BR.0002.3.2020
Protokół Nr XIX/20
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się dnia 28 lutego 2020 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 13.12
Godzina zakończenia obrad 15.05
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesję przybyli: Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Niemcza oraz pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Niemczy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Sołtysi:
1. Danuta Drabik
2. Małgorzata Adamczuk
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII/20.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII/20.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Projekt Nr 12/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w
2020 roku”;
2) Projekt Nr 13/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Niemczy – projekt radnej Wiesławy Kajrys;
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 roku.
7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego za 2019 rok, w placówkach oświatowych dla których Gmina Niemcza
jest organem prowadzącym.
8. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Wnioski i zapytania Sołtysów.
11. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 13.04 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic odczytała proponowany porządek
obrad, poinformowała o zdjęciu zaproponowanego przez radną Wiesławę Kajrys projektu
uchwały nr 13/2020 oraz w związku z wnioskiem Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji zaproponowała uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały Nr 14/2020 w sprawie
rozpatrzenia wniosku p. Z. O. o pomoc w załatwieniu spraw dotyczących lokalu mieszkalnego
w Niemczy. Uwag do nowego porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr XVII/20 został przez Radnych przyjęty jednogłośnie.
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Ad 4. Protokół z sesji nr XVIII/20 z poprawkami został przez Radnych przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Nr 12/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2020 roku;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 25 lutego 2020
roku. Przewodniczący Andrzej Osipowicz poinformował Radnych, 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 XIX/103/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2020 roku”.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 4.
2) Nr 14/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Z. O. o pomoc w załatwieniu spraw
dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 25 lutego 2020
roku. Przewodniczący Andrzej Osipowicz poinformował Radnych, 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 XIX/104/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Z. O. o pomoc w załatwieniu spraw
dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 5 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 6.
Ad 6. Informację z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2019 roku, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 25 lutego 2020 roku, przedstawił
szczegółowo Pan Jan Prokop Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Niemczy. (Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Radni nie mieli
dodatkowych pytań.
Ad 7. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając kolejny punkt obrad poinformowała, że
informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego za 2019 rok, w placówkach oświatowych dla których Gmina Niemcza
jest organem prowadzącym, została wcześniej radnym przesłana wraz z innymi materiałami.
Na pytanie radnego Andrzeja Osipowicza o to czy wszystkie składniki są ujmowane przy
wyliczeniach, twierdząco odpowiedział pracownik ds. oświaty, wskazano również na to, że w
informacji zestawiono dane dotyczące średnich wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do
struktury zatrudnienia. (Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Radni nie mieli
więcej pytań.
Ad 8. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając kolejny punkt obrad, poprosiła Panią
Zastępcę Burmistrza o uzupełnienie pisemnej informacji z pracy międzysesyjnej Burmistrza
Miasta i Gminy Niemcza. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni pytali m. in. o odnowienie statusu Gminy Niemcza jako Gminy uzdrowiskowej a także
o założenia programu „Czyste powietrze”. Radna Edyta Mielnik nawiązując do odbywających
się spotkań Pana Burmistrza z mieszkańcami poprosiła o zachowanie powagi. Radni nie mieli
więcej pytań.
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Ad 9. Przewodnicząca obrad otwierając kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje,
wnioski i zapytania radnych, odczytała zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków informujące o terminie oględzin budynku Urzędu Miasta w Niemczy. Radni podjęli
dyskusję na temat czynnego uczestnictwa w oględzinach budynku ratusza. Mecenas Mateusz
Zeman poinformował, ze nie widzi podstawy prawnej dla uczestnictwa radnych
w podejmowanych przez Urząd Ochrony zabytków czynnościach dowodowych w ramach
prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego.
Radny Paweł Zapotoczny złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli realizacji
inwestycji remontu ul. Wrocławskiej w Niemczy przez niezależna komisję radnych Rady
Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 13.37 ogłosiła przerwę.
