BR.0002.11.2019
Protokół Nr XIV/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 28 listopada 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 20.00
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 i zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIII/19.
5. Analiza Gminnego Programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.
6. Działalność świetlic środowiskowych na terenie Gminy Niemcza w 2020 roku.
7. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych gminy zaplanowanych do
realizacji w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Niemcza – Nr 54/2019;
2) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych – Nr
56/2019;
3) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. –
Nr 57/2019;
4) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.- Nr 58/2019;
5) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod
nazwą : "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Niemcza na lata 2019-2023 – Nr
60/2019;
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6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
z terenu Gminy Niemcza – Nr 61/2019;
7) przekazania do załatwienia według właściwości petycji grupy mieszkańców
Wilkowa Wielkiego nr 4326/19 z dnia 01.10.2019 r., która wpłynęła w dniu
08.10.2019 r. Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza – Nr 62/2019
8) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Niemczy – Nr 59/2019;
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 Paulina Dziedzic o godz. 15.00 otworzyła
XIV sesję i powitała wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności,
stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Na wniosek formalny Radnej Wiesławy Kajrys, w wyniku jawnego głosowania łącznego
powołano sekretarza obrad w osobie Radnej Marii Oleksiak.
Ad 3. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przedstawiła proponowane zmiany w porządku obrad
ze względu na decyzje podjęte podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej
w Niemczy dnia 26 listopada 2019 roku, poprzez podjęcie w punkcie 6 posiedzenia tematu
świetlic środowiskowych i zarządziła głosowanie. Uwag nie zgłoszono i w wyniku głosowania
łącznego nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Protokół z sesji nr XIII/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając punkt dotyczący założeń Gminnego
Programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok przypomniała, że
założenia programu zostały omówione podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 26
listopada 2019 roku. Odnosząc się do tematu Radna Edyta Mielnik zapytała o wielkości
zaplanowanych w projekcie budżetu na 2020 rok środków finansowych na zadania
priorytetowe gminy m. in. w ramach pożytku publicznego. Skarbnik Gminy Pani Marta
Żłobicka – Wnuk wskazała na kwoty przeznaczone na ten cel w projekcie budżetu na 2020 rok
w wysokości 20 tyś. zł oraz 136 tys. zł na działalność OSP. Na pytanie radnej o podział środków
na pożytek publiczny, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na etapie projektowania budżetu na
rok 2020 nie planuje się ich podziału pomiędzy konkretne podmioty. Radni nie mieli więcej
pytań.
Ad 6. Przewodnicząca przeszła do omawiania sytuacji świetlic środowiskowych na terenie
Gminy Niemcza w 2020 roku, poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza.
Burmistrz Jarosław Węgłowski zapewnił, że świetlice nadal będą funkcjonować zgodnie
z wnioskiem radnych sformułowanym na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji,
w strukturze OPS. Burmistrz poinformował radnych o pracy świetlic, które miał okazję
wizytować wraz z dyrektorem OPS-u przededniu XIV sesji. Burmistrz wyraził swoje
zaniepokojenie sytuacją jaką zastał na miejscu, zwrócił uwagę radnych na małą liczbę dzieci
korzystających z zajęć świetlicowych a także na pokrywające się godziny pracy świetlicy
szkolnej, biblioteki oraz świetlicy środowiskowej. Przedstawił plan rozwiązań prawnych
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połączonych z planami budżetowymi dla działalności świetlic środowiskowych, których
działalność będzie koordynowana przez dyrektora OPS.
