BR.0002.7.2020
Protokół Nr XXII/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 26 czerwca 2020 roku
w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury
Godzina rozpoczęcia obrad 13.30
Godzina zakończenia obrad 19.30
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 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 oraz mieszkańcy Gminy Niemcza –
lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI/20.
4.
Przedstawienie informacji o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
podejmowanych działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Miasta
i Gminy Niemcza, w tym ocena monitorowania przestrzeni publicznej.
5.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok.
1) debata na temat raportu o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok;
2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza wotum zaufania.
6.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019
rok.
1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie
wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok oraz wnioskiem komisji
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemczy za rok 2019 z tytułu
wykonania budżetu;
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok;
5) dyskusja na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok;
6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok;
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7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza
za 2019 rok.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Nr 34/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. W. B o wyjaśnienie spraw omawianych
na XIX sesji Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28.02.2020 r;
2) Nr 35/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi p. K. Ż. na Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy;
3) Nr 36/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. P. M. o dofinansowanie kosztów
uczęszczania dziecka do żłobka;
4) Nr 37/2020 w spawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania kosztów
uczęszczania dzieci do niepublicznego żłobka.
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 Paulina Dziedzic o godz. 13.30 otworzyła
XXII sesję Rady Miejskiej w Niemczy i powitała wszystkich przybyłych. Następnie na
podstawie listy obecności, stwierdziła kworum i prawomocność obrad. Na sekretarza obrad
wyznaczyła radną Alicję Borodajko.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic przedstawiła porządek obrad
i zaproponowała zachowanie kolejności rozpatrywania w punkcie 7 projektów uchwał
zgodnie z nadanymi numerami począwszy od projektu nr 34/2020 do 43/2020 wraz
z uzupełnieniem o projekty uchwał zaopiniowane podczas posiedzenia połączonych komisji
w dniu 26 czerwca 2020 roku. Poinformowała również o rozszerzeniu porządku obrad
przed zamknięciem sesji o dodatkowy punkt, w którym udzieli głosu mieszkańcom gminy,
tym którzy w trybie debaty nie zdążyli się do niej zgłosić. Radni nie wnieśli uwag do nowego
porządku obrad i w głosowaniu jawnym przyjęli go jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr XXI/20 w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Informację o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, podejmowanych
działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Miasta i Gminy Niemcza,
w tym ocenę monitorowania przestrzeni publicznej przedstawił P.O. Kierownika Posterunku
Policji w Niemczy Aspirant Łukasz Pogorzelski. Kierownik poinformował zebranych
o spadku liczby przestępstw, które zostały odnotowane na terenie Miasta i Gminy Niemcza
(44) w stosunku do roku 2018. Policjanci podczas podjętych w 2019 roku 659 służb
przeprowadzili m. in. 462 interwencje policyjne i 52 spotkania ze społeczeństwem w tym
z dziećmi i młodzieżą w ramach działań profilaktycznych, ujawnili 259 wykroczeń z czego
wobec 157 zastosowali postępowanie mandatowe. Wykroczenia w Gminie Niemcza to
głównie nadużywanie alkoholu w miejscach publicznych, występowanie przeciwko
obyczajności, naruszenia godności osobistej. Policjanci promowali ogólnopolskie programy
profilaktyczno-prewencyjne wśród społeczności lokalnej tj. Rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej", “Senior w ruchu drogowym”
czy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz zadał kilka pytań
dotyczących spraw bieżących m. in. zdarzeń na drodze do Wojsławic, gdzie zauważył
zniszczenia barierek ochronnych, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości (tydzień
temu) Kierownik poinformował, że zdarzenia nie zostały zgłoszone, jednak jeśli tak będzie
zostaną podjęte działania w tym zakresie. Radny Stanisław Pelc poprosił o zwiększenie liczby
patroli na ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy. Kierownik potwierdził, że rozpozna temat.
Radni nie mieli więcej pytań. Przewodnicząca obrad zamknęła ten punkt.
