Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000009.2021
XXXVI Sesja w dniu 26 lipca 2021 roku.
Obrady rozpoczęto 26 lipca 2021 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 11:34 tego samego
dnia.
1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic otworzyła XXXVI/21 sesję nadzwyczajną Rady
Miejskiej w Niemczy, zwołaną na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.
j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z
dnia 23 lipca 2021 roku. Przewodnicząca obrad zarządziła sprawdzenie obecności.
Głosowano w sprawie:
Sprawdzenie obecności.
Wyniki głosowania
OBECNY: 15, NIEOBECNY: 0
Wyniki imienne:
OBECNY (15)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak ,
Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz Pelc , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna
Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński ,
Paweł Zapotoczny.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków – Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że na podstawie listy obecności stwierdza kworum i
prawomocność obrad XXXVI/21 sesji Rady Miejskiej w Niemczy.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Nr PR
Pa 18.2020 Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z dnia 29 czerwca
2021 roku na uchwalę Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01 lipca 2016
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Niemcza (Projekt Nr 46/2021);
2) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Nr PR
Pa 10.2021 Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 29 czerwca 2021 roku na
uchwalę Nr XXXV/236/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 września 2002 roku
w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Niemczy (Projekt Nr 47/2021);
3) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2021-2036 (Projekt Nr 48/2021);
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4) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021 rok (Projekt Nr
49/2021).
4.
Zamknięcie sesji.
Radny Andrzej Osipowicz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Sprawy
różne”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic zgodnie z zapisem art. 20 ust. 4
ustawy o samorządzie gminnym zapytała wnioskodawcę t. j. Burmistrza Miasta i Gminy
Niemcza o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad, ten nie wyraził zgody.
Radni: Stanisław Pelc, Wiesława Kajrys oraz Alicja Borodajko wyrazili swoje
niezadowolenie z faktu braku komunikacji i ustalenia z radnymi godziny, o której miała
odbyć się sesja nadzwyczajna. Przewodnicząca Paulina Dziedzic podkreśliła, że obowiązujące
przepisy w tym zakresie zobowiązują ją do zwołania sesji nadzwyczajnej w ciągu 7 dni od
daty złożenia wniosku zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Natomiast w przypadku stwierdzenia braku kworum na zwołanej sesji nadzwyczajnej statut
gminy zobowiązuję ją w art. 21 ust. 2 do wyznaczenia nowego terminu sesji. Zabierając głos
w tej sprawie Mecenas Mateusz Zeman potwierdził obowiązujące przepisy prawa w
omawianym zakresie.
Porządek obrad XXXVI/21 sesji pozostał bez zmian.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic przeszła do punktu 3 porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Projekt Nr 46/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu skargi Nr PR Pa 18.2020 Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z
dnia 29 czerwca 2021 roku na uchwalę Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01
lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Niemcza;
Mecenas Mateusz Zeman zreferował proponowany przez wnioskodawcę projekt uchwały.
Mecenas podkreślił, że prokurator ma prawo prowadzić postępowanie nadzorcze wobec praca
obowiązującego na terenie danej gminy oraz wnieść skargę na uchwałę rady miejskiej d sądu
administracyjnego, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw
człowieka i obywatela. Mecenas wskazał obowiązki wynikające z art. 54 PoPPSA, gdzie
Rada Miejska, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami
sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie
trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W razie niezastosowania się do obowiązków, o
których mowa, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w
wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej w roku poprzednim tj. do 51 tyś zł. Mecenas Zeman przedstawił również istotę
zarzutów jakie sformułował prokurator wobec uchwały Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w
Niemczy z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Niemcza.
Radny Stanisław Pelc zapytał o konsekwencje jakie mogą pojawić się po zakończeniu
postępowania w sądzie. Mecenas Zeman poinformował, że sąd wyda stosowne
postanowienie, w którym wskaże co należy z zaskarżonym aktem prawa lokalnego zrobić,
czasami wskazuje na stwierdzenie nieważności uchwały w części lub w całości.