Głos w sprawie zabrała również obecna na sesji Dyrektor NOK Pani Renata Kukuła Dyrektor
odniosła się do terminów jakimi została zobowiązana otrzymując od Burmistrza Jarosława
Węgłowskiego zarządzenie o zmianach w zakresie organizacji pracy świetlic. Na pytanie
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy Pani Pauliny Dziedzic o to czy dyrektor NOK
może udzielać radzie odpowiedzi w omawianym zakresie. Aplikant Radcowski Mateusz Zeman
Poinformował radnych o słuszności rozwiązań prawnych proponowanych przez Pana
Burmistrza. Odnosząc się do zagadnienia zakresu udzielanych odpowiedzi przez Dyrektora
NOK zwrócił uwagę na jego zależność służbową wobec Burmistrza oraz kompetencje i zadania
jakie zostały mu powierzone. Aplikant Radcowski na pytanie Radnej Edyty Mielnik - czy
wobec propozycji przekazania zadania prowadzenia świetlic do OPS – u, rada będzie musiała
podjąć stosowne uchwały odpowiedział, że nie będzie takiej potrzeby i powtórzył założenia
prawne dotyczące reorganizacji w zakresie zbieżności funkcjonowania OPS-u jako jednostki
organizacyjnej gminy i świetlic środowiskowych jako przekazanie do realizacji określonych
zadań. Radna Edyta Mielnik zapytała również o wymóg zmiany zapisów statutu NOK-u, który
przewiduje m. in. organizację pracy świetlic środowiskowych. Aplikant Radcowski Mateusz
Zeman zwrócił uwagę, że tego rodzaju zapis powinien zostać zmieniony ze względu na to,
iż nie jest zgodny z prawem obowiązującym w tym zakresie. Na pytanie Radnego Miłosza
Wrzesińskiego o możliwość przeprowadzenia reorganizacji bez przerw w pracy świetlic,
Aplikant Radcowski odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zapytał o możliwość odłożenia konkursu na dyrektora
NOK w czasie i płynne przeniesienie zadań do OPS-u. Burmistrz poinformował, że konkurs na
dyrektora NOK został już ogłoszony i dyrektor zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami zostanie wyłoniony. Dyrektor będzie mógł podjąć decyzję co do organizacji pracy
świetlic środowiskowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Niemcza o godz. 16.06 zarządziła przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione
o godz. 16.22.
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Niemczy, stanowisko
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w sprawie funkcjonowania świetlic po zmianach
prawnych przedstawił Aplikant Radcowski Mateusz Zeman. Świetlice środowiskowe będą
funkcjonowały od lutego 2020 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy.
Radni wyrazili swoje wątpliwości co do kolejności podejmowanych przez osoby decyzyjne
działań. Poprosili o wyjaśnienie. Aplikant Radcowski Mateusz Zeman zwrócił uwagę na to, że
wymagana w tej sytuacji jest jedynie zmiana terminu. Burmistrz zadeklarował, że takiego
rodzaju zawiadomienie dyrektor NOK otrzyma niezwłocznie. Radni podjęli płonną dyskusję
na temat terminów poszczególnych decyzji, rozwiązań organizacyjnych, sposobu finansowania
działalności świetlic środowiskowych i rozwiązań prawnych wobec pracowników świetlic.
Aplikant Radcowski zarekomendował, aby wstrzymać się od komentowania tego zakresu ze
względu na szacunek osób zatrudnionych w świetlicach. Głos w sprawie zabrała również
Skarbnik Gminy, która poinformowała radnych, że w zakresie działalności świetlic
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środowiskowych nie było kontroli finansowej RIO. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca zamknęła punkt obrad poświęcony funkcjonowaniu świetlic środowiskowych.
Ad 7. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic otworzyła punkt porządku
obrad dotyczący przedstawienia informacji z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych gminy
zaplanowanych do realizacji w 2019 roku. Radna Edyta Mielnik przypomniała o swoim
wniosku przedstawiania przez Burmistrza podczas sesji radnym w punkcie dotyczącym pracy
międzysesyjnej Burmistrza, informacji w zakresie realizacji inwestycji oraz uchwał mu
powierzonych. Burmistrz zapytał o zakres oraz formę informacji. Przewodnicząca Rady
Miejskiej Paulina Dziedzic wskazała na to, aby informacje z inwestycji w krótkiej formie ustnej
bądź pisemnej na krótko przez sesją przedstawiała Kierownik Referatu Budownictwa
i Rozwoju Lokalnego. Radni nie mieli pytań.
