BR.0002.2.2020
Protokół Nr XVIII/20
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 11 lutego 2020 roku
w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy.
Godzina rozpoczęcia obrad 13.27
Godzina zakończenia obrad 13.36
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.

Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 9/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.
4.

Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic o godz. 13.27 otworzyła XVIII

sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Niemczy i przedstawiła porządek obrad. Radna
Wiesława Kajrys wniosła o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały, który przedstawiła
radnym podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 28 stycznia 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Niemczy.
Przewodnicząca obrad mając na uwadze zapis art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym
zapytała Burmistrza – wnioskodawcę o to czy wyraża zgodę na rozszerzenie porządku obrad
o projekt zaproponowany przez radną Wiesławę Kajrys. Burmistrz nie wyraził zgody. Radni
nie mieli więcej pytań. Radni w głosowaniu łącznym przyjęli zaproponowany przez
wnioskodawcę porządek obrad 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic na początku obrad na podstawie
listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic przeszła do rozpatrywania projektu
uchwały Nr 9/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego publicznych dróg gminnych.
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Pani Przewodnicząca oddała głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza, który zreferował
projekt uchwały wyjaśniając potrzebę jej podjęcia w związku z uwagami jakie zostały
sformułowane podczas postępowania nadzorczego prowadzonego wobec uchwały przez
Wojewodę Dolnośląskiego. Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic przystąpiła do głosowania nad
projektem uchwały Nr 9/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.
Radni 9 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęli uchwałę, która będzie
nosiła numer XVIII/102/20 z dnia 11 lutego 2020 roku.
Imienny wykaz głosowania Radnych stanowi załącznik nr 2. Uchwała sanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu.
Ad 4. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic wobec
zrealizowania porządku obrad zamknęła o godzinie 13:36 XVIII sesję nadzwyczajną Rady
Miejskiej w Niemczy.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=pIRAboukOhk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Protokołowała Agnieszka Borowska
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