Ad 5.1 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic otwierając punkt
poświęcony debacie nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok, poprosiła o zabranie
głosu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Jarosława Węgłowskiego i przedstawienie
informacji zawartych w raporcie. Burmistrz w swoim wystąpieniu, przedstawił wszystkim
obecnym stopień zaawansowania realizacji gminnych inwestycji, remontów i zadań
powierzonych gminie już w 2018 roku oraz zaznaczył wielkość środków zewnętrznych
pozyskanych w 2019 roku na szereg ważnych dla gminy zadań, m. in. na utworzenie Klubu
Seniora - ośrodka skupiającego grupy rencistów i emerytów naszej gminy. Burmistrz
Jarosław Węgłowski podkreślił m. in. znaczenie kompleksowego remontu stołówki szkolnej
z zakupem wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Niemczy, na który również zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe. Burmistrz
podkreślił, że jest dumny z zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Przerzeczyn Zdrój za
około 800 tyś zł z udziałem środków własnych gminy w wysokości blisko 200 tyś. Burmistrz
Jarosław Węgłowski wskazał również na wiele zadań, które realizowane są w trybie ciągłym,
budowę chodników, remonty dróg (ul. Kolejowa, ul. Wrocławska), modernizację oświetlenia
(728 punktów świetlnych), remont schodów ewakuacyjnych w NOK, omówił także ważkie
sprawy bieżące, które wymagały szczególnego zainteresowania, z uwagi na zaległości, które
narastały na przestrzeni lat, wymienił wśród nich projekt realizowany wspólnie z miastem
partnerskim Letohrad – remont baszty z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu wokół
niej na kwotę 650 tyś euro, o którym wcześniej nikt go nie informował. Burmistrz Jarosław
Węgłowski podkreślił duże znaczenie dla promocji naszej gminy, poprzez zorganizowanie w
2019 roku Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych w Niemczy, które zostały bardzo wysoko
ocenione w różnych środowiskach oraz na szczeblu krajowym a na ich organizację również
pozyskano prawie 90 % zewnętrznych środków finansowych. Burmistrz podkreślił znaczenie
pozyskania w porozumieniu z WiK środków zewnętrznych na modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej dla miejscowości Kietlin, Wilków Wielki, Gola Dzierżoniowska a także na
rozwiązanie problemu oczyszczalni ścieków w miejscowości Kietlin. Burmistrz Jarosław
Węgłowski wskazał wielokrotnie, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości
blisko 6 mln zł wzrosły wskaźniki budżetowe, które pozwalają na szybką realizację
zaplanowanych inwestycji.
(Raport o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Rada Edyta Mielnik po wystąpieniu Burmistrza Jarosława Węgłowskiego
sformułowała wniosek o możliwość udzielenia odpowiedzi przez obecnego na sesji Starostę
Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego na poruszane przez Burmistrza tematy.
Przewodnicząca obrad poddała wniosek radnej pod głosowanie, Rada w jawnym głosowaniu
łącznym przy dwóch głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek, wobec czego Pani
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Paulina Dziedzic Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy udzieliła głosu Staroście
Dzierżoniowskiemu Grzegorzowi Kosowskiemu.
Starosta Dzierżoniowski (od 2:12:05 do 2:15:25 nagrania) odnosząc się do informacji o braku
informacji obecnego Burmistrza w zakresie założeń realizacji projektu z miastem Letohrad
przypomniał, że na początku VIII kadencji odbyło się spotkanie w tym temacie, którego
uczestnikiem byli m. in. Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska i Grzegorz Kosowski. Z
kolei jeśli mowa o realizacji inwestycji drogowych to z uwagi na wysoki wkład Gminy
Niemcza do inwestycji drogowej w Ligocie, Gilowie i Podlesiu, Starosta zobowiązał się że w
2020 roku wszystkie inwestycje na drogach powiatowych będą realizowane bez udziału
finansowego Gminy Niemcza. Starosta Dzierżoniowski poinformował, że podczas jego
kadencji w Niemczy zakupiono dwa pojazdy dla straży nowy pojazd średni i nowy pojazd
lekki do ratownictwa drogowego. Pan Kosowski przypomniał również fakt dwukrotnego
pobytu Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Niemczy. Nawiązał
również do współpracy Gminy Niemcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wspomniał
o budowie Stacji Uzdatniana Wody przy ul. Sienkiewicza gdzie Gmina Niemcza miała
również swój udział. Starosta na zakończenie swojej wypowiedzi wyraził zadowolenie z faktu
zainstalowania zakupionych wcześniej przez niego toalet na terenie naszej gminy.
Przewodnicząca otwierając debatę na temat Raportu o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok
poinformowała obecnych, o zasadach obowiązujących podczas debaty i o zgłoszeniach dwóch
mieszkańców Gminy Niemcza do udziału w debacie, którym udzieli głosu po wyczerpaniu
wypowiedzi radnych.
Jako pierwszej oddała głos Radnej Wiesławie Kajrys, która rozpoczęła swoją wypowiedź od
uwagi na temat niestosownej postawy Pana Burmistrza podczas swojego wystąpienia, na
które nie wyraziła zgody. Wystąpienie (od 2:18:46 do 2:21:44 nagrania) przerwała
dynamiczna wymiana zdań mecenasa Komarnickiego, osoby z sali, przewodniczącej obrad i
samej Radnej Wiesławy Kajrys m. in. na temat kto i kiedy może zabierać głos podczas
dzisiejszej sesji oraz co powinno być tematem jego wypowiedzi.
Radna Wiesława Kajrys nawiązując do Raportu o Stanie Gminy Niemcza za 2019 rok,
chwaląc skuteczną realizację inwestycji i poprawę infrastruktury drogowej w naszej gminie
podkreśliła, że były to plany poprzedniej władzy. Zwróciła uwagę obecnych na sprawy, które
przeważają szalę na niekorzyść obecnego Burmistrza i wskazała na niegospodarność
w kontekście bezpodstawnego zwolnienia z pracy pracowników urzędu, co zostało
przypieczętowane wyrokiem sądu i wypłatą wysokich odszkodowań, ze środków
publicznych.