Ad 8. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Nr 54/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz
opłat stanowiących dochody budżetu gminy Niemcza;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 26 listopada 2019 roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys
poinformowała, że projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli
więcej pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za”, podjęła uchwałę
Nr XIV/72/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz
opłat stanowiących dochody budżetu gminy Niemcza (Imienny wykaz głosowania Radnych
Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu, Uchwała stanowi
załącznik nr 4 do protokołu).
2) Nr 56/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych
dróg gminnych;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 listopada 2019 roku. Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała, że projekt nie został
zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji. Radna Edyta Mielnik zapytała o to
czy opłaty będą dotyczyły schodów umieszczanych w pasie drogowym, tak jak ma to miejsce
w okolicach rynku Niemczy. Zastępca Burmistrza poinformowała o tym, że Rada Miejska
zgodnie z założeniami zawiadomienia Ministra Cyfryzacji zobowiązana jest do podjęcia
przedmiotowej ustawy w terminie do dnia 25 stycznia 2020 roku, odczytała pismo skierowane
do samorządów w tej sprawie. Przewodnicząca Wiesława Kajrys mając na uwadze obowiązek
wskazany w piśmie ministra zapytała o wysokość opłat w obowiązującej uchwale czy są one
wyższe od tych określonych nowelizacją ustawy. Radni podjęli się analizy porównawczej
stawek określonych w uchwale obowiązującej oraz w omawianym projekcie. Nastąpiła
wielowątkowa dyskusja w tym zakresie osób obecnych na posiedzeniu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 17.10 zarządziła przerwę
w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 17.24.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy wznowiła obrady i udzieliła głosu
Przewodniczącej Wiesławie Kajrys, która sformułowała wniosek o uzupełnienie zapisu w § 1
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pkt 3 projektu uchwały Nr 56/2019 o słowa „ z wyłączeniem schodów prowadzących do
budynków.” Aplikant Radcowski Mateusz Zeman poinformował radnych o tym, że należałoby
sprawdzić czy taki zapis stanowiący o wyłączeniu może zostać ujęty w tym projekcie uchwały.
Nadzór bowiem może zakwestionować zapis, który tak naprawdę w nomenklaturze prawnej nie
istnieje. Zapisy uchwał nie mogą budzić wątpliwości co do ich znaczenia i zastosowania.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Nr
56/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg
gminnych. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania łącznego nad wnioskiem Przewodniczącej Wiesławy
Kajrys.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 12 głosami „ za”, 1 głosem
„wstrzymującym się” podjęła decyzję o zdjęciu projektu uchwały w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, z porządku obrad
i ponownym jego rozważeniu na sesji grudniowej.
3) Nr 57/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 listopada 2019 roku. Przewodnicząca Komisji
Wiesława Kajrys poinformowała, że projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji.
Radna Edyta Mielnik zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu na rok 2020 nie ma
zaplanowanych środków na współpracę w organizacjami pozarządowymi.
Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 5 głosami „ za”, przy 8 głosach
„wstrzymującym się”, bez głosów przeciwnych, podjęła uchwałę nr XIV/73/19 uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Imienny wykaz głosowania
Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała
stanowi załącznik nr 6.
4) Nr 58/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 listopada 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 13 radnych – jednogłośnie, podjęła uchwałę
nr XIV/74/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Imienny wykaz głosowania Radnych
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Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 8.
5) Nr 60/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Niemcza na lata 20192023;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 listopada 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 13 radnych – jednogłośnie, podjęła uchwałę
nr XIV/75/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Niemcza na lata 20192023. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 10.
6) Nr 61/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi z terenu Gminy Niemcza;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 listopada 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 13 radnych –jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XIV/76/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi z terenu Gminy Niemcza. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej
w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr
12.