Radna Wiesława Kajrys wyraziła zaniepokojenie co do zobowiązania organu Rady Miejskiej
komisji statutowej do przeglądu obowiązujących w gminie uchwał. Mecenas Zeman
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podkreślił, że rekomendowane byłoby zmiana statusu komisji statutowej na charakter stały,
który pozwoliłby na przegląd najstarszych uchwał.
Radny Miłosz Wrzesiński zapytał czy w innych gminach również takie postępowania.
Mecenas wyjaśnił, że takie sytuacje się zdarzają.
Radna Edyta Mielnik zapytała o konsekwencje finansowe podjęcia tej uchwały, tj. ile będzie
kosztowała dodatkowa obsługa prawna w tym zakresie.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę od godz. 9:03 do 9:05
Po przerwie pracownik biura Rady Miejskiej w Niemczy Inspektor Agnieszka Borowska
poinformowała, że w proponowanych pod obrady radnych projekcie zmian w budżecie
została wpisana kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla sądu
w sprawach dwóch skarg prokuratorskich.
Radna Edyta Mielnik zapytała dlaczego nie ma w projekcie uchwały wpisanych skutków
finansowych podjęcia uchwały. Mecenas wyjaśnił, że art. 54 PoPPSA nakłada obowiązek
przekazania przez radę skarg wraz z uzasadnieniem, mecenas podkreślił wyższość art. 54
PoPPSA nad statutem gminy.
Radna Mielnik poprosiła Skarbnika Gminy o wskazanie rocznych kosztów obsługi prawnej
zatrudnionej kancelarii z wyszczególnieniem dodatkowych kosztów z pozostałych zleceń.
Pani Marta Żłobicka – Wnuk Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma takich informacji
przed sobą. Przypomniała również, że jeśli Państwo Radni mają jakieś wątpliwości bądź
pytania mogą zawsze zwrócić się z nimi wcześniej, i zapewniła o niezwłocznym udzieleniu
odpowiedzi. Radna Edyta Mielnik poprosiła o ustalenie informacji w tym temacie.
Burmistrz Jarosław Węgłowski wyraził zadowolenie z troski radnych o finanse gminy.
Burmistrz wskazał na koszty wynikające z funkcjonowania stałej 5-osobowej komisji skarg,
wniosków i petycji, w porównaniu do 3-osobowej komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca obrad poprosiła o zabieranie głosu w sprawach omawianych projektów
uchwał.
Radna Wiesława Kajrys zapytała czy odpowiedź do skargi jest już przygotowana?
Mecenas Mateusz Zeman oświadczył, że zbiera uwagi radnych co do zarzutów prokuratury i
zostaną one sformułowane w odpowiedzi. Nie odnotowano konkretnych uwag radnych do
poszczególnych zarzutów określonych w skardze prokuratora wobec uchwały Nr XXI/106/16
Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
Padł nieformalny wniosek Radnego Stanisława Pelca o przeniesienie sesji na inny termin, w
celu obliczenia przez Panią Skarbnik dodatkowych kosztów obsługi przez kancelarię tych
postępowań. Przewodnicząca obrad zapytała adresatów wniosku radnego, ile potrzebują czasu
na obliczenie tych kosztów. Mecenas Mateusz Zeman kolejny raz podkreślił, że najpierw
powinno to być zlecone a później miałaby nastąpić decyzja co do dalszego postępowania: czy
to złożenia kompletnych dokumentów, czy reprezentacji przed sądem. Dodał również, że to
co zostało opracowane w ramach podstawowej opieki kancelarii radni otrzymali w
materiałach na dzisiejszą sesję. Radny Stanisław Pelc zadał pytanie w zakresie terminu
przekazania dokumentów radnym, dlaczego tak późno je otrzymali. Mecenas Zeman
poinformował, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wpływie skarg kancelaria podjęła
działania zmierzające do opracowania materiałów, które radnym zostały przedstawione, na
każdej ze zwołanych na wniosek Pana Burmistrza sesji wcześniejszych. Radna Edyta Mielnik
poprosiła przewodniczącą o przeprowadzenie głosowania, którego wynik pozwoli
Mecenasowi określić wysokość kosztów ewentualnej reprezentacji rady przed sądem
administracyjnym. Wiesława Kajrys zapytała dlaczego pismo nie zostało przekazane zaraz po
dacie wpływu do urzędu tj. 1 lipca, i dlaczego odpowiedź była przygotowana dopiero 19
lipca. Przewodnicząca obrad wobec braku innych pytań przeszła do głosowania.