O godz. 14.27 Radny Michał Kaczorowski opuścił obrady, o godz. 14.31 powrócił na salę
obrad.
Radna przypomniała o trudnościach znalezienia podczas ostatnich obrad w budżecie gminy 2
tyś zł na zabezpieczenie dofinansowania dla punktu żłobkowego w Niemczy. Po czym
przypomniała o fakcie udzielenia w ubiegłym roku absolutorium za 2018 rok i nieudzieleniu
wotum. Radna zakładała wówczas kredyt zaufania dla Burmistrza, i poprosiła pozostałych
radnych o wnikliwe przeanalizowanie i właściwą ocenę działalności Pana Burmistrza za 2019
rok.
Kolejny, głos w sprawie raportu zabrał radny Andrzej Osipowicz, który przytoczył informacje
o licznych inwestycjach realizowanych w 2019 roku na ternie naszej gminy i podziękował za
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pracę pracownikom urzędu, Burmistrzowi i Staroście. Radny zwrócił uwagę na budowę bez
zgody Rady dodatkowej zatoczki autobusowej na ul. Kolejowej za 45 tyś. zł a Rada
warunkowo wydała zgodę na rozpoczętą inwestycję, aby takich sytuacji nie było nigdy
więcej.
O godz. 14.34 Radna Alicja Borodajko opuściła obrady, o godz. 14.38 powróciła na salę
obrad.
Radny przypomniał o podpisanym przez Burmistrza wówczas oświadczeniu, że takich
wydatków bez zgody Radny nie wykona. Następnie Radny Andrzej Osipowicz przypomniał
o rozbiórce przez Burmistrza stodoły w Podlesiu bez zgody Rady wprowadzając do budżetu
gminy wydatek 70 tyś zł zarządzeniem i zaznaczył, że wydatek był zbyt wysoki i wtedy nie
zasadny, a rozbiórkę można było przeprowadzić w późniejszym czasie. Radny poinformował,
że jako Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej ma obowiązek pytać się
o realizowane inwestycje, i w przypadku inwestycji ul. Wrocławskiej do tej pory Radni nie
otrzymali informacji na temat przebiegu tego remontu.
O godz. 14.37 Radna Kamila Smęt opuściła obrady, o godz. 14.39 powróciła na salę obrad.
Radny wskazał na swoje obawy w stosunku do jakości wykonanych prac na ul. Wrocławskiej
wobec częstych zdarzeń na drodze nr 8 i przy skierowaniu ruchu pojazdów ciężarowych
nawierzchnia może zostać uszkodzona a gminy na to nie stać. Radny Andrzej Osipowicz
argumentując potrzebę funkcjonowania w gminie żłobka, przypomniał sprawę
dofinansowania działalności tej prywatnej Fundacji Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia,
która prowadzi niepubliczny żłobek w Niemczy, gdzie dopiero po interwencji rodziców
i radnych Burmistrz podjął działania w tym kierunku. Radny Andrzej Osipowicz wyraził
zdanie, że Radni są często atakowani przez Burmistrza. Przykładem są spotkania w
sołectwach oraz z mieszkańcami i często powtarzane słowa, że „radni burmistrzowi wszystko
blokują”. Radny Andrzej Osipowicz wskazał na zapisy o inwestycjach w uchwałach
budżetowych, bez których żadna z nich nie zostałaby zrealizowana. Radny wyraził również
zdanie, że z uwagi na to że inwestycja to przygotowanie wielu dokumentów wymagających
czasu - o czym Burmistrz wiele razy mówił – realizacja takich inwestycji jak ul. Wrocławska,
ul. Kolejowa, droga do Wojsławic czy droga w Gilowie to zasługa poprzedniej Rady i
poprzedniego Burmistrza. Radny Andrzej Osipowicz podkreślił, że brakuje mu komunikacji i
współpracy z Radnymi.
Radny Stanisław Pelc, powiedział że zabrakło mu w wypowiedzi Burmistrza informacji
zawartych w raporcie. Radnemu nie podobało się, że wskazywano na to co robił, bądź nie
robił Pan Kosowski. Radny poprosił Burmistrza o skupienie się nad zapisami raportu. Radny
cytując fragment opinii RIO we Wrocławiu o roli Rady Miejskiej w procedurze oceny
wykonania budżetu zaznaczył, że Burmistrz w swojej wypowiedzi nie wymienił Radnych.
Radny Stanisław Pelc podkreślił, że Rada poprzez swoje uchwały daje przyzwolenie na
realizację zadań, a Burmistrz bez Rady niczego za dużo nie zrobi.
Radny Miłosz Wrzesiński odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza stwierdził, że zabrakło mu
konkretnych informacji dotyczących promocji Gminy, czystości powietrza, wód i stanu
zdrowia mieszkańców. Radny wyraził również swoje zdanie na temat fresku zamalowanego
w sali posiedzeń urzędu miasta i jego dużego znaczenia w lokalnym środowisku.