7) Nr 62/2019 w sprawie przekazania do załatwienia według właściwości petycji grupy
mieszkańców Wilkowa Wielkiego nr 4326/19 z dnia 01.10.2019 r., która wpłynęła w dniu
08.10.2019 r. Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 26 listopada 2019 roku i poprosiła o zabranie głosu przez Radna
Marię Oleksiak Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Niemczy. Przewodnicząca przedstawiła stanowisko komisji w tej sprawie. Radni nie mieli
pytań. Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych –jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XIV/77/19 w sprawie przekazania do załatwienia według właściwości petycji grupy
mieszkańców Wilkowa Wielkiego nr 4326/19 z dnia 01.10.2019 r., która wpłynęła w dniu
08.10.2019 r. Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. Imienny wykaz głosowania Radnych
Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 14.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 17.36 zarządziła przerwę
w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 17.47.
Przewodnicząca Rady Miejskiej wznawiając obrady powróciła do Pkt 8 porządku obrad
dotyczącego rozpatrywania projektów uchwał.
8) Nr 59/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Niemczy;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 listopada 2019 roku. Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys poinformowała, że projekt
uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Głos w sprawie zabrał również
Przewodniczący Andrzej Osipowicz, który przedstawił propozycję obniżenia w omawianym
projekcie uchwały stawek procentowych m. in. dla przewodniczącej rady miejskiej, w taki
sposób, że:
1. dla przewodniczącego rady 90% kwoty bazowej tj. 1207 zł
2. dla wiceprzewodniczącego rady 66% kwoty bazowej tj. 885 zł
3. dla przewodniczącego komisji 56 % kwoty bazowej tj. 751 zł
4. dla radnego co najmniej 2 komisji 52 % kwoty bazowej tj. 697 zł
5. dla radnego 1 komisji 43 % kwoty bazowej tj. 577 zł
6. dla radnego bez funkcji 38 % kwoty bazowej tj. 509 zł
Burmistrz odnosząc się do proponowanych zmniejszeń zapytał jakie będzie roczny skutek
finansowy dla budżetu gminy.
W celu przeliczenia nowych stawek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina
Dziedzic o godz. 17.55 zarządziła przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz.
18.03.
Przewodnicząca Rady Miejskiej wznawiając obrady powróciła do propozycji zmian zapisów w
projekcie uchwały nr 59/2019 i oddała głos Przewodniczącemu Andrzejowi Osipowiczowi,
który wskazał na kwotę 131 628,00 zł za okres 12 m-cy.
Burmistrz przypomniał propozycje wzrostu diet radnych oraz sołtysów (ze stawka miesięczna
320,00 zł) ze skutkiem finansowym rocznym w wysokości 149 520,84 zł z przeznaczeniem na
diety radnych rocznie kwoty 122 640,84 zł.
Radna Maria Oleksiak wniosła o utrzymanie diet przewodniczącej oraz wiceprzewodniczących
rady na poziomie ujętym w projekcie Nr 59/2019, natomiast pozostałe stawki pozostawić w
wysokości proponowanych przez Radnego Andrzeja Osipowicza.
W celu ponownego przeliczenia stawek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina
Dziedzic o godz. 18.07 zarządziła przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz.
18.17.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Paulina Dziedzic oddała głos Przewodniczącej Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesławie Kajrys, która wskazała roczny
skutek finansowy dla propozycji Radnego Osipowicza w wysokości 131 628,00 zł oraz roczny
skutek finansowy dla propozycji Radnej Marii Oleksiak w wysokości 136 176,00 zł, przy czym
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zwróciła uwagę, że jest to wysokość środków finansowych, która nie uwzględnia diet dla
sołtysów. Radni podjęli dyskusję m. in. na temat odrębnych rozwiązań prawnych dla sołtysów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 18.47 zarządziła przerwę
w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 19.07
Przewodnicząca wznawiając obrady oddała głos Aplikantowi Radcowskiemu Panu
Mateuszowi Zemanowi, który przypomniał radnym o konieczności zaopiniowania projektu
uchwały przed jej podjęciem zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Niemcza
przez Skarbnika Gminy i zarekomendował zdjęcie projektu z porządku obrad tej sesji i podjęcie
jej wraz z uchwałą budżetową.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła głosowanie nad najdalej idącym wnioskiem
z poprawkami proponowanymi przez Panią Marię Oleksiak, wniosek w głosowaniu łącznym
został 6 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęty.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Nr
59/2019 wraz z poprawkami w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
publicznych dróg gminnych. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania łącznego nad wnioskiem Przewodniczącej Wiesławy
Kajrys.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła decyzję
o zdjęciu projektu uchwały wraz z poprawkami w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, z porządku obrad.
