Protokół
z posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury: Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy, które odbyło się
28 stycznia 2020 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w
Niemczy. Obradom połączonych Komisji przewodniczyła Pani Wiesława Kajrys - Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
W posiedzeniu połączonych komisji, na ogólną liczbę 14 Radnych, udział wzięło 14
Radnych - listy obecności Radnych stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 do niniejszego
protokołu. W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Jarosław Węgłowski, Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, Skarbnik Gminy Marta Żłobicka –
Wnuk, Sekretarz Urszula Adamczyk.
Sołtysi:
1.Danuta Drabik
2. Małgorzata Adamczuk
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne
Ad 1. Przewodnicząca Wiesława Kajrys otworzyła posiedzenie połączonych komisji, powitała
obecnych na posiedzeniu radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawiła porządek obrad,
do którego nie wniesiono zmian.
Ad.2. Radni przystąpili do opiniowania projektów uchwał:
1. Nr 1/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy.
Głos zabrała Przewodnicząca komisji Skarg , Wniosków i Petycji Edyta Mielnik, poinformowała o
rezygnacji radnej Marii Oleksiak i wniesieniu prośby o dołączenie do składu komisji radnego Pawła
Zapotocznego. Głos zabrał również pan burmistrz, przypominając radnym, ze prosił on o
zmniejszenie liczby członków komisji. Wszyscy członkowie chcieli pozostać w komisji. Projekt
zaopiniowało pozytywnie 10 radnych, 1 głos przeciw, 3 osoby wstrzymały się. Projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
2. Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na
2020 rok.
Radni nie mieli pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 14 radnych – projekt
został zaopiniowany pozytywnie.
3. Nr 3/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niemczy na 2020 rok.
Podjęto dyskusję w sprawie zmiany daty sesji grudniowej na dzień 30 grudnia 2020 roku. Dyskusja
na temat zmian rozwinęła się , głos zabierali poszczególni radni oraz pan burmistrz. Dyskusja
dotyczyła również zapewnienia obsługi prawnej. Głos zabrała również pani zastępca burmistrza
wyjaśniając, ze obsługa prawna będzie zapewniona na posiedzeniach komisji i sesji. W trakcie
dyskusji przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys o godz. 15:50 zarządziła przerwę. O godzinie
16:00 obrady zostały wznowione, po wypowiedzeniu się poszczególnych osób wprowadzono do
projektu zmodyfikowane daty sesji Rady Miejskiej oraz zmieniono godziny rozpoczęcia sesji na
godz. 13:00. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Za
pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagłosowało 14 radnych – projekt został zaopiniowany
pozytywnie – jednogłośnie.
4. Nr 4/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. J. Ś. o pomoc w załatwieniu spraw
dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy.

Radna Edyta Mielnik, poprosiła o zdjęcie projektu z porządku obrad. Po krótkiej rozmowie z panią
prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz pozostałych radnych przewodnicząca Wiesława Kajrys
przeszła do głosowania nad zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad komisji, 13 radnych
zagłosowało za, 1 radny przeciw – projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad komisji i
przeniesiony do zaopiniowania na sesję Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r.
5. Nr 5/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w
drodze bezprzetargowej.
Głos w sprawie zajęła prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w celu wyjaśnienia. Radni nie mieli
pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie, 14 radnych pozytywnie zaopiniowało projekt
uchwały.
6. Nr 6/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w
drodze bezprzetargowej.
Radni nie mieli pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie, 14 radnych pozytywnie zaopiniowało
projekt uchwały.
7. Nr 7/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, sprzedawanej w
drodze bezprzetargowej.
Radni nie mieli pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie, 14 radnych pozytywnie zaopiniowało
projekt uchwały.
8. Nr 9/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego publicznych dróg gminnych
Przewodnicząca Wiesława Kajrys poprosiła o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu nr 9/2020
i wręczyła na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej Pauliny Dziedzic stworzony przez siebie
projekt uchwały z prośbą o włączenie go do porządku obrad na sesji, przedłożyła go również
pozostałym radnym uzasadniając , ze jeśli projekt złożony przez nią zostanie pozytywnie
zaopiniowany, to projekt nr 9/2020 nie będzie miał racji bytu. Przewodnicząca Wiesława Kajrys
przekazała również jeden egzemplarz na ręce Pana Burmistrza. Głos w dyskusji zabrał Radny
Andrzej Osipowicz oraz Burmistrz Jarosław Węgłowski, Radna Wiesława Kajrys tłumaczyła
dlaczego złożyła swój projekt, poinformowała, że w jej projekcie stawki są uśrednione. Poprosiła
o przesłanie do opinii prawnej złożony przez siebie projekt. Przewodnicząca zarządziła głosowanie
nad ściągnięciem z porządku obrad projektu nr 9/2020. Głosowanie przebiegło następująco: 13
głosów za, 1 głos wstrzymujący – projekt został zdjęty z porządku obrad.
9. Nr 8/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2020
rok
Głos zabrał radny Andrzej Osipowicz, dyskusja dotyczyła kwoty 70000 złotych na rozbiórkę
stodoły w Podlesiu, która została przeniesiona z innego paragrafu. Skarbnik wyjaśniła, że jeśli
jakieś czynności są podyktowane nakazem, to trzeba jak najszybciej znaleźć środki i to wykonać.
Burmistrz przedstawił informację dotyczącą zapytania ofertowego i poinformował o cenach usług
złożonych przez poszczególne firmy, przedstawił również informacje z decyzji Inspektora Nadzoru
Budowlanego. O godzinie 16:45 przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła przerwę. O godzinie
17:00 wznowiono obrady. Radny Stanisław Szachniewicz opuścił posiedzenie komisji. Po przerwie
w trakcie dyskusji poproszono o podanie nazwy firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, radny
Mateusz Kossakowski zasugerował, aby w przyszłości zapytania ofertowe były publikowane po to,
żeby więcej firm mogło złożyć swoje oferty. Skarbnik poinformowała, że na sesję radni otrzymają
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wraz ze
zmianami: 7 głosów za, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące – projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad.3.Przewodnicząca Wiesława Kajrys przeszła do kolejnego punktu obrad – Sprawy różne.

Radny Mateusz Kossakowski zapytał o działkę gminną w Gilowie, pan burmistrz poinformował, że
trzeba poczekać na decyzję sądu. Kolejne pytanie zadane przez radnego Michała Kaczorowskiego
dotyczyło wodociągu, prezes Szymańska poinformowała, że złożono wniosek o zmianę
posadowienia kontenerów. Radny Andrzej Osipowicz pogratulował pozyskanych środków. Prezes
E. Szymańska opowiedziała o planach modernizacji oczyszczalni ścieków. Radny Mateusz
kossakowski zapytał o planowane w gminie inwestycje. Głos zabrała zastępca burmistrza Bożena
Rynkowska, poinformowała o złożonych projektach oraz o planowanych do złożenia wnioskach.
O godzinie 18:02 radna Kamila Smęt opuściła posiedzenie komisji. Dalsze rozmowy dotyczyły
dofinansowywania żłobka w przyszłości, sytuacji przedszkola oraz budżetu obywatelskiego
i realizowanych z tego budżetu inwestycji. O godzinie 18:15 zamknięto posiedzenie połączonych
komisji.
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