BR.0002.8.2020
Protokół Nr XXIII/20
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się 04 sierpnia 2020 roku
w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury.
Godzina rozpoczęcia obrad 15.04
Godzina zakończenia obrad 17.35
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
4.
Informacja na temat realizacji zadania ,,Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi
Niemczańskiej”.
5.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6.
Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic o godz. 15.04 otworzyła XXIII
sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Niemczy na podstawie złożonego w dniu 31 lipca 2020
roku wniosku radnych - ¼ składu Rady Miejskiej w Niemczy i na podstawie listy obecności
radnych stwierdziła prawomocność obrad.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic przedstawiła porządek obrad, do
którego nie wniesiono uwag. Radni w głosowaniu łącznym przyjęli zaproponowany przez
wnioskodawcę porządek obrad jednogłośnie.
Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic przeszła do rozpatrywania projektu
uchwały Nr 44/2020 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu.
Pani Przewodnicząca odczytała skargę po czym poinformowała zebranych o treści
zawiadomienia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i obowiązku
przekazania skargi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z sądu wraz ze
stanowiskiem Rady Miejskiej w tej sprawie. Przewodnicząca Paulina Dziedzic w odpowiedzi
na pytanie skierowane do kancelarii prawnej obsługującej naszą gminę o możliwość
przygotowania odpowiedzi na skargę dla radnych, została poinformowana drogą mailową,
że nie będzie takiej możliwości z uwagi na konflikt interesów pomiędzy burmistrzem i radą,
w którym kancelaria nie powinna reprezentować żadnej ze stron. Przewodnicząca uznała, że
zasadnym jest zasięgnięcie opinii niezależnej kancelarii wobec czego dokumenty zostały
przekazane zewnętrznemu mecenasowi. Ten przygotował projekt uchwały. Kilku radnych
wyraziło dezaprobatę dla takiego stanu rzeczy. Na pytanie Radnego Miłosza Wrzesińskiego
czy Kancelaria Machajski i Komarnicki (obsługująca gminę) przygotowała dokumenty
Burmistrzowi, apl. radc. Mateusz Zeman odpowiedział potwierdzając wcześniejsze stanowisko
kancelarii o braku możliwości świadczenia pomocy prawnej dla obu stron w tym konkretnym
przypadku, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Przewodnicząca Paulina Dziedzic zwróciła
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uwagę, że dokumenty przekazane z sądu były zapakowane w teczkę z nazwą Kancelarii
Prawniczej Komarnicji i Machajski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.16 ogłosiła przerwę.
O godz. 15.26 otworzyła obrady ponownie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic po wznowieniu obrad odczytała
przygotowane przez niezależnego mecenasa stanowisko Rady Miejskiej w Niemczy a następnie
odczytała treść projektu nr 44/2020 uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz uzasadnieniem. Po czym Przewodnicząca obrad
udzieliła głosu radnym.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o to kto poniesie koszty postępowania sądowego, gmina czy
Pan Burmistrz ? Burmistrz Jarosław Węgłowski odpowiedział twierdząco – „ja”.
Radna Edyta Mielnik nawiązując do pytania poprzednika zapytała, dlaczego wobec tego do
skargi został załączony dokument, w którym z konta gminy jest opłacone 300 złotych za wpis
sądowy od skargi J. Węgłowskiego - Rada Miejska w Niemczy z dnia 29.06.2020r.? Burmistrz
Jarosław Węgłowski oświadczył, że w sprawie skargi będzie odpowiadał na pytania przed
sądem. Radna zwróciła uwagę na zapisy w treści skargi gdzie kilka razy pojawia się data 31
maja 2020 roku i podkreśliła, że w tym dniu Rada nie podejmowała żadnej uchwały. Burmistrz
Niemczy sprostował, że sprawa dotyczy uchwały z dnia 31 maja 2019 roku.
Zabierając głos w sprawie Radna Kamila Smęt poinformowała, że ze stanowiskiem Rady jakie
zostało przez Przewodniczącą Paulinę Dziedzic odczytane, nie miała możliwości się zapoznać
wcześniej, zapytała dlaczego dokument nie był uzgadniany ze wszystkimi radnymi.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała, że przesłała stanowisko drogą mailową.