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Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu skargi Nr PR Pa 18.2020 Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z
dnia 29 czerwca 2021 roku na uchwalę Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01
lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Niemcza (Projekt Nr 46/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak ,
Andrzej Piotr Osipowicz , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna Smęt , Stanisław
Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł
Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Tadeusz Pelc
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVI/213/21 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Nr PR Pa 18.2020
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie z dnia 29 czerwca 2021 roku na
uchwalę Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 2 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 3
Po odczytaniu wyniku głosowania Mecenas Zeman wyjaśnił Radnym, że mogą samodzielnie
udzielić odpowiedzi na skargę i np. zgodzić się z treścią skargi, wtedy nie będą ponosić
żadnych dodatkowych kosztów.
Radny Paweł Rożek o godz. 9:23 opuścił obrady.
2) Nr 47/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu skargi Nr PR Pa 10.2021 Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 29
czerwca 2021 roku na uchwalę Nr XXXV/236/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25
września 2002 roku w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Niemczy;
Projekt uchwały przedstawił Mecenas Mateusz Zeman, który podkreślił znaczenie zarzutów
wskazanych w skardze prokuratora. Radna Edyta Mielnik zapytała czy Radni muszą odnosić
się do zarzutów prokuratora, po to aby nie ponosić dodatkowych kosztów wynikających z
reprezentacji rady przed sądem administracyjnym. Mecenas Zeman wyjaśnił, że Rada musi
podjąć uchwałę i odnieść się do zarzutów określonych w skardze oraz przekazać ją do sądu,
bo taka jest procedura postępowania przed sądami. Po czym podsumował, że oczywiście
Rada może samodzielnie przesłać do sądu skargi ze swoim stanowiskiem np., że oddaje się
pod rozwagę sądu co do treści zarzutów, nie ustanawiając pełnomocników procesowych stąd
w projekcie uchwały zapis o upoważnieniu Pani Przewodniczącej do ustanawiania dalszych
pełnomocników w tym procesowych. Zadaniem rady jest przekazać skargę, przekazać
odpowiedź i przekazać akta sprawy. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu skargi Nr PR Pa 10.2021 Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 29
czerwca 2021 roku na uchwalę Nr XXXV/236/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25
września 2002 roku w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Niemczy (Projekt Nr
47/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak , Andrzej
Piotr Osipowicz , Kamila Anna Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław
Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Tadeusz Pelc
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Andrzej Rożek (opuścił obrady)
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVI/214/21 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Nr PR Pa 10.2021
Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 29 czerwca 2021 roku na uchwalę Nr
XXXV/236/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 września 2002 roku w sprawie
regulaminu cmentarza komunalnego w Niemczy.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 4 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 5
3) Nr 48/2021 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2021-2036
Radny Andrzej Osipowicz w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie głosowania nad
proponowanymi zmianami w budżecie związanymi ze zmniejszeniem wydatków na
oczyszczalnię ścieków w Niemczy o 1200 000,00 zł. Dodał, że sytuacja oczyszczalni ścieków
w Niemczy nie jest łatwa i poprosił radnych o poważne rozważenie i projektowanych zmian.