Radna Edyta Mielnik (od 2:37:22 do 2:44:39 nagrania), w swoim wystąpieniu przedstawiła
trudne tematy: zaniedbanej przez gminę działki po rozbiórce stodoły w Podlesiu,
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wprowadzonych zmian organizacyjnych w pracy świetlicy gminnej funkcjonującej
w Przerzeczynie Zdroju i wyłączenia z dowożenia dzieci uczęszczających do placówek
niepublicznych, które funkcjonują na terenie gminy. Radna podkreśliła brak porozumienia
i komunikacji ze strony Burmistrza z Radnymi. Wyraziła zaniepokojenie wydaniem w 2019
roku środków budżetowych w wysokości 50 tyś zł na odprawę dla Pani Wiceburmistrz, która
nadal pracuje. Radna Edyta Mielnik zarzuciła w tym zakresie Burmistrzowi niegospodarność
stwierdzając, iż jego postępowanie nie było właściwe choć zgodne z prawem. Radna również
wielokrotnie podkreślała brak komunikacji i porozumienia z Radą, wskazała na szereg spraw
kierowanych do procedowania w postępowaniach prowadzonych przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy, której jest Przewodniczącą. Podsumowując
Radna Edyta Mielnik powiedziała, że działania Burmistrza są chaotyczne, nieprzemślane,
niespójne ze Strategią Rozwoju Gminy Niemcza i nie może oprzeć się wrażeniu, że Burmistrz
nie zna potrzeb swoich mieszkańców. Na koniec wyraziła nadzieję, że Burmistrz w kolejnych
latach zreflektuje swoje działania na rzecz naszej gminy.
Radna Alicja Borodajko (od 2:44:55 do 2:45:57 nagrania), odniosła się do wypowiedzi
Burmistrza w zakresie remontu drogi na Stasin, której nie jest przeciwna lecz bezpieczeństwu,
zarzucając Burmistrzowi niegospodarność wskazała na fakt wyrażenia zgody na zatrudnienie
w okresie wypowiedzenia bez świadczenia pracy przez poprzedniego Sekretarza Gminy przy
równoczesnym zatrudnieniu w tym samym czasie dwóch sekretarzy. Radna wyraziła swoją
dezaprobatę dla takiej decyzji i dodała, że ta osoba powinna była odpracowując wykonywać
pracę.
Radny Mateusz Kossakowski (od 2:46:09 do 2:47:20 nagrania) nawiązując do przedmówcy
również zwrócił uwagę na zatrudnienie w Urzędzie Miasta, zadał Burmistrzowi pytanie czy
gminę stać na utrzymanie aż tulu urzędników oraz czy potrzebny jest Sekretarz
i Zastępca. Radny wskazał na niegospodarność Burmistrza podając w jego ocenie przykład w
nienajlepszy sposób zrobionego chodnika w Kietlinie (nierówna nawierzchnia, po opadach
deszczu pojawiają się kałuże). Radny odniósł się do usług zatrudnionej w urzędzie kancelarii
prawnej, która jak stwierdził jest jednostronna, ponieważ czasami Radni muszą zwracać się
do innych mecenasów aby przekonać się jaka jest prawda.
Przewodnicząca obrad z uwagi na czasowe wyczerpanie chęci Radnych do zabrania głosu w
debacie udzieliła go Mecenasowi Komarnickiemu, ten wyjaśnił, kwestie stosunku służbowego
poprzedniego Sekretarza Gminy, który to przebywał na zwolnieniu lekarskim,
i nie mógł wówczas świadczyć pracy. Mecenas przypomniał, że kancelaria podała do
wiadomości Radnych numery swoich telefonów kontaktowych, adresy mailowe swoich
pracowników i w każdej sprawie jest w stanie wesprzeć pracę Radnych w takim samym
zakresie jaki jest określony dla Urzędu Miasta. Nastąpiła dynamiczna wymiana zdań Radnych
i Mecenasa Komarnickiego w zakresie organizowania współpracy kancelarii z Radnymi,
niedotycząca tematu debaty. Przewodnicząca obrad wznowiła debatę udzielając głosu Radnej
Marii Oleksiak.
Radna Maria Oleksiak (od 2:52:16 do 2:56:16 nagrania) rozpoczęła swoje wystąpienie od
streszczenia w ogólnym zarysie planów i zamierzeń Burmistrza Jarosława Węgłowskiego,
które były elementem jego kampanii wyborczej. Radna zaznaczyła, że każde z założeń
o których Burmistrz wówczas mówił tj. remonty dróg, budowa chodników, odnowienie
działalności sportowej, oświata czy pomoc społeczna, wparcie dla seniorów są od początku
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kadencji sukcesywnie realizowane. Podkreśliła znaczenie zewnętrznego wsparcia
finansowego, bez którego od wielu lat nie były możliwe jakiekolwiek zmiany czy inwestycje
w gminie. Radna Maria Oleksiak podkreśliła szczegółowość i pieczołowitość w zakresie
każdorazowo przygotowywanych dla Radnych przez urzędników i dyrektorów wszystkich
jednostek podległych sprawozdań, informacji na temat podejmowanych działań. A te z kolei
są dokładnie przez Radnych omawiane podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej
w Niemczy. Radna przypomniała, że deklaracje Burmistrza dotyczyły każdej z grup życia
społecznego zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów, wymieniając widoczne postępy w
każdej z nich zarówno wizerunkowe tj. porządek i czystość w gminie, nowe obsadzenia –
kwiaty, ozdobne krzewy w miejscach publicznych, jak i remontowo – inwestycyjne np.