Radna Edyta Mielnik powiedziała, że przewodnicząca poinformowała radnych o możliwości
osobistego odebrania dokumentów w biurze rady przed sesją. Przewodnicząca Paulina Dziedzic
zabierając głos w sprawie i odnosząc się do podnoszonego w niej zarzutu, że nie została w 2019
roku należycie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy i organ milcząco nie
udzielił wotum zaufania, nie zgodziła się z tym stwierdzeniem i wskazała na nagranie oraz zapis
protokołu, gdzie można zauważyć jak głos w sprawie zabierają radni. Przewodnicząca
przypomniała również na fakt obecności podczas obrad sesji w 2019 roku obsługi prawnej,
która powinna czuwać nad prawidłowym przebiegiem obrad, wówczas nie zwrócono uwagi
radnym, że coś zostało zrobione źle lub zostało niedopowiedziane. Dodała również, że to nie
Rada popełniła błąd tylko kancelaria prawna, którą zatrudnił Burmistrz i za nią odpowiada.
Przewodnicząca podkreśliła, że debata jest na nagraniu i mecenas w żadnym momencie sesji
nie zakwestionował, że to powinno inaczej wyglądać niż jest, po czym poprosiła o głos Pana
Burmistrza. Burmistrz Jarosław Węgłowski powtórzył oświadczenie, że w tej sprawie będzie
odpowiadał na pytania przed Sądem Administracyjnym.
Radna Wiesława Kajrys zapytała o fakt przekazania skargi do Sądu z pominięciem złożenia jej
najpierw na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Burmistrz Jarosław Węgłowski powołał się na interpretację prawną kancelarii z której usług
skorzystał, że właśnie w taki sposób została złożona skarga. Dodał, że podtrzymuje swoją
argumentację wyrażoną w tym dokumencie.
Radna Edyta Mielnik uzupełniając wypowiedź Przewodniczącej zapytała Pana Burmistrza
dlaczego po ostatniej absolutoryjnej sesji gdzie po rozmowach z radnymi otrzymał ich zielone
światło do realizacji swoich planów, nie wskazał na swoje wątpliwości i nie zwrócił się do
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radnych, tylko złożył skargę na radę do WSA. Burmistrz Jarosław Węgłowski podkreślił, że
ma prawo się bronić po kolejnym fakcie nieotrzymania wotum zaufania oraz absolutorium
gdzie uważa, że swoje obowiązki wobec mieszkańców i gminy wypełnia należycie, jest
skuteczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w celu zaspokajania potrzeb lokalnej
społeczności. Poruszył również temat uzgodnień podjętych po ostatniej sesji, podczas których
to on zainicjował porozumienie, które znalazło aprobatę u zaledwie kilku radnych. Burmistrz
kolejny raz powtórzył swoje oświadczenie, że udzieli pełnej informacji przed Sądem
Administracyjnym. Wypowiedź Pana Burmistrza uzupełniła Sekretarz Gminy Pani Urszula
Adamczyk, która zwróciła uwagę na niesprawiedliwą ocenę pracy Pana Burmistrza przez dwa
lata bez konkretnych zarzutów. Sekretarz przypomniała stanowisko Wojewody dolnośląskiego,
który w swoim piśmie skierowanym do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy,
poinformował o konieczności sporządzenia uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic powtórzyła wypowiedziane
wcześniej stanowisko, że kancelaria prawna zatrudniona przez Burmistrza powinna czuwać nad
prawidłowością sporządzanych projektów oraz prawnym przebiegiem sesji. Zabierając głos w
sprawie apl. radc. Mateusz Zeman zwrócił uwagę radnych, że przed sesją w maju 2019 roku
kancelaria opiniowała projekt uchwały o udzieleniu wotum zaufania Burmistrzowi Niemczy,
który został skierowany pod obrady, natomiast decyzja o udzieleniu bądź nieudzieleniu wotum
zaufania należała do Państwa Radnych. Natomiast co do kwestii pisma, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Niemczy nie wydała wyraźnego polecenia w tym zakresie. Przewodnicząca Paulina
Dziedzic odnosząc się do przedmówcy podkreśliła znaczenie obecności prawnika podczas
obrad sesji 31 maja 2019 roku, który powinien od razu zareagować i podpowiedzieć radnym,
że powinni podjąć jakieś inne czynności, które byłyby właściwe, to był czas i miejsce na to.
