Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000008.2021
XXXV Sesja Nadzwyczajna w dniu 23 lipca 2021 roku.
Obrady rozpoczęto 23 lipca 2021 o godz. 8:30, a zakończono o godz. 9:14 tego samego dnia.
1. Otwarcie XXXV sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obecni:
OBECNY: 7, NIEOBECNY: 8
Wyniki imienne:
OBECNY (7)
Paulina Ewa Dziedzic , Mateusz Kossakowski , Maria Krystyna Oleksiak , Paweł Andrzej
Rożek , Kamila Anna Smęt , Mieczysław Stanisław Szklarski, Miłosz Marek Wrzesiński.
NIEOBECNY (8)
Alicja Maria Borodajko , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława Ewa Kajrys , Edyta
Marta Mielnik , Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz Pelc , Stanisław Szachniewicz,
Paweł Zapotoczny
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głosowanie zakończono w dniu: 23 lipca 2021, o godz. 8:40.
Przewodnicząca obrad stwierdziła brak kworum.
Przewodnicząca obrad na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza udzieliła mu głosu.
Burmistrz Jarosław Węgłowski w swoim wystąpieniu kolejny raz podkreślił znaczenie
zaplanowanych w dniu dzisiejszym do procedowania uchwał. Zwołanie sesji nadzwyczajnej
jest niezbędne ze względu na konieczność przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu skarg wniesionych przez Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Dzierżoniowie na uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z 2002 i 2016 roku oraz
wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2021 nowych zadań inwestycyjnych
celem możliwości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Burmistrz Jarosław Węgłowski wyraził swoje zakłopotanie i niezrozumienie dla sytuacji,
w której Radni nie stawiają się na posiedzenie sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek
Burmistrza. Burmistrz po raz drugi poprosił nieobecnych radnych o zastanowienie się nad ich
decyzjami i poprosił o niewstrzymywanie rozwoju naszej gminy przez nie podejmowanie
uchwał, które umożliwiają realizację planowanych zadań inwestycyjnych. Burmistrz
przypomniał, że są radni którzy nie podjęli żadnych rozmów na temat planowanych w gminie
inwestycji. Pan Burmistrz podczas swojej wypowiedzi przedstawił Panią Hannę Piwowarską,
której powierzono stanowisko Sekretarza Gminy na czas usprawiedliwionej nieobecności
obecnej Pani Sekretarz. Pani Hanna Piwowarska dokonała autoprezentacji i zapewniła Radnych
o każdej możliwej pomocy ze swojej strony, w każdym z punktów zaplanowanych pod obrady,
podczas jakiegokolwiek posiedzenia.
Radny Mateusz Kossakowski zapytał o konsekwencje i formę zgłaszania przez radnych swojej
nieobecności podczas posiedzeń rady. Radca Prawny Mateusz Zeman przypomniał zebranym
założenia uchwały Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,
która reguluje kwestie konsekwencji finansowych gdzie za każdorazową nieobecność podczas
posiedzeń sesji dieta radnego jest zmniejszana o 20%. Mecenas Mateusz Zeman kolejny raz
przedstawił obecnym Radnym konsekwencje i następstwa grożące organowi tj. Radzie
Miejskiej w Niemczy w przypadku nie dotrzymania terminów ustawowych związanych z
przekazaniem skarg wraz ze stanowiskiem Rady wobec zarzutów Prokuratora do
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu. Mecenas uprzedził również radnych
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o ryzyku prawnym i podał wysokość grzywny jaką może sąd administracyjny nałożyć na organ
jest to kwota do blisko 51 tyś zł.
2. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją i brakiem
kworum, zwołała kolejną sesję nadzwyczajną na dzień 26 lipca 2021 roku o godz. 8.30.
Wobec braku możliwości podejmowania prawomocnych uchwał Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 9:14 zamknęła posiedzenie.
Nagranie archiwalne z XXXV sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=EO1OseO84Jk&t=197s

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Przygotował(a): Agnieszka Borowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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