Radny Andrzej Osipowicz oświadczył, że prosi Panią Skarbnik o przedstawienie analizy
wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jeżeli byśmy wzięli kredyt na
oczyszczalnię ścieków. Radny Osipowicz wyraził niezadowolenie z faktu, że Pan Burmistrz
nie zaprosił radnych do rozmów nad tak ważnymi decyzjami. Pani Skarbnik Marta ŻłobickaWnuk zabierając głos w sprawie wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami inicjatywa
wprowadzania jakichkolwiek zmian w budżecie leży wyłącznie po stronie Burmistrza, co
odzwierciedla przedstawiony Radnym projekt. Ponadto wyjaśniła zebranym, że przygotowanie
analizy wskaźników finansowych w przypadku wzięcia kredytu na 1,5 mln zł czy jak opiewała
inna oferta 6 mln zł wymaga pracy od kilku do kilkunastu dni. Pani Skarbnik poprosiła
o skupienie się nad proponowanymi zmianami w budżecie związanymi z szeregiem ważnych
dla naszej gminy inwestycji. Powiedziała również, że projekt modernizacji oczyszczalni
ścieków w Niemczy będzie uwzględniony w przyszłym roku, w obecnym natomiast został
przewidziany remont dachu na budynku oczyszczalni. Zabierając głos w dyskusji Radna Edyta
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Mielnik zwróciła uwagę na zły stan trzech oczyszczalni ścieków w naszej gminie: w Niemczy,
Przerzeczynie-Zdroju i Kietlinie. Burmistrz zaplanował podpięcie Kietlina do Niemczy, której
stan jest zły. Wyraziła zdanie, że zdejmując środki finansowe z oczyszczalni ścieków
w Niemczy i rozdysponowując je na inne inwestycje zamykamy w tym roku drogę do
modernizacji tej oczyszczalni. Pani Skarbnik przypomniała, że modernizacja oczyszczalni
ścieków w Niemczy była zaplanowana jako zadanie dwuletnie tj. 2021 i 2022 rok, wobec
wyników postepowań przyjęto opracowanie pełnej dokumentacji tej inwestycji w 2022 roku
i nie jest wykluczone, że inwestycja zostanie jeszcze w tym samym roku rozpoczęta. Natomiast
proponowana w projekcie zmiana dotyczy kwoty 4 mln zł w ciągu dwóch lat i jest przeznaczona
na inne inwestycje. Pozostająca do dyspozycji w tym roku kwota 325 tyś zł będzie
przeznaczona na projekt modernizacji. Radna Edyta Mielnik zapytała: kiedy zatem będzie do
oczyszczalni podpięty Kietlin? Burmistrz Jarosław Węgłowski omówił proponowane zasady
projektowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Niemczy, gdzie będą możliwości
podpięcia zarówno Kietlina jak i Przerzeczyna-Zdroju. Pan Burmistrz poinformował, że zostały
już złożone stosowne deklaracje na sfinansowanie kompleksowej modernizacji oczyszczalni
ścieków wraz z budową kolektora w Kietlinie. Radny Miłosz Wrzesiński zgodził się
z przedmówcami co do ważności podejmowanych tematów w zakresie ochrony środowiska
i stanu oczyszczalni ścieków, wyraził również swoje obawy, że jeśli inwestycja modernizacji
oczyszczalni ścieków nie dojdzie do skutku w tym roku, to może być tak, że gmina zostanie w
najbliższym czasie obciążona poważnymi problemami. Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski
zapewnił Radnych o traktowaniu przez niego całej sprawy bardzo poważnie, jego zamiarem
jest realizacja zadania w sposób umożliwiający uporządkowanie całej gospodarki wodnościekowej w gminie, co nie należy do najłatwiejszych biorą pod uwagę obecną sytuację
finansową gminy. Zadanie wymaga szczególnej rozwagi i kolejności wykonania
poszczególnych etapów z uwzględnieniem jak najnowszych technologii, aby urządzenia