Aplikant radcowski Mateusz Zeman wskazując na kodeks etyki, odstąpił od wypowiedzi w tym
zakresie. Radna Edyta Mielnik przypomniała zachowanie obecnego na sesji w czerwcu 2020
roku przedstawiciela kancelarii, który po nieudzieleniu przez radę wotum zaufania powiedział
Pani Przewodniczącej, że powinna zostać podjęta uchwała przeciwstawna. Radna odnosząc się
do całej sytuacji i wskazując na zasady wzajemnego zaufania wyraziła zdziwienie, że dzisiaj
mecenas wiedział o konieczności podjęcia uchwały przeciwstawnej a rok temu tego nie
wiedział. Radna Edyta Mielnik wyraziła swoją obawę, iż ma wrażenie, że kancelaria jest
stronnicza i czyha na każdy kolejny błąd popełniony przez Radę. Radna przypomniała również,
że przesłane przez sąd dokumenty dotyczące skargi były zapakowane przez kancelarię prawną
obsługującą gminę.
Głos w dyskusji zabrała również Radna Wiesława Kajrys, która przypominając spotkanie
podczas przerwy w ostatniej sesji absolutoryjnej przyznała, że powiedziała o fakcie podjęcia
decyzji o nieudzieleniu burmistrzowi wotum i pokreśliła, że nagrodę się przyznaje za wykonaną
pracę a nie za obietnicę jej wykonania. Radny Andrzej Osipowicz poprosił o rozważenie
propozycji podjęcia rozmów bez podziału, który odzwierciedla się już wśród naszych
mieszkańców. Podkreślił znaczenie wspólnego działania dla rozwoju gminy. Burmistrz
Jarosław Węgłowski odnosząc się do słów przedmówcy, wyraził aprobatę dla wspólnych
działań i po raz kolejny poprosił o spotkania z Radnymi w siedzibie Urzędu Miasta, gdzie jest
do ich dyspozycji w dogodnych dla nich godzinach.
Radna Kamila Smęt po uzyskaniu odpowiedzi, że do biura Rady Miejskiej nie zostało przesłane
stanowisko Rady Miejskiej opracowane przez niezależnego mecenasa, które odczytała
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Przewodnicząca Paulina Dziedzic poprosiła o egzemplarz stanowiska, aby przed podjęciem
decyzji mogła się z nim zapoznać. Przewodnicząca Paulina Dziedzic poinformowała,
że stanowisko było rozsyłane do Radnych drogą mailową, ponieważ dopiero wczoraj je
otrzymała. Przewodnicząca obrad wyjaśniła, że wiadomość ze stanowiskiem rady była
wysyłana na dzień przez sesją, późnym popołudniem, z jej prywatnego adresu e-mail.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic poprosiła radnych o potwierdzanie przesyłanych przez nią
wiadomości e-mail, w przypadku kiedy nie otrzyma potwierdzenia będzie próbowała wysyłać
wiadomość inaczej. Radny Stanisław Pelc poprosił o zmianę stosunku do radnych. Burmistrz
nawiązał do szeregu działań jakie podejmuje w celu polepszenia sytuacji w naszej gminie.
Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Andrzejowi Osipowiczowi, który poprosił
Burmistrza, aby sprawy inwestycyjne gminy były omawiane na spotkaniach ze wszystkimi
radnymi bez kamer a nie tylko z nim, jak miało to miejsce ostatnio. Burmistrz nawiązując do
wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że każdy radny ma prawo się z nim spotkać. Radna
Wiesława Kajrys z uwagi na odbieganie w dyskusji od tematu obrad poprosiła o przerwę
o obradach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 16.30 ogłosiła przerwę.
O godz. 16.41 otworzyła obrady ponownie.
Po wznowieniu obrad Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic przystąpiła do głosowania nad
projektem uchwały Nr 44/2020 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
Radni 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” podjęli uchwałę, która będzie nosiła
numer XXIII/131/20 z dnia 04 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Imienny wykaz głosowania Radnych stanowi załącznik nr 2. Uchwała sanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu.