wspólnot mieszkaniowych gdzie również są jeszcze udziały stanowiące mienie komunalne,
w jednostkach organizacyjnych gminy (stołówka szkolna, remont schodów ewakuacyjnych
w NOK-u, Klub Seniora). Efekty ciężkiej pracy wielu zaangażowanych w gminnych
jednostkach pracowników, widać na co dzień. Radna Maria Oleksiak nawiązując do
wcześniejszych wypowiedzi innych Radnych zwróciła uwagę, że nie można stwierdzić tego,
iż Radni nie wiedzieli o niczym, ponieważ wszystkie sprawy omawiane są na bieżąco na
komisjach czy sesjach, przed podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji. Radna podkreśliła, że
Pan i Pani Burmistrz oraz Pani Sekretarz są zawsze przygotowani do omawiania
proponowanych przez Radnych tematów. Radna Maria Oleksiak wyraziła swoje zdziwienie
oraz niezrozumienie wobec wyrażanych przez jej przedmówców zarzutów w zakresie
niegospodarności Pana Burmistrza. Radna wskazała, że w jej ocenie Burmistrz jest
roztropnym włodarzem naszej gminy i w każdej dziedzinie życia społecznego, podejmuje
działania dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Radny Paweł Zapotoczny (od 2:56:31 do 2:58:45 nagrania) odnosząc się do wystąpienia
Burmistrza stwierdził, że inwestycje są potrzebne ale gmina na dzień 31 grudnia 2019 roku
była już zadłużona na 8 mln zł. Radny wyraził swoje obawy o brak możliwości szybkiej
spłaty tych kredytów w najbliższym czasie. Radny nawiązując do sprawy
ul. Wrocławskiej, którą wielokrotnie poruszał w swoich wcześniejszych wypowiedziach,
wyraził swój zawód z powodu braku zainteresowania ze strony Pana Burmistrza i braku
zaproszenia osoby Radnego do rozmowy na ten temat. Radny Paweł Zapotoczny przypomniał
o wskazanych w wystąpieniu Burmistrza inwestycjach, które dotyczą przede wszystkim
miasta Niemcza. Po czym wskazał na konieczność podjęcia inwestycji również na obszarach
wiejskich naszej gminy, które brane są pod uwagę w przypadkach wyższej konieczności jak
awaria wodociągu w Nowej Wsi Niemczańskiej. Radny poprosił Burmistrza, aby w
przyszłości na spotkaniach sołeckich z mieszkańcami informował ich o kolejności
podejmowanych przez niego inwestycji.
Radny Michał Kaczorowski (od 2:58:49 do 2:59:12 nagrania) zabierając głos podkreślił, że
Niemcza zmienia się i to bardzo, pięknieje ale tereny wiejskie zostają nadal bez inwestycji,
drogi zarastają, rowy zarastają i tutaj nic się nie dzieje. Mieszkańcy pytają kiedy zostanie coś
zrobione. Radny zakończył pytaniem, że nie wie co ma im odpowiedzieć.
Radny Paweł Rożek przypominając deklarację Pana Burmistrza o tym, że w urzędzie miasta
będzie zatrudniał tylko ludzi z Gminy Niemcza, zapytał ilu pracowników z Gminy Niemcza
zatrudnił?
O godz. 15.08 Radny Miłosz Wrzesiński opuścił obrady.
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Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że wczoraj na jej ręce rodzice żłobka
„Smerfowa kraina” w Niemczy złożyli na jej ręce pismo, po czym udzieliła głosu Radnej
Wiesławie Kajrys, która odczytała treść pisma (od 3:00:26 do 3:04:54 nagrania).
Na zakończenie wystąpień Radnych, Radny Andrzej Osipowicz (od 3:05:10 do 3:05:46
nagrania) zabierając głos stwierdził, że wiele spraw mogłoby być załatwione z prezydium
z radnymi, dotyczyło to świetlic środowiskowych, przedszkola, żłobka i wiele innych
tematów, których przez ten rok się wydarzyło. Radny wyraził niezrozumienie dla tej całej
sytuacji. Stwierdził, że mieszkańcy są skłóceni i krzyczą do radnych na ulicy i wszystko idzie
w bardzo złym kierunku.