Ad 9. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając kolejny punkt obrad, poprosiła Pana
Jarosława Węgłowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o przedstawienie informacji
z pracy międzysesyjnej.
O godz. 19.15 obrady opuściła Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka- Wnuk.
Radni pytali Burmistrza o temat spotkania
Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o warunki porozumienia wstąpienia Gminy Piława Górna do
ZGPD7. Burmistrz poinformował Wysoką Radę o tym, że szczegóły ewentualnego wkładu
finansowego oraz innych warunków wstąpienia nowej gminy w szeregi Stowarzyszenia
ZGPD7 będą ustalane na kolejnym najbliższym spotkaniu.
Radna Alicja Borodajko zapytała o szczegóły spotkania z 28 listopada 2019 roku w Starostwie
Powiatowym. Burmistrz krótko zreferował zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa omawiane
podczas spotkania i złożył podziękowania na ręce Komendanta Powiatowej Policji
w Dzierżoniowie za szybkie i skuteczne interwencje pełniącego obowiązki kierownika
Posterunku Policji w Niemczy Pana Łukasza Pogorzelskiego. Radni nie mieli więcej pytań.
Informacja Burmistrza stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad 10. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje,
wnioski i zapytania radnych.
Radna Wiesława Kajrys w imieniu mieszkańców Nowej Wsi Niemczańskiej poprosiła
o interwencję w sprawie montażu progu zwalniającego w pobliżu posesji nr 17 i okolicznych.
Burmistrz przypomniał, że w związku z rozmową podczas ostatniego posiedzenia komisji
sprawa jest na etapie rozpoznania. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, iż tego rodzaju
rozwiązanie łączy się z zaangażowaniem dość znaczących środków finansowych, spełnienia
szeregu uzgodnień z różnymi instytucjami oraz opracowania projektu, co wymaga czasu.
Radna w imieniu mieszkańców Gumina zapytała, kiedy zostaną postawione znaki w tej
miejscowości. Burmistrz poinformował Wysoką Radę, że rozpozna sprawę na jakim jest etapie
i odpowie e-mailem na adres radnej w pierwszym możliwym terminie.
Radna Edyta Mielnik złożyła dwie interpelacje:
1. Interpelacja radnej Edyty Mielnik w sprawie powołania Zarządzeniem Nr 38/VIII/2019
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Niemczańskiego
Ośrodka Kultury oraz jej zgodności powołania ze statutem Niemczańskiego Ośrodka
Kultury.
2. Interpelacja radnej Edyty Mielnik w sprawie powołania Zarządzeniem Nr
137/VIII/2019 Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora
Niemczańskiego Ośrodka Kultury oraz jej zgodności powołania ze statutem
Niemczańskiego Ośrodka Kultury.
Radny Paweł Zapotoczny poinformował Wysoką Radę o modernizacji i poprawie
bezpieczeństwa na przejściu w Nowej Wsi Niemczańskiej. W imieniu mieszkańców tej
miejscowości podziękował za współpracę Pani Paulinie Garncarek oraz pomoc Posła na Sejm
RP Marcina Gwoździa i Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Pana Jarosława Węgłowskiego
przy załatwianiu spraw formalnych tego przedsięwzięcia.
Radny Michał Kaczorowski w imieniu mieszkańców podziękował Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza za postawienie lampy na ul. Sportowej w Przerzeczynie Zdroju.
Radna Alicja Borodajko zapytała o możliwość naprawy punktów oświetlenia na ul.
Piastowskiej (wjazd do rynku koło orła). Nawiązując do tematu Radny Mieczysław Szklarski
poinformował o braku oświetlenia na ul. Dębowej w Niemczy.