Ad 4. Informację na temat realizacji zadania ,,Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi
Niemczańskiej” przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski, który
poinformował radnych, że zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym 04 sierpnia 2020 roku, do
dnia 19 sierpnia 2020 roku, będą zbierane oferty na realizację tego zadania. Rozstrzygnięcie
zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Ad 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Alicja Borodajko zapytała o sprawę dofinansowania remontu mieszkania romskiego.
Burmistrz poinformował, że z uwagi na panującą pandemię, urząd dotujący wycofał się z tej
inwestycji. Jeśli będzie taka możliwość, to gmina będzie ubiegała się o przeprowadzenie tej
inwestycji w przyszłym roku.
Radny Michał Kaczorowski zapytał o sprzedaż uzdrowiska. Burmistrz poinformował o braku
rozstrzygnięć w tym temacie.
Radna Maria Oleksiak zapytała o trudną sytuacje bezdomnego, który mieszka w okolicach
stawu miejskiego.
Radna Kamila Smęt o godz. 17.13 opuściła obrady sesji.
Burmistrz poinformował, że sprawę rozpozna i porozumie się z Dyrektorem OPS w Niemczy.
Radna Alicja Borodajko poinformowała zebranych, że rozmawiała z Panią Dyrektor OPS i
innymi służbami ale Pan nie oczekuje pomocy, nie chce z niej skorzystać. Radny Paweł
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Zapotoczny zapytał o wiatę przystankową w Nowej Wsi Niemczańskiej. Burmistrz
poinformował, że wiata będzie wymieniona jeszcze w tym roku. Radna Alicja Borodajko
poprosiła , aby przygotowując zmiany w budżecie zabezpieczyć środki finansowe na zakup
nagłośnienia w kaplicy cmentarnej. Burmistrz poinformował radnych o sprawach podwyżek,
które niebawem nastąpią w związku ze zmianami tras autobusów oraz obostrzeń w zakresie
ilości pasażerów podczas jednego kursu. Wskazał na konieczność zwiększenia kursów od 1
września 2020 roku z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego i tym samym zwiększenia budżetu
naszej gminy w zakresie kosztów związanych z organizacja komunikacji miejskiej. Nastąpi
wzrost ceny biletów o około 15%. Jak tylko zostanie od przewoźnika przesłana pełna kalkulacja
kosztów, będą konieczne zmiany w budżecie. Burmistrz poinformował również radnych o
zleconym przez niego badaniu powierzchni fundamentów strażnicy budowanej w
Przerzeczynie Zdroju, ponieważ otrzymał zgłoszenie od mieszkańców o niepokojącym
gromadzeniu się wody po intensywnych opadach deszczu.
Radna Edyta Mielnik zapytała czy do Przewodniczącej Rady Miejskiej została przesłana od
konserwatora zabytków jakaś informacja w sprawie możliwości odnowienia fresku.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic odpowiedziała, że pisma takiego nie było. Burmistrz
poinformował, że w sali posiedzeń Urzędu Miasta miało miejsce badanie pani technolog –
konserwator, która ma stwierdzić kondycję fresku pod farbą, nie ma jeszcze wyników tego
badania.
Przewodnicząca obrad wskazując na drogę gminną nieopodal sklepu, przekazała prośbę
mieszkańców o oczyszczenie poboczy.
Radna Edyta Mielnik w związku z zagrożeniem (konar w korycie rzeki), które pojawiło się
w miejscowości Podlesie, w okolicach placu dożynkowego, zapytała o korespondencję
z Wodami Polskimi w sprawie czyszczenia rzek i poprosiła o pomoc. Burmistrz zapewnił,
że rozpozna sprawę.
Przewodnicząca poinformowała zebranych o pismach, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej
w Niemczy w lipcu bieżącego roku.
Radni nie mieli więcej pytań.
Ad 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic wobec
zrealizowania porządku obrad o godzinie 17:35 zamknęła XXIII sesję nadzwyczajną Rady
Miejskiej w Niemczy.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=_uB-hlRT3B4&t=5872s

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Protokołowała Agnieszka Borowska
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