Głos w debacie zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy (od 3:06:36 do 3:14:07
nagrania) nawiązując do zapisów w raporcie za 2019 rok, gdzie jest mowa
o oddziałach przedszkolnych w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju, przypomniała o sprawie
szeroko omawianej podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Niemczy dnia 29 maja 2020 roku.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic w swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreśliła, że to Rada
decyduje a Burmistrz tylko wykonuje decyzje/uchwały Rady, skierowała do burmistrza
prośbę, aby przy kolejnym swoim pomyśle, najpierw poinformował o tym Radę i wtedy
wspólnie zostanie podjęta decyzja. Podkreśliła, że Rada jest ważna, bo to jest głos
społeczeństwa, bo to Radnym ludzie zaufali, z Radnymi rozmawiają. Przewodnicząca obrad
Paulina Dziedzic poprosiła Burmistrza o niepodnoszenie tonu głosu podczas swoich
wystąpień, zaproponowała wspólne rozmowy podczas spotkania, aby osiągnąć kompromis
w rozwiązywaniu spraw dla dobra naszej gminy. Na koniec ponownie podkreśliła o wagę
informowania Rady o swoich kolejnych krokach.
Wobec wyczerpania chęci zabrania głosu przez Radnych Rady Miejskiej w Niemczy,
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic udzieliła głosu mieszkańcom zgłoszonym do debaty.
Przewodnicząca poinformowała mieszkańców o 5 min. limicie czasowym dla ich
wypowiedzi.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Kamil Majewski (od 3:14:46 do 3:19:20 nagrania). Formularz
zgłoszenia mieszkańca do debaty stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Jako dugi głos zabrał Pan Andrzej Kukuła (od 3:19:45 do 3:24:34 nagrania). Formularz
zgłoszenia mieszkańca do debaty stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wypowiedzi mieszkańców nie odnosiły się do żadnego z zapisów Raportu o stanie Gminy
Niemcza za 2019 rok.
Na wniosek Burmistrza Jarosława Węgłowskiego Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic
udzieliła mu głosu (od 3:26:27 do 3:27:56 nagrania). Burmistrz poprosił o wypowiedź
Skarbnika Gminy Panią Martę Żłobicką – Wnuk oraz Zastępcę Burmistrza Panią Bożenę
Rynkowską.
O godz. 15.34 Radny Stanisław Pelc opuścił obrady, o godz. 16.55 powrócił na salę obrad.
Skarbnik Gminy nawiązując do zarzutów Radnych o niegospodarności Pana Burmistrza,
wyjaśniła definicję tego terminu, który używany jest w odniesieniu do całego budżetu i jeżeli
dany wydatek nie rzutuje na wynik finansowy budżetu jako całości to nie może być wówczas
mowy o niegospodarności. Pani Skarbnik zaprosiła Radnych do rozmów i współpracy, tak jak
to miało miejsce w latach ubiegłych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości była i jest do ich
dyspozycji zawsze w godzinach pracy urzędu miasta. Jako kolejna głos zabrała Zastępca
Burmistrza Pani Bożena Rynkowska (od 3:27:58 do 3:34:55 nagrania), która odnosząc się do
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wystąpień Radnych podczas debaty, zwróciła uwagę, że nie nawiązywały one do realizacji
zadań opisanych w Raporcie o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok.
O godz. 15.36 Radni Stanisław Szachniewicz i Mateusz Kossakowski opuścili obrady.
Radny Stanisław Szachniewicz o godz. 15.38 powrócił na salę obrad. Radny Mateusz
Kossakowski o godz. 16.55 powrócił na salę obrad.
Pani Zastępca wyjaśniła sprawę możliwości dofinansowania działalności żłobka, która była
procedowana na wniosek Burmistrza na początku 2020 roku. Dodała również, nawiązując do
sprawy przedszkola, że nigdy zamiarem Pana Burmistrza nie była żadna likwidacja.
Nawiązując do proponowanej przez radnych organizacji oddziałów przedszkolnych poza
główną siedzibą jednostki, wskazała na konieczność zabezpieczenia w budżecie
odpowiednich środków finansowych na ich funkcjonowanie. Pani Zastępca Burmistrza
Bożena Rynkowska podkreśliła, że brak komunikacji na który w sposób szczególny Radni
zwracali uwagę w swoich wypowiedziach, to nic innego jak brak ich obecności w urzędzie
miasta np. podczas dyżurów, których Radni nie wyznaczyli. Jedyną okazją do spotkań i
rozmów jakie stwarzają Radni to posiedzenia komisji i sesji jeden raz w miesiącu. Radni
nigdy nie przychodzą do urzędu, nie pytają o sprawy bieżące gminy. Pani Zastępca
Burmistrza zaproponowała, aby Radni wyznaczyli swoje dyżury np. 1 raz w miesiącu, być
może wówczas łatwiejszy byłby kontakt z Radnymi i przepływ komunikacji nie odbywałby
się na sali konferencyjnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.43 zarządziła
przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 16.55.
Ad 5.2. Przewodnicząca Paulina Dziedzic po wznowieniu obrad, w związku z wyczerpaniem
rozmówców zamknęła debatę na temat raportu o stanie Gminy Niemcza za 2019 rok. Po czym
Poinformowała zebranych, że projekt Nr 30/2020 uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania był omówiony na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu dzisiejszym. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys poinformowała radnych, że projekt został
zaopiniowany negatywnie. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania
nad projektem uchwały Nr 30/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 3 głosami „ za”, 11 głosami
„przeciw”, nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Niemcza wotum zaufania. (Projekt Nr 30/2020 uchwały stanowi załącznik nr 6 do
protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.).
