Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000012.2021
XXXVIII/21 Sesja w dniu 30 września 2021 Obrady rozpoczęto 30 września 2021 o godz.
13:00, a zakończono o godz. 18:20 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic na podstawie listy obecności
stwierdziła kworum i prawomocność obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic odczytała porządek obrad XXXVIII/21 sesji Rady
Miejskiej w Niemczy:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/21.
4.
Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIV/21.
5.
Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXV/21.
6.
Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXVI/21.
7.
Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXVII/21.
8.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
9.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Nr 53/2021 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Niemcza
na lata 2021-2023;
2) Nr 54/2021 zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta
i Gminy Niemczy;
3) Nr 55/2021 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, działającego pod firmą: "Wodociągi
i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie
dla Gminy Niemcza na lata 2019-2023 (Ewaluacja 2021)";
4) Nr 56/2021 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
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zasobem Gminy Niemcza na lata 2021-2026";
5) Nr 57/2021 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Niemcza;
6) Nr 58/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Niemcza;
7) Nr 59/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2020
rok;
8) Nr 60/2021 w sprawie wystąpienia Gminy Niemcza ze Stowarzyszenia Gmin
Ślężańskich;
9) Nr 61/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Niemcza do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie” w Sobótce.
10. Rozpatrzenie wniosku Grupy Radnych Rady Miejskiej w Niemczy o odwołanie radnej
Pauliny Dziedzic z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Niemcza.
11. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Do przedstawionego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Osipowicz wniósł w imieniu grupy radnych wniosek formalny, którego treść została
załączona do protokołu, o zmianę porządku poprzez zmianę zapisów i kolejności
rozpatrywania punktu 9 i 10 oraz wprowadzenie dwóch projektów uchwał 66/2021 i 63/2021,
dotyczących powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania oraz w
sprawie stwierdzenia odwołania Radnej Pauliny Dziedzic z funkcji przewodniczącej RM w
Niemczy. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zabierając głos poprosił o odczytanie nazwisk
radnych, którzy złożyli ten wniosek. Radca Mateusz Zeman zarekomendował odczytanie
pełnej treści wniosku wraz z nazwiskami wnioskodawców.
Po odczytaniu pełnej treści wniosków, doprecyzowaniu przez wnioskodawców liczby
wniosków - do dwóch oraz uzyskaniu od Mecenasa Mateusza Zemana odpowiedzi
twierdzącej, że Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Osipowicz będzie mógł
podpisać uchwały podjęte w dalszej części sesji, Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic
poddała wnioski pod głosowanie.
Głosowano wniosek nr 1 w sprawie:
wprowadzenia zmiany porządku obrad poprzez zmianę zapisów i kolejności rozpatrywania
punktu 9 i 10 porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Edyta Marta Mielnik , Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz Pelc ,
Stanisław Szachniewicz, Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
PRZECIW (5)
Mateusz Kossakowski , Maria Krystyna Oleksiak , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna
Smęt, Mieczysław Stanisław Szklarski
Wniosek nr 1 został przyjęty.
Głosowano wniosek nr 2 w sprawie:
zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 9 projektów uchwał Nr 66/2021
oraz 63/2021.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (10)
Alicja Maria Borodajko , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława Ewa Kajrys , Edyta
Marta Mielnik , Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz Pelc , Paweł Andrzej Rożek ,
Stanisław Szachniewicz, Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
PRZECIW (5)
Paulina Ewa Dziedzic , Mateusz Kossakowski , Maria Krystyna Oleksiak , Kamila Anna
Smęt , Mieczysław Stanisław Szklarski
Wniosek nr 2 został przyjęty.
Mecenas Mateusz Zeman przedstawił w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
Jarosława Węgłowskiego wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały
budżetowej Nr 62/2021 w sprawie zmian w WPF. Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic
poddała wniosek pod głosowanie.
Głosowano wniosek nr 3 w sprawie:
zmiany porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 9 pkt 7 projektu Nr 62/2021 uchwały o
zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na
lata 2021-2036 z poprawkami z dnia 30.09.2021 roku.