O godz. 14.00 otworzyła obrady ponownie.
Radny Paweł Zapotoczny wycofał wniosek ponieważ został w przerwie poinformowany o tym,
że w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 jest przewidziany punkt poświęcony kontroli
realizowanych inwestycji.
Głos zabrał Przewodniczący komisji radny Miłosz Wrzesiński, który w najbliższym czasie
wyznaczy termin posiedzenia komisji, które będzie poświęcone temu zakresowi.
Radny Andrzej Osipowicz poinformował radnych, że na wsparcie modernizacji placu zabaw
przy Przedszkolu Publicznym w Niemczy zebrano pewną kwotę pieniędzy, która w
najbliższym czasie zostanie przekazana dyrektorowi placówki. Podziękował również Wysokiej
Radzie za wsparcie działalności Klubu Wędkarskiego w Niemczy.
Ad 10. Wnioski i zapytania Sołtysów. Nie zgłoszono. Głos w sprawach lokalnych zabrali
mieszkańcy gminy.
Pan J. C. wyraził swoje stanowisko w sprawie przyjętego przez Radę Miejską
w Niemczy rozstrzygnięcia w temacie skargi dotyczącej przeprowadzonych w Ligocie Małej
wyborów na Sołtysa.
Pani W. B. zwróciła się do radnych z szeregiem pytań związanych z realizacją,
w minionych latach, różnych inwestycji na terenie gminy. Przewodnicząca Rady Miejskiej
poinformowała, że nie jest w posiadaniu szczegółowych informacji na wskazane przez
mieszkankę tematy i poprosiła o złożenie wniosku na piśmie, wówczas odpowiedź zostanie jej
udzielona.
Pan W. G. zwrócił się w imieniu mieszkańców Osiedla Podmiejskiego w Niemczy,
którzy skarżą się na utrudnienia związane z działalnością magazynu zbożowego i nadmiernego
zapylenia. Mieszkaniec poprosił również radnych o zwrócenie uwagi na akty wandalizmu,
które mają miejsce na osiedlu przy wiacie przystankowej. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy poprosiła mieszkańca o złożenie wniosku na piśmie.
Na pytanie mieszkańca w temacie kontroli działalności magazynu zbożowego odpowiedział
radny Andrzej Osipowicz, który poinformował o wnioskach z wizji lokalnej jaka odbyła się w
2019 roku podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego. Głos w sprawie zabrali również radni Stanisław Pelc, Miłosz Wrzesiński
i Edyta Mielnik. Radni wnieśli o wystosowanie pisma do Powiatowego Komendanta Policji
w Dzierżoniowie o objęcie Osiedla Podmiejskiego w Niemczy szczególnym nadzorem,
ze względu na zgłoszone przez mieszkańców czyny wandalizmu wobec mienia gminy.
Radni podjęli również temat budowy spalarni odpadów na granicy Gmin Niemcza
i Łagiewniki. Radna Kamila Smęt poinformowała obecnych o sytuacji panującej w sąsiedniej
gminie. Pani Bożena Rynkowska Zastępca Burmistrza poinformowała radnych o braku
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jakichkolwiek dokumentów świadczących o podejmowanych uzgodnieniach co do lokalizacji
spalarni na granicy gmin. Jest jedynie zawiadomienie o podejmowanych czynnościach przez
Gminę Łagiewniki w temacie tej inwestycji. Zabierają głos w sprawie sołtys Kietlina Pani
Danuta Drabik poinformowała, że dnia 3 marca w sali NOK o godz. 18.00 w Niemczy odbędzie
się spotkanie w tej sprawie w obecności przedstawicieli gmin i mieszkańców.
Radna Edyta Mielnik poprosiła o zwrócenie uwagi na skupisko śmieci, które są
gromadzone na ul. Batalionów Chłopskich w Przerzeczynie Zdroju.
Ad 11. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 15.05 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=Yy8ZhE2QUnM
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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