8. Ocena przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2019/2020 została przesłana radnym w materiałach i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu. Radna Wiesława Kajrys zapytała o możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na działalność oświatową. Ze strony gminy jak i dyrektorów publicznych
placówek oświatowych podejmowane są działania zmierzające do pozyskiwana środków na ten
cel. Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze 2019 roku
omówiła Pani Marta Żłobicka – Wnuk Skarbnik Gminy.
Pozytywną Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Niemcza za I półrocze 2019 roku odczytała przewodnicząca obrad Pani Paulina Dziedzic.
Radni nie mieli żadnych pytań. (Sprawozdanie wraz z opinią stanowi załącznik nr 7 do
protokołu).
Ad 10. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Nr 42/2019 dotyczącego zmiany uchwały Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej
w Niemczy a dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczególne warunki przyznawania, obliczania i wypłacania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za
warunki pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy;
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Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 24 września 2019 roku. Przewodnicząca Wiesława
Kajrys poinformowała, że projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 3 głosami „ za” podjęła uchwałę
Nr XII/60/19 zmieniającą uchwałę Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy a dnia 16
marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczególne warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego
funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. (Imienny wykaz
głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do
protokołu, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
2) Nr 43/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019
rok;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 24 września 2019 roku. Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys poinformowała, że projekt
uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 15 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XII/61/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019
rok. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 11
3) Nr 44/2019 w sprawie przekazania pisma p. P. K. Staroście Dzierżoniowskiemu do
załatwienia wg właściwości;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 24 września 2019 roku. Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys poinformowała, że projekt
uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca
przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 15 radnych – 15 głosami „ za”, podjęła
uchwałę nr XII/62/19 w sprawie przekazania pisma p. P. K. Staroście Dzierżoniowskiemu
do załatwienia wg właściwości. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w
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Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 13.
Ad 11. 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 14 do protokołu. Radni nie mieli
żadnych pytań.
Ad 12. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje,
wnioski i zapytania radnych.
Radni podjęli temat organizacji 650 rocznicy powołania Rady Miejskiej w Niemczy, szczegóły
organizacji

zostaną

przedyskutowane

podczas

wspólnego

posiedzenia

prezydium

z Burmistrzem Miasta i Gminy Niemcza. Radna Edyta Mielnik poprosiła o wyjaśnienie sytuacji
braku zamieszczania na stronie gminnej informacji dotyczącej zakończenia realizacji projektu
przy współpracy ze Starostwem Powiatowym. Radni zgłosili również kilka problemów
dotyczących m. in. uszkodzeń w nawierzchni chodników w Rynku, ubytków w murze przy
tzw. „zielonce”, zaparkowane w sposób uciążliwy samochody przy ul. Słowackiego, brak
barierek na ul. Polnej. Prezes Elżbieta Szymańska poinformowała, że zgłaszane przez radnych
problemy będą w najbliższym czasie rozwiązywane na bieżąco. Radni dyskutowali również
nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Niemczy. Prezes Elżbieta Szymańska wskazała
na kilka rozwiązań, które będą zastosowane po modernizacji jednostki. Radni podjęli dyskusję
na temat możliwości pobierania opłat za parkowanie w rynku oraz uzupełnienia brakującego
oznakowania na terenie gminy.
Ad 13. Wnioski i zapytania Sołtysów.
Sołtys Kietlina poprosiła o dodatkowe kosze na odpady na terenie sołectwa.
Rady Miłosz Wrzesiński przedstawił obecnym prezentację na temat złego stanu rzeki Ślęzy
oraz jej dopływów. Zwrócił szczególną uwagę na brak w wielu miejscach drożności koryta
rzeki i jej dopływów, a także na brak wody. Podkreślił dewastacyjny wpływ różnego rodzaju
nieprzemyślanych działań urbanistycznych na stan lokalnych wód.
Ad 14. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 18.15 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qRCEKvmBgJ0
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzc
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