służyły przez kolejne lata mieszkańcom naszej gminy. Radna Edyta Mielnik zabierając
ponownie głos w sprawie powtórzyła swoje obawy. Burmistrz przedstawił kolejne argumenty
(tj. sytuacja finansowa i wysokie ceny usług firm budowlanych, szerszy projektowany zakres
prac inwestycyjnych obejmujący również podłączenie Przerzeczyna-Zdroju), za rozłożeniem
modernizacji oczyszczalni w Niemczy w czasie. Radna Wiesława Kajrys poprosiła Burmistrza
o informację do kogo będzie składany wniosek o środki na oczyszczalnię, skoro inwestycja
może ruszyć jeszcze w tym roku. Burmistrz Jarosław Węgłowski sprostował, że w tym roku
będą podjęte działania zmierzające do niezwłocznej realizacji tej inwestycji obejmującej
zadania w szerszym zakresie, które są jeszcze na drodze uzgodnień. Radny Andrzej Osipowicz
zwrócił uwagę, że z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika, iż analiza wskaźników była
przeprowadzana w gminie. Pan Burmistrz wyjaśnił, że były to jedynie informacje ustne
omawiane podczas spotkania roboczego w referacie finansowym, na podstawie szczegółowej
wiedzy Skarbnika Gminy o bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz limitów wskazanych dla
jst w obowiązujących przepisach prawa finansowego.
Radny Andrzej Osipowicz podkreślił, że decyzja leży teraz po stronie Radnych i nie należy do
najłatwiejszych i potwierdził wiele swoich wątpliwości co do podejmowanych w tym temacie
przez Burmistrza działań. Skarbnik Gminy podkreśliła znaczenie dla podejmowanych przez
Burmistrza decyzji, która pozwoli m.in. na celowe, stabilne i oszczędne gospodarowanie,
wypracowanie nadwyżki operacyjnej i zmniejszenie poziomu obciążeń budżetu z tytułu
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wydatków bieżących w bardzo trudnej sytuacji gminy po COVID-ie. Natomiast obciążenie
gminy kredytem 1,6 mln zł do jednej inwestycji blokuje jej działania na kolejne lata. Pani
Skarbnik Marta Żłobicka-Wnuk zwróciła uwagę na wagę dofinansowania planowanych innych
mniejszych inwestycji, które dla mieszkańców mają bardzo duże znaczenie. Natomiast gmina
nie rezygnuje z inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Niemczy tylko planuje ją w
dwóch etapach, co pozwoli na pełną kontrolę pod względem prawnym i bez zbędnego ryzyka
realizacji zadania, za realne do wydatkowania dla gminy środki finansowe. Mecenas Zeman
potwierdził wypowiedź Pani Skarbnik. Radny Stanisław Pelc zapytał dlaczego nie ma na
dzisiejszej sesji pracowników oczyszczalni ścieków w Niemczy czy Przedsiębiorstwa
Komunalnego, Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że wymienione osoby
zostały zawiadomione i usprawiedliwiły swoją obecność ponieważ przebywają na urlopie
wypoczynkowym. Radny Andrzej Osipowicz powiedział, że zabrakło mu ze strony Pana
Burmistrza wcześniejszej informacji w omawianej sprawie, o której wiadomo było już od
czerwca.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic na wniosek Radnego Andrzeja Osipowicza ogłosiła
przerwę od godz. 10:12 do godz. 11:20.
Radny Mateusz Kossakowski od godz. 11:20 brał udział w obradach zdalnie.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic wznawiając obrady poinformowała o wniesieniu w
przerwie do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza wniosku Radnych o zwołanie w najbliższym
czasie spotkania roboczego na temat stanu technicznego oczyszczalni ścieków w Niemczy.
Wniosek został jednogłośnie w jawnym głosowaniu łącznym Radnych przekazany na ręce
Sekretarza Gminy Pani Hanny Piwowarczyk, która zapewniła o podjęciu działań zmierzających
do organizacji spotkania.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o zaplanowane w WPF na 2022 rok środki finansowe w
wysokości 400 tyś zł. na projekt „Nimcz nas łączy”, dlaczego określono je jako
niekwalifikowalne. Skarbnik wyjaśniła, że prognoza dotyczy wydatków w 2022 roku gdzie
gmina będzie ubiegała się aby zostały w przyszłym roku zakwalifikowane do projektu, dotyczą
m. in. budowy tarasu widokowego przy baszcie w Niemczy. Radny zapytał również o wysokość
dodatkowych środków finansowych, które będą przeznaczone na zabezpieczenie muru, który
niedawno obsunął się przy okazji remontu terenu przy baszcie. Skarbnik Gminy
poinformowała, że zostało przeprowadzone już zapytanie ofertowe w tym zakresie, jednak nie
zostało rozstrzygnięte, proces zostanie powtórzony. Radny poinformował również, że na
terenie inwestycji w związku z jej przerwaniem, gromadzone są duże ilości śmieci, o czym
powiadomili go mieszkańcy proszący o interwencję w tej sprawie. Radny Stanisław Pelc
zapytał o termin zakończenia prac przy baszcie. Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk
poinformowała, że środki finansowe są zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel i nie będą
zwiększane natomiast co do terminu nie jest jej znany. Radny Stanisław Pelc oświadczył, że
poinformował o sytuacji ze śmieciami zarówno Przedsiębiorstwo Komunalne jak i pracownika
urzędu i został poinformowany, że gmina „ma ręce związane, bo nie ma środków finansowych
na usunięcia tego wysypiska”. Skarbnik Gminy zapewniła Radnego Stanisława Pelca, że
rozpozna sprawę.
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Przewodnicząca obrad po wyczerpaniu pytań radnych przystąpiła do głosowania.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2021-2036 (Projekt Nr 48/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta
Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak , Kamila Anna Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław
Stanisław Szklarski , Paweł Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Alicja Maria Borodajko , Wiesława Ewa Kajrys , Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz
Pelc , Miłosz Marek Wrzesiński
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Andrzej Rożek
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVI/215/21 o zmianie uchwały w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2021-2036.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 6 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 7
4) Nr 49/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021 rok.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic zarządziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021
rok (Projekt Nr 49/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna
Oleksiak , Kamila Anna Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski ,
Paweł Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Alicja Maria Borodajko , Wiesława Ewa Kajrys , Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz
Pelc , Miłosz Marek Wrzesiński
BRAK GŁOSU (2)
Mateusz Kossakowski, Paweł Andrzej Rożek
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVI/216/21 w sprawie dokonania zmian
w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021 rok.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 8 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 9
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Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że do biura rady wpłynął wniosek
grupy Radnych o odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy, wobec powyższego
Po konsultacji prawnej na dniach zostaną Radni powiadomieni o zwołaniu kolejnej sesji
nadzwyczajnej. Przewodnicząca Paulina Dziedzic zaproponowała czwartek lub piątek, po
czym zapytała członków rady o najkorzystniejsze dla nich godziny rano czy po południu.
Kilku radnych wskazało godziny popołudniowe. Przewodnicząca zapowiedziała przesłanie
stosownego zawiadomienia w najbliższym czasie.
Przewodnicząca Rady poprosiła obecnych na sesji o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego
Radnego II kadencji Tadeusza Kajrys.
4. Zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Paulina
Dziedzic zamknęła o godz. 11:34 dnia 26.07.2021 roku XXXVI/21 sesję nadzwyczajną rady
Miejskiej w Niemczy.
Nagranie archiwalne z XXXVI sesji znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/CpEbDxa3z5w

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic

Przygotował(a): Agnieszka Borowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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