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 , Stanisław Tadeusz Pelc , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna
Smęt , Mieczysław Stanisław Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Szachniewicz
Wniosek nr 3 został przyjęty.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poddała pod głosowanie porządek obrad z przyjętymi
przez radnych zmianami.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad po proponowanych zmianach.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys, Edyta Marta Mielnik, Andrzej Piotr Osipowicz, Stanisław Tadeusz Pelc, Paweł
Andrzej Rożek, Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski, Miłosz Marek
Wrzesiński, Paweł Zapotoczny
PRZECIW (3)
Mateusz Kossakowski , Maria Krystyna Oleksiak , Kamila Anna Smęt
Nowy porządek obrad bezwzględną większością głosów został prze radnych przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/21.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że do dnia dzisiejszych obrad nie
wpłynęły do biura Rady Miejskiej uwagi co do treści protokołu i zarządziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z sesji Nr XXXIII/21.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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ZA (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
Protokół został przyjęty.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIV/21.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że do dnia dzisiejszych obrad nie
wpłynęły do biura Rady Miejskiej uwagi co do treści protokołu. Radna Edyta Mielnik
poprosiła o jego odczytanie. Radni nie mieli uwag. Przewodnicząca obrad odczytała treść
protokołu i zarządziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z sesji Nr XXXIV/21.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Paulina Ewa Dziedzic, Mateusz Kossakowski, Maria Krystyna Oleksiak, Paweł Andrzej
Rożek, Kamila Anna Smęt, Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski
PRZECIW (8)
Alicja Maria Borodajko, Michał Mirosław Kaczorowski, Wiesława Ewa Kajrys, Edyta Marta
Mielnik, Andrzej Piotr Osipowicz, Stanisław Tadeusz Pelc, Miłosz Marek Wrzesiński, Paweł
Zapotoczny
Protokół nie został przyjęty.
5. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXV/21.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że do dzisiejszych obrad nie
wpłynęły do biura Rady Miejskiej uwagi co do treści protokołu. Radna Edyta Mielnik
poprosiła o jego odczytanie. Przewodnicząca obrad odczytała treść protokołu. Radny Miłosz
Wrzesiński przypomniał, o swojej wypowiedzi podczas sesji nadzwyczajnej nr XXXV/21 w
dniu 23 lipca 2021 roku, która nie została zaprotokołowana. Radny nie wskazał przedmiotu
wypowiedzi. Przewodnicząca obrad zapytała obsługę prawną posiedzenia co w takiej sytuacji.
Mecenas Zeman poprosił o kilka minut przerwy, aby zapoznać się z zapisami statutu gminy w
tym zakresie.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic zarządziła przerwę od godz. 13.54 do godz. 13.55
Mecenas Mateusz Zeman przypomniał, że paragraf 35 statutu, który wskazuje jakie treści
powinny być zawarte w protokole i w momencie kiedy radny zgłasza uwagi podczas
posiedzenia powinien być złożony wniosek i przegłosowany przez radę, a następnie
zatwierdzić protokół. Radny Miłosz Wrzesiński zaproponował przejście do głosowania bez
wniosku. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z sesji Nr XXXV/21.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (6)
Mateusz Kossakowski, Maria Krystyna Oleksiak, Paweł Andrzej Rożek, Kamila Anna Smęt,
Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski
PRZECIW (8)
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Alicja Maria Borodajko, Michał Mirosław Kaczorowski, Wiesława Ewa Kajrys, Edyta Marta
Mielnik, Andrzej Piotr Osipowicz, Stanisław Tadeusz Pelc, Miłosz Marek Wrzesiński, Paweł
Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paulina Ewa Dziedzic
Protokół nie został przyjęty.
6. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXVI/21.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły
do biura Rady Miejskiej uwagi co do treści protokołu. Przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z sesji Nr XXXVI/21.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Protokół został przyjęty.
7. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXVII/21.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły
do biura Rady Miejskiej uwagi co do treści protokołu. Radna Edyta Mielnik poprosiła o jego
odczytanie. Przewodnicząca obrad odczytała treść protokołu. Radna Edyta Mielnik zadała
pytanie dlaczego w protokole nie jest zapisane, że nie wyczerpała Pani porządku obrad, na co
jako grupa radnych złożyliśmy stosowne pismo 02.08.2021 roku tzn. w porządku obrad
zatrzymała się Pani na punkcie rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Następnie
zamknęła Pani obrady nie wyczerpując tego porządku pomijając sprawy różne, co wg radnej
jest istotnym naruszeniem artykułu 25 pkt 1 i 33 pkt 1 statutu gminy, złożyliśmy na to
stosowne pismo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Przewodnicząca Paulina
Dziedzic poinformowała, że w sierpniu przebywała na urlopie wypoczynkowym wówczas jej
obowiązki przejął Wiceprzewodniczący, dodała również że jeśli takie pismo wpłynęło
odpowiedź zostanie udzielona. Radni nie mieli więcej uwag. Przewodnicząca obrad
zarządziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z sesji Nr XXXVII/21.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Paulina Ewa Dziedzic, Mateusz Kossakowski, Maria Krystyna Oleksiak, Paweł Andrzej
Rożek, Kamila Anna Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski
PRZECIW (8)
Alicja Maria Borodajko, Michał Mirosław Kaczorowski, Wiesława Ewa Kajrys, Edyta Marta
Mielnik, Andrzej Piotr Osipowicz, Stanisław Tadeusz Pelc, Miłosz Marek Wrzesiński, Paweł
Zapotoczny
Protokół nie został przyjęty.