Burmistrz odnosząc się do sygnalizacji radnych w zakresie awarii punktów świetlnych na
terenie Gminy Niemcza, przedstawił zasady serwisowania tych urządzeń oraz zwrócił uwagę
na ponoszone przez Gminę środki finansowe związane ze świadczeniem tych usług.
Przypomniał również o warunkach składania zgłoszeń do firmy TAURON. Burmistrz
zapewnił, że zgłoszenia składane są przez pracownika gminy na bieżąco.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego poinformował
radnych o najbliższym posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 grudnia o godz. 12.00.
podczas którego zostaną omówione założenia do budżetu Gminy Niemcza na rok 2020.
Radny Zapotoczny zapytał o remont wiaty przystankowej w miejscowości Nowa Wieś
Niemczańska. Burmistrz zadeklarował sprawdzenie na jakim etapie jest ta sprawa.
Radna Edyta Mielnik podniosła sprawę opracowania nowego Operatu Środowiskowego dla
Gminy Uzdrowiskowej za jaka do tego roku była uważana Gmina Niemcza. Informacji
udzieliła zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, która zwróciła uwagę na to, iż opracowanie
tego rodzaju dokumentu wymaga zaangażowania wielu instytucji, czasu oraz odpowiednich
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środków finansowych. Pani Burmistrz zwróciła uwagę Wysokiej Rady na to, ze na same
badania klimatu oraz wody, które są elementem operatu potrzeba co najmniej dwóch lat. Prace
nad tym dokumentem powinny rozpocząć się już w 2016 roku.
Radny Mateusz Kossakowski zapytał na jakim etapie jest sprawa działki w Gilowie. Burmistrz
poinformował, że sprawa jest w toku.
Przewodnicząca odczytała Pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej w Niemczy w
okresie międzysesyjnym m. in. informację Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy
w zakresie modernizacji wodociągu w Przerzeczynie Zdroju oraz odpowiedzi w zakresie
rozstrzygnięcia spraw Pani E.K. oraz Pani A.M., które były przedmiotem posiedzeń Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji RM w Niemczy. Przewodnicząca odczytała również oświadczenie
radnej Mari Oleksiak o rezygnacji z pracy w Komisji Skarg, Wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Niemczy. Na pytanie Burmistrza o plany co do kwestii uzupełnienia składu komisji,
Przewodnicząca komisji Pani Edyta Mielnik poinformowała, że stosowny wniosek zostanie
przedłożony Przewodniczącej Rady Miejskiej po formalnym przejęciu dokumentacji komisji.
Na pytanie Burmistrza o decyzję radnych co do zmiany godzin odbywających się posiedzeń z
popołudniowych na przedpołudniowe, Przewodnicząca rady paulina dziedzic poinformowała,
że zostanie to wzięte pod uwagę przy konstruowaniu harmonogramu pracy rady, sprawa jest
otwarta.
Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 11. Wnioski i zapytania Sołtysów.
Sołtys Nowej Wsi Niemczańskiej Jarosław Dydo poinformował o utworzeniu we wrześniu
w sołectwie Koła Gospodyń Wiejskich. Sołtys podziękował również za montaż lampy przy
przejściu dla pieszych. Radni podjęli temat znaczenia działalności Kół Gospodyń
w poszczególnych sołectwach, wymiany doświadczeń i poglądów. Sołtys zwrócił uwagę,
że w sołectwie nie ma świetlicy, która ma znaczenie w takich działaniach integrujących lokalną
społeczność. Przewodnicząca Paulina Dziedzic zaprosiła wszystkich na obchody 650-lecia
Rady Miejskiej w Niemczy organizowane w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 16.00
Ad 12. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 20.00 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=UyeyUWnzMr8&t=17145s
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Ze względu na ustawowy obowiązek transmitowania oraz publikowania przebiegu obrad Rady Miejskiej, protokół stanowi
syntetyczne streszczenie całości posiedzenia, w którym podane są najistotniejsze fakty z obrad (zwięzła treść wystąpień, teksty
zgłoszonych pisemnych i uchwalonych wniosków, adnotacje zgłoszonych pisemnych wystąpień, przebieg głosowania, treść
zgłoszonych interpelacji i zapytań.
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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