Wobec powyższego przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic przeszła do głosowania nad
projektem Nr 31/2020 uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Niemcza wotum zaufania. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Wiesława Kajrys poinformowała radnych, że projekt podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku został zaopiniowany negatywnie. Radni
nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały Nr 30/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 11 głosami „ za”, 3 głosami
„przeciw”, podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Niemcza wotum zaufania. (Uchwała Nr XXII/119/20 stanowi załącznik nr 8 do protokołu,
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Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.).
Ad 6.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok w formie
prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Marta Żłobicka – Wnuk Skarbnik Gminy (od
4:53:06 do 5:13:54 nagrania). Podczas prezentacji radni zadawali pytania, na które pani
Skarbnik i inni pracownicy urzędu odpowiadali na bieżąco. (Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok stanowi załącznik nr 10 do
protokołu).
Przed zamknięciem punktu 6.1 poświęconego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Niemcza za 2019 rok, Radna Kamila Smęt zadała Przewodniczącej obrad pytanie
czy uchwała o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania powinna mieć zapisane
uzasadnienie. Przewodnicząca skierowała to pytanie do Mecenasa Komarnickiego, który
wyjaśnił, że debata jest zalążkiem do sformułowania argumentów, które powinny zostać
spisane w uzasadnieniu do uchwały i odczytane po jej podjęciu. Wobec powyższego
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic odczytała uzasadnienie do uchwały Nr XXII/119/20
rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26.06.2020 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania (od 5:10:04 do 5:18:56 nagrania).
Ad 6.2 Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu tj. Uchwałę nr
XV/42/2020 z dnia 22.04.2020r. o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok odczytała
przewodnicząca obrad Pani Paulina Dziedzic. Radni nie mieli pytań. (Kopia dokumentu
stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Ad 6.3 Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic z uwagi na nieobecność przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy na sesji, poprosiła Członka tej komisji
Radnego Stanisława Pelca o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu w sprawie wniosku komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niemcza za 2019 rok. Radny Stanisław Pelc poinformował, że Komisja Rewizyjna
udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. (od 5:23:20 do
5:23:34 nagrania).
Na wniosek Radnej Edyty Mielnik Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina
Dziedzic o godz. 17.36 zarządziła przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz.
17.51.
Ad 6.4 Po przerwie (od 5:40:20 do 5:46:26 nagrania), na prośbę Przewodniczącej obrad
Pauliny Dziedzic stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy oraz pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną wniosku odczytał członek komisji Mateusz Kossakowski (Kopia dokumentu
stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Ad 6.5 Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic otwierając dyskusję na temat wykonania
budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2019 rok, poinformowała radnych o możliwości zabrania
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głosu na ten temat (od 5:47:20 do 5:47:36 nagrania). Radni nie wyrazili chęci udziału
w dyskusji.
Ad 6.6 Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektu Nr 32/2020
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Wiesława Kajrys poinformowała radnych, że projekt podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku został zaopiniowany pozytywnie. Radni
nie mieli pytań. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad projektem uchwały Nr 32/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 11 głosami „ za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się”, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok (Uchwała Nr
XXII/120/20 stanowi załącznik nr 13 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.).
Ad 6.7 Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektu Nr 33/2020
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Wiesława Kajrys
poinformowała radnych, że projekt podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 26
czerwca 2020 roku został zaopiniowany negatywnie. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca
przeszła do głosowania nad projektem uchwały Nr 33/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 4 głosami „ za”, przy 10 głosach
„wstrzymujących się”, nie podjęła uchwały w sprawie w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu, Imienny wykaz głosowania
Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.).
Ad 7. Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic po otwarciu punktu poświęconego
rozpatrzeniu pozostałych projektów uchwał oddała głos pracownikom urzędu
i przedstawicielom jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszeń i instytucji kultury,
którzy chcieli podziękować Panu Burmistrzowi za pracę na rzecz gminy.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic podsumowała decyzję radnych i poprosiła o współpracę
i bardziej efektywna komunikację w kolejnym roku VIII kadencji naszego samorządu, dając
w imieniu radnych - jak to określiła „zielone światło” (od 5:56:58 do 5:58:20 nagrania).
Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Nr 34/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. W. B. o wyjaśnienie spraw
omawianych na XIX sesji Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28.02.2020 r.;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie zaopiniowany
pozytywnie. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad
projektem uchwały nr 34/2020.
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Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie rozpatrzenia wniosku p. W. B. o wyjaśnienie spraw omawianych na XIX sesji
Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28.02.2020 r. (Uchwała Nr XXII/121/20 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy
w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.).