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8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Na pytania radnych odpowiadała Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk.
Radna Edyta Mielnik zapytała o:
 Rozdział 60016, w którym zapisane są środki na inwestycje i jak wg niej nie wpłynęły w
i półroczu żadne dofinansowania na inwestycje? Radna zapytała czy środki wpłynęły.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wpłynęły.
 Rozdział 70095 dotacje celowe na remont mieszkania etap II, czy wpłynęły te środki od
wojewody, i czy remont został wykonany? Skarbnik Gminy powtarzając za Sekretarzem
Gminy poprosiła o składanie takich pytań wcześniej, ponieważ skarbnik przygotowana
jest na odpowiedzi w sprawie wykonania budżetu wg stanu na dzień sprawozdawczy
czyli 30 czerwca 2021 roku. Po czym dodała, że remont został wykonany, natomiast nie
ma w tej chwili pewności czy środki wpłynęły.
 Rozdział 70004 dot. przebudowy dachów i lokali gminnych gdzie w planie budżetu
najpierw było 50 tyś, po zmianach 28 tyś przy wykonaniu 0 zł czy to oznacza, że żadne
przebudowy nie zostały wykonane? Skarbnik oświadczyła, że na podstawie informacji
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego remonty instalacji i przebudowy dachów zostały
zaplanowane w II półroczu i nie ma informacji czy zostały one rozpoczęte.
 Rozdział 71035 dot. remonty konserwacje, cmentarz komunalny w Niemczy w planie
budżetu najpierw było 0 tyś, po zmianach 12 tyś przy wykonaniu 0 zł, czy ta kwestia nie
jest realizowana? Skarbnik ponownie poprosiła o pytania z zakresu złożonego
sprawozdania. Radna zapytała dlaczego nie ma wykonania w tym rozdziale. Skarbnik
Gminy potwierdziła, że nie ma wykonania, bo nie przeprowadzono w I półroczu
remontów na cmentarzu.
 Rozdział 75412 dot. budowy strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju, w planie budżetu
jest 175 tyś przy wykonaniu 0 zł, czy coś w tym temacie się dzieje? Skarbnik Gminy
poinformowała, że na dzień 30 czerwca nie zostały wykonane. Po czym poprosiła Radną
o kierowanie pytań dotyczących realizacji budżetu po 30 czerwca na e-mail wówczas
odpowie. Radna powtórzyła pytanie do Burmistrza Pana Jarosława Węgłowskiego.
Mecenas Mateusz Zeman zabierając głos w imieniu Burmistrza przypomniał obecnym o
zapisie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi że w sprawach o istotnym
znaczeniu dla gminy kierowane są interpelacje. Zauważył, że inwestycja dot. budowy
strażnicy ma istotne znaczenie dla gminy, po czym zwrócił uwagę aby trzymać się porządku
obrad i dać szansę odpowiedzi na pytania o istotnym znaczeniu dla gminy w trybie
ustawowym.
Burmistrz Jarosław Węgłowski zabierając głos w sprawie wymienił zadania jakie zostały
podjęte w celu rozpoczęcia kolejnego etapu tej inwestycji, m.in. zwrócono się do biura
projektowego o przygotowanie dokumentacji koniecznej do ogłoszenia przetargu, w
projektowanym terminie do końca października.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o paragraf dot. wpłat na PPK pracowników urzędu, skąd
tam małe wykonanie, czy pracownicy nie chcą zapisać się do PPK? Mecenas Zeman zwrócił
uwagę, że są to dane chronione i indywidualna sprawa każdego pracownika.
Radny zapytał również o blisko 70 % wysokość wykonania w paragrafie dot. DWR? Skarbnik
Gminy wyjaśniła, że to wynagrodzenie wypłacane jest raz w roku do końca marca, zatem
wykonania w II półroczu nie będzie. Radny zapytał również o to kogo dotyczyły umorzenia.
