BR.0002.13.2020
Protokół Nr XVI/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 30 grudnia 2019 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 12.10
Godzina zakończenia obrad 15.30
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 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. Stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/19.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XV/19.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej
d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w sprawie opinii
i wniosków Komisji Rady oraz Regionalnej izby Obrachunkowej;
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek;
f) głosowanie nad projektem uchwały Nr 71/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020 – 2036;
g) głosowanie nad projektem uchwały Nr 72/2019 w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020;
2) Nr 63/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020;
3) Nr 64/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Niemczy;
4) Nr 65/2019 w sprawie ustalenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych położonych na terenie
Miasta i Gminy Niemcza;
5) Nr 66/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemcza;
6) Nr 67/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie
Gminy Niemcza będącego jednostka organizacyjną pomocy społecznej w formie klubu
samopomocy i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemczy;
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7) Nr 68/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży przez Gminie własności
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej;
8) Nr 70/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg
gminnych;
9) Nr 73/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej
Gminy Niemcza na lata 2019 – 2036;
10) Nr 74/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019
rok.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Niemczy.
7. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i zapytania Sołtysów.
10. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 12.10 otworzyła
sesję i powitała wszystkich przybyłych. Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła
kworum obrad.
Po czym w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza zaproponowała
uzupełnienie porządku obrad w punkcie 5 o projekty uchwał:
11) Nr 75/2019 o zmianie uchwały Nr XIV/76/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28
listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Niemcza;
12) Nr 76/2019 w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
Uwag do nowego porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr XIV/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Protokół z sesji nadzwyczajnej nr XV/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. 1) Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał
budżetowych.
Odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, następnie odczytała kolejno opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
1. Uchwała Nr XV/112/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019
roku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza projekcie uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020 - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu;
2. Uchwała Nr XV/113/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019
roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020 - stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu;
3. Uchwała Nr XV/114/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019
roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Niemcza przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 - stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich odczytała opinię
stałych komisji Rady Miejskiej w Niemczy wypracowaną na posiedzeniu w dniu 10 grudnia
2019 roku w sprawie przedłożonego radnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
projektu budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020.
Po czym na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy Skarbnik Gminy Pani Marta
Żłobicka – Wnuk omówiła przesłane wcześniej radnym pismami z dnia 23 grudnia 2019 roku
oraz 30 grudnia 2019 roku autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Radni podjęli
dyskusję na temat projektu uchwały budżetowej oraz WPF dla Gminy Niemcza na rok 2020.
Poruszono m. in. temat zmian, które dotyczyły funkcjonowania świetlic środowiskowych na
terenie gminy. Radni nie mieli pytań. Po wyczerpaniu tematu Przewodnicząca obrad
zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad projektami uchwał budżetowych.
Pierwsze głosowanie dotyczyło przyjęcia zaproponowanych autopoprawek. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” autopoprawki zostały przez
radnych przyjęte.
Następnie Przewodnicząca Paulina Dziedzic zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020 - 2036.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr
XVI/79/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata
2020 - 2036. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 6 do protokołu, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Po czym Przewodnicząca Paulina Dziedzic zarządziła głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020 z uwzględnieniem
przyjętych wcześniej przez radnych autopoprawek (wyszczególnione jako elementy załącznika
nr 8 niniejszego protokołu).
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XVI/80/19 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020. Imienny
wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do
protokołu, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca obrad przystąpiła do głosowania pozostałych projektów uchwał.
2) Nr 63/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji dnia 10 grudnia 2019 roku. Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Osipowicz poinformował, że
projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XVI/81/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej
w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr
11
3) Nr 64/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Niemczy;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku. Przewodniczący Komisji
3

Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Osipowicz poinformował, że
projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji 8 radnych było „za” 4 radnych było
„przeciw”. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 10 głosami „ za”, przy 4
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/82/19 w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Niemczy. Imienny wykaz głosowania Radnych
Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała stanowi
załącznik nr 13.
4) Nr 65/2019 w sprawie ustalenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych położonych na
terenie Miasta i Gminy Niemcza;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku. Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Osipowicz poinformował, że
projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji 11 radnych było „za” 1 radnych było
„przeciw”. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 13 głosami „ za”, przy 1 głosie
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/83/19 w sprawie ustalenia zasad na jakich
będzie przysługiwała dieta dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych położonych na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Imienny wykaz głosowania
Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 15.
5) Nr 66/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemcza;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku. Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Osipowicz poinformował, że
projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVI/84/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemcza.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 16 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 17.
6) Nr 67/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na
terenie Gminy Niemcza będącego jednostka organizacyjną pomocy społecznej w
formie klubu samopomocy i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemczy;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku. Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Osipowicz poinformował, że
projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku. Radni
nie mieli pytań.
Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
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nr XVI/85/19 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na
terenie Gminy Niemcza będącego jednostka organizacyjną pomocy społecznej w formie
klubu samopomocy i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemczy. Imienny
wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 18
do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 19.
7) Nr 68/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku. Po czym wskazała radnym
możliwość zabrania głosu w sprawie projektu. Radny Andrzej Osipowicz zapytał o wielkość
lokalu mieszkalnego, którego dotyczy projekt. Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Kawa,
pracownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta i Gminy Niemcza. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca przeszła do
głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVI/86/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży przez Gminę własności
nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 21.
8) Nr 70/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych
dróg gminnych;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały był już omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji i zaopiniowany pozytywnie ale uchwała nie została podjęta.
Burmistrz postanowił po raz kolejny przedstawić radnym projekt pod obrady ze względu na
obowiązkowe ustawowe terminy podjęcia przedmiotowej uchwały. Radny Andrzej Osipowicz
zaproponował poprawkę w paragrafie 3 ustęp 2 zmniejszając stawkę ujętą w projekcie uchwały
z 200 do 100 zł. Radni podjęli dyskusję na temat proponowanej poprawki. Głos w sprawie
zajęła Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Lokalnego Kamila Pankiewicz – Krawiec,
która wskazała na to iż jest to opłata pobierana wyłącznie na obiektach inżynierskich tj. mosty,
tunele, wiadukty. Radny Andrzej Osipowicz otrzymał wyczerpującą odpowiedź i wycofał swój
wniosek z poprawką, o której mowa wyżej. Radni prosili o zdefiniowanie niektórych terminów
określonych w projekcie. Odpowiedzi udzielali m. in. Mecenas Mateusz Zeman oraz Kierownik
referatu. Radni nie mieli więcej pytań. Po wyczerpaniu przez radnych pytań Przewodnicząca
zakończyła dyskusję i przeszła do głosowania nad projektem uchwały bez poprawek.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/87/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych. Imienny wykaz głosowania Radnych
Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Uchwała
stanowi załącznik nr 23.
9) Nr 73/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019 – 2036;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji i udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy. Pani Marta Żłobicka –
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Wnuk omówiła proponowane zapisy wraz z proponowanymi zmianami w uchwale budżetowej.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o wykonanie toalet publicznych, które było zaplanowane w
tym roku. Skarbnik wyjaśniła, że realizacja tego zadania zostanie przeniesiona na rok 2020.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XVI/88/19 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2019 – 2036. Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w
Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 25.
10) Nr 74/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2019 rok.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji i wskazała radnym możliwość zabrania głosu w sprawie
projeku uchwały. Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Marta Żłobicka – Wnuk, przedstawiając
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 grudnia 2019 roku o uwzględnienie
zmian w przedłożonym projekcie uchwały związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej Karta Dużej Rodziny w Rozdziale 8550. (pismo o zmianach stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca
przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XVI/88/19 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 26 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 28.
11) Nr 75/2019 o zmianie uchwały Nr XIV/76/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
z terenu Gminy Niemcza;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała o przedłożeniu drogą mailową wraz z
uzasadnieniem projektu uchwały i wskazała na możliwość zadawania pytań. Radni nie mieli
pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XVI/90/19 o zmianie uchwały Nr XIV/76/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada
2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 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 29 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 30.
12) Nr 76/2019 w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku;
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poprosiła poinformowała o przedłożeniu drogą mailową
wraz z uzasadnieniem projektu uchwały, poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik. Skarbnik
omówiła projekt uchwały i wskazała radnym możliwość zadawania pytań. Radni nie mieli
pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XVI/91/19 w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Imienny wykaz
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głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do
protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 32.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic od godz. 13.35 ogłosiła przerwę, która trwała do
godz. 14.00.
Ad 6. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając kolejny punkt obrad, poprosiła kolejno
o zabranie głosu Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Niemczy w celu
przedstawienia sprawozdania z ich pracy w 2019 roku. Jako pierwszy przedstawił sprawozdanie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Radny Andrzej
Osipowicz, jego wypowiedź uzupełniła Radna Wiesława Kajrys, która pełni funkcję
Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Następnie
sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i Petycji Radna Edyta
Mielnik. Wystąpienia radnych zakończył przedstawiając sprawozdanie z prac Komisji
Rewizyjnej za 2019 rok - Przewodniczący Miłosz Wrzesiński. Radni nie mieli pytań do
przedstawionych sprawozdań.
Ad 7. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad - Informacja z pracy
międzysesyjnej Burmistrza i oddała głos Panu Burmistrzowi.
Burmistrz Jarosław Węgłowski przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 33 do
niniejszego protokołu i odpowiadał na zadawane przez radnych pytania dotyczące spotkań,
których Pan Burmistrz był uczestnikiem.
Ad 8. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje, wnioski
i zapytania radnych.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała o tym, że najbliższa XVII sesja została
zaplanowana na dzień 31 stycznia 2020 roku o godz. 15.00, natomiast posiedzenie połączonych
komisji na którym zostaną omówione plany pracy poszczególnych komisji na rok 2020 zostało
zaplanowane na dzień 28 stycznia 2020 roku również na godz. 15.00.
Burmistrz Jarosław Węgłowski po raz kolejny poprosił Radnych, aby w Nowym Roku 2020
przyjmując harmonogram pracy Rady Miejskiej wzięli pod uwagę godziny pracy Urzędu
Miasta. Przewodnicząca Paulina Dziedzic zapewniła, że powróci do tego tematu i podda go pod
dyskusję radnych na najbliższym posiedzeniu połączonych komisji. Przewodnicząca odczytała
listy gratulacyjne, które wpłynęły do biura Rady z gmin ościennych z okazji jubileuszu 650lecia Rady Miejskiej w Niemczy.
Burmistrz Jarosław Węgłowski podziękował Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały budżetowej
dla gminy Niemcza na rok 2020.
Radny Andrzej Osipowicz odczytał prośbę mieszkańców jednej ze wspólnot na ul.
Chrobrego o rozważenie zainstalowania boksu do segregacji śmieci. Burmistrz zapewnił, że
zajmie się sprawą. Radny Osipowicz zwrócił się również w imieniu mieszkańców ul. Azaliowej
o zamontowanie oświetlenia ulicznego. Burmistrz zapewnił, że rozważy sprawę. Radna
Wiesława Kajrys przypomniała o sprawie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego
dróg dojazdowych do garaży na ul. Chrobrego. Burmistrz powiedział, że rozpozna możliwości
załatwienia tej sprawy. Radna Edyta Mielnik zapytała o nowy rozkład jazdy szkolnego
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autobusu. Burmistrz poinformował radnych, że od stycznia uczniowie będą dowożeni gminnym
busem na zasadach określonych przepisami prawa oświatowego. Zadanie realizacji dowozów
szkolnych przekazane zostało Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Niemczy. Pani Dyrektor po
dokonaniu analizy potrzeb ustaliła godziny odjazdów i plan dowozów dzieci do placówek
oświatowych gminy. Burmistrz zapewnił, że osobiście wraz z kierowcą sprawdzi zaplanowane
trasy. Harmonogram będzie dostosowany tak, aby każde dziecko zdążyło do szkoły przed
rozpoczęciem zajęć. Burmistrz Jarosław Węgłowski podkreślił, że nie jest to łatwe ze względu
na wielkość gminy i pojemność busa, który podczas 1 kursu może zabrać jedynie 11 uczniów
oraz opiekuna. Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
obrad.
Ad 9. Wnioski i zapytania Sołtysów.
Sołtys Piotr Mielnik pogratulował Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu podjęcia budżetu
Gminy Niemcza na rok 2020. Sołtys zapytał m. in. o etapy prac związanych z przeglądem
punktów oświetlenia ulicznego gminy, o termin zakończenia prac remontowych na ulicy
Wrocławskiej, a także o możliwości pozyskania frezowiny na uzupełnienie nawierzchni dróg
w Podlesiu.
Sołtys Justyna Kaczorowska zapytała o możliwość naprawy, wyrwy na ul. B. Chłopskich w
Przerzeczynie Zdroju.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic złożyła wszystkim serdeczne życzenia noworoczne.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 15.30 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=HL51j-W6Qs4
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 formalnych interpelacji i zapytań).
Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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