2) Nr 35/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi p. K. Ż. na Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie zaopiniowany
pozytywnie. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad
projektem uchwały nr 35/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi p. K. Ż. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Niemczy (Uchwała Nr XXII/122/20 stanowi załącznik nr 19 do protokołu, Imienny wykaz
głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.).
3) Nr 36/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. P. M. o dofinansowanie kosztów
uczęszczania dziecka do żłobka;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformowała radnych o możliwości ubiegania się podmiotów o dotacje z gminy na dziecko
w żłobku. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad
projektem uchwały nr 36/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku p. P. M. o
dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do żłobka (Uchwała Nr XXII/123/20
stanowi załącznik nr 21 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w
Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.).
4) Nr 37/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania kosztów
uczęszczania dzieci do niepublicznego żłobka;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformowała radnych o możliwości ubiegania się podmiotów o dotacje z gminy na dziecko
w wieku do lat 3 w żłobku. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do
głosowania nad projektem uchwały nr 37/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci
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do niepublicznego żłobka (Uchwała Nr XXII/124/20 stanowi załącznik nr 24 do protokołu,
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.).
5) Nr 43/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi p. J. Ś. na Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy ;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie podczas posiedzenia połączonych komisji. Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała radnych, że pełna dokumentacja sprawy i
składanych w niej wyjaśnień jest dostępna w biurze rady Miejskiej w Niemczy. Radni nie
mieli pytań. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały nr
43/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi p. J. Ś. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Niemczy (Uchwała Nr XXII/125/20 stanowi załącznik nr 26 do protokołu, Imienny wykaz
głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do
protokołu.).
6) Nr 38/2020 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Niemczy;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 23 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały nr 38/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niemczy (Uchwała Nr
XXII/126/20 stanowi załącznik nr 28 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.).
7) Nr 39/2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 23 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został zaopiniowany
negatywnie podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca
obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały nr 39/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania (Uchwała Nr XXII/127/20
stanowi załącznik nr 30 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w
Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.).
8) Nr 40/2020 w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o
wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy,
Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar
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Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji
Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2030;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały nr 40/2020.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie
miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka
i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście
realizacji
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (Uchwała Nr
XXII/128/20 stanowi załącznik nr 32 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do protokołu.).
9) Nr 42/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały nr 42/2020 wraz z
poprawkami.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2020-2036 (Uchwała Nr XXII/129/20 stanowi załącznik nr 34 do protokołu,
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 35 do protokołu.).
10) Nr 41/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2020 rok;
Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia
połączonych komisji w dniu 26 czerwca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich poinformowała radnych, że projekt został zaopiniowany
pozytywnie podczas posiedzenia połączonych komisji. Radna Edyta Mielnik poprosiła
o wyjaśnienie zmian wysokości środków finansowych na przebudowę dróg publicznych
gminnych. Kierownik Referatu Budownictwa Pani Kamila Pankiewicz – Krawiec
uzasadniając przesunięcia w budżecie pomiędzy zadaniami wskazała na oszczędności
przetargowe oraz na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na
remont wodociągu w Przerzeczynie Zdroju po aktualizacji kosztorysów, które uwzględniają
również modernizację stacji uzdatniania wody.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania nad projektem uchwały nr 42/2020 wraz z
poprawkami.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2020 rok (Uchwała Nr
XXII/130/20 stanowi załącznik nr 36 do protokołu, Imienny wykaz głosowania Radnych Rady
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Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do protokołu.).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 18.42 zarządziła
przerwę w obradach. Obrady zostały wznowione o godz. 19.00.
O godz. 19.00 Radni Kamila Smęt, Stanisław Szachniewicz i Mateusz Kossakowski opuścili
obrady.
Ad 8. Przewodnicząca Paulina Dziedzic otwierając kolejny punkt obrad, poinformowała o
złożeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza informacji z pracy międzysesyjnej. Radni
nie mieli pytań. Informacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Ad 9. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt w porządku obrad – Interpelacje,
wnioski i zapytania radnych. Radni nie zgłosili wniosków, interpelacji, zapytań.
Ad 10. Wnioski i zapytania Sołtysów. Głos zabrał Sołtys Nowej Wsi Niemczańskiej, który
wyróżnił pracę pracowników urzędu miasta i wyraził podziękowanie za wkład dla życia
miejscowości. Poprosił o współpracę w ramach budżetu sąsiadujących sołectw. Podsumował
również efekty współpracy z Burmistrzem.
Ad 11. Sprawy różne - głos dla mieszkańców. Głos zabrał Pan Andrzej Kukuła, który po
analizie wcześniejszych spotkań oświadczył, że zawiesza swoje negatywne wystąpienie
i poprosił o współpracę. Zapewnił, że rada i mieszkańcy są gotowi do współpracy.
Radni pogratulowali Burmistrzowi za pozyskanie kolejnych środków dla gminy.
Radny Kaczorowski zapytał o udrożnienie drogi gminnej przy ul. Rzecznej w Przerzeczynie
Zdroju.
Ad 12. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 19.30 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=3KVsl_xn7XI
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Protokołowała Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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