Skarbnik wskazała miejsce w informacji gdzie zapisano, że w I półroczu 2021 roku dotyczyły
przedsiębiorców.
Radni nie mieli więcej pytań.
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9. Rozpatrzenie wniosku Grupy Radnych Rady Miejskiej w Niemczy o odwołanie radnej
Pauliny Dziedzic z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Niemcza.
Przewodnicząca obrad poprosiła przedstawiciela grupy radnych Radnego Andrzeja
Osipowicza o odczytanie treści złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem (wniosek stanowi
Załacznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca obrad zapytała zebranych na sali narad radnych czy ktoś chciałby zabrać głos
w tej sprawie.
Radna Maria Oleksiak zabierając głos w sprawie podkreśliła, że na podstawie zarzutów
wskazanych przez grupę radnych we wniosku nie można stwierdzić niewłaściwej organizacji
pracy Rady przez Przewodniczącą Panią Paulinę Dziedzic. Te słowa nie odnoszą się do pracy
jaką wkłada Pani Paulina w porozumienie. Radna poinformowała o tym, że zaproponowała
Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej spotkanie w celu wyjaśnienia z radnymi
podczas rozmowy tej sytuacji. Radna Oleksiak prosiła o spotkanie ze wszystkimi radnymi, ale
grupa radnych, która złożyła ten wniosek izoluje się od reszty członków radny i nie chciała
podjąć rozmowy. A pozostali radni czują się zamknięci, odcięci od tego małego świata jaki
stworzyła sobie grupa radnych. Radna potwierdziła zdanie pozostałych radnych którzy
przypuszczają, kto jest architektem tego zamieszania i komu najbardziej na tym zależy. Radna
wyraziła zdanie, że niespełnienie ambicji i pycha doprowadza do tego, że nie dochodzi się do
funkcji samemu tylko niszczy się po drodze innych i to jest przykre.
Ad vocem Radna Wiesława Kajrys wyraziła niezrozumienie dla zdania przedmówczyni i
podała zarzuty wyrażone we wniosku.
Radny Mateusz Kossakowski poprosił obecnych o wyrażanie własnego zdania a nie być pod
wpływem innych radnych, odczytał część treści wiadomości mailowej skierowanej do niego
w pewnej sprawie, którą się zajmował jako radny i uprzedził, że takie treści/groźby są karalne
i wyraził życzenie, aby nigdy więcej nie były do niego kierowane.
Radna Kamila Smęt poinformowała zebranych, że nigdy podczas trwającej prawie 3 lata
kadencji nie została zaproszona na spotkanie podczas którego mogłaby wyrazić zdanie na
temat sposobu organizacji pracy rady przez Przewodniczącą Paulinę Dziedzic, nigdy też
pozostali radni nie brali udziału w spotkaniu podczas którego zostałyby im przedstawione
zarzuty i argumenty dotyczące niekompetencji Pani Pauliny Dziedzic, które mogłyby
przesadzić, że rzeczywiście nie nadaje się do sprawowania tej funkcji. Radna podkreśliła, że
w tej kwestii zabrakło jej polemiki, pozostałym radnym nie pozwolono na wyrażenie swojego
punktu widzenia i przedstawienie kontrargumentów.
Głos w sprawie zajął również Burmistrz Jarosław Węgłowski, który m. in. poprosił radnych o
wyrażanie własnego zdania w sprawach ważnych dla gminy i podejmowanie decyzji w
siedzibie Rady Miejskiej w Niemczy a nie poddawanie się manipulacji jednego radnego
podczas spotkań w jednym z lokali gastronomicznych na terenie miasta.
Ad vocem Radna Wiesława Kajrys poprosiła przedmówcę o nie rozpowszechnianie mylnych
informacji o miejscu spotkań radnych, jakby było ono centrum korespondencyjnym,
podkreśliła również, że radni mogą spotykać się gdzie chcą.
Radny Stanisław Pelc przypomniał, że wśród wnioskodawców 3 radnych jest już 4 kadencję,
zatem możemy mówić o pewnym doświadczeniu.
Radny Andrzej Osipowicz poinformował o fakcie zorganizowania, poprzez wiadomości sms,
przez niego spotkania wszystkich radnych w wiadomym lokalu gastronomicznym, którego
radna Kamila Smęt była uczestnikiem, w sprawie pracy przewodniczącej. Radny Osipowicz
dodał również swoją uwagę, że przewodnicząca mogła zaproponować takie spotkanie i
porozmawiać ze wszystkimi.
Ad vocem głos zabrała Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska, która przypomniała
sytuację podczas spotkania roboczego z radnymi na temat „uroczystości 2 października”,
gdzie zaproponowano radnym termin spotkania w sprawie odwołania przewodniczącej, radni
odmówili.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic odczytała treść swojego stanowiska wobec treści
skierowanego do Rady Miejskiej w Niemczy wniosku grupy radnych:
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„ Szanowni Państwo pozwolę sobie odnieść się do uzasadnienia wniosku o odwołanie mnie ze
stanowiska Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy. Nasuwają mi się również pytania co
do tego uzasadnienia. Jako pierwszy zarzut napisaliście Państwo, że wykazałam ograniczone
zainteresowanie problemami, które występują na terenie Gminy Niemcza.
Szanowna Grupo Radnych, która złożyła wniosek o odwołanie mnie, proszę mi powiedzieć
kiedy i w jakiej sprawie wykazałam ograniczone zainteresowanie sprawami gminy?
Nie rozumiem dlaczego zarzucacie mi małe zainteresowanie sprawami gminy, nikt z was nie
walczył tak jak ja o przedszkola w Gilowie i w Przerzeczynie, czy wg tutaj podpisanych
radnych Gilów i Przerzeczyn Zdrój nie należy do gminy Niemcza? Czy Radni nie wiedzą jakie
miejscowości wchodzą w skład Gminy, w której są radnymi?
Czy praca w komisji statutowej do której zgłosiłam się dobrowolnie jest wg tutejszej rady
również brakiem zainteresowania sprawami gminy.
A skoro tak uważacie to musicie zrozumieć jedno, choć dziwię się że jako wieloletni radni dalej
nie rozumiecie działania rady.
Rada to nie moje włości, służę wszystkim członkom rady a najbardziej mieszkańcom.
Każdy z radnych ma prawo zgłaszać projekty, wnioski które wspólnie możemy realizować bo
Rada tj. ciało Kolegialne a nie Paulina Dziedzic.
Kiedyś w sobotę zadzwoniła do mnie pewna Pani w sprawie śmietników to w sobotę
pojechałam do Niemczy na oględziny, zaprosiłam na to spotkanie radnego Andrzeja
Osipowicza, czy wg radnego, który też się podpisał pod tym wnioskiem, to nie była sprawa
dotycząca Gminy Niemcza? Ale to tylko jeden z wielu przykładów.
Przeprowadziłam wiele rozmów z urzędnikami i burmistrzem w sprawie komina w budynku,
gdzie mieszka p. Pelc in udało się, komin naprawiony.
Także uczestniczę we wszystkich uroczystościach pod pomnikiem przy urzędzie,
uroczystościach i festynach na terenie naszej Gminy. Kiedy przyjechali do nas Goście z
Niemiec i Francji z naszych zaprzyjaźnionych miast, to bardzo chętnie brałam udział w ich
przywitaniu, będąc jednocześnie tłumaczem polsko-niemieckim.
Czy to wszystko też wg Was jest brakiem zainteresowania? A co wy poszczególni radni
zrobiliście w swoich okręgach, czym jako radni możecie się pochwalić.
Nie mnie to oceniać, ponieważ uważam, że naszym recenzentem są mieszkańcy, to oni
wystawiają nam ocenę podczas wyborów. Ale powiedziałam to tylko dlatego, abyście się
zastanowili czasem nad tym co sami robicie.
Kolejnym zarzutem wg podpisanych pod wnioskiem radnych jest problem podczas pełnienia
dwóch funkcji sołtysa sołectwa Gilów i bycie jednocześnie przewodniczącym cytuję Rady
Miasta.
Szanowni Radni podpisani pod wnioskiem, szczególnie wieloletni Radni, czy wy nie wiecie,
że jesteśmy Radnymi Rady Miejskiej a nie Miasta?
Szanowni Radni, od początku wiedzieliście ze jestem sołtysem i teraz po 2,5 roku
przypomnieliście sobie ze wam to nie pasuje.
Kiedyś 2 kadencje temu przewodniczącym rady i sołtysem był również ten sam Pan i jakoś
nikt nie widział w tym problemu. W radzie gminy Dzierżoniów sołtys jest również
wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Wg rozumowania Państwa uzasadnienia to radna Mielnik
nie powinna być przewodniczącą jakiejkolwiek komisji bo ma męża sołtysa.
Następne Państwa stwierdzenie we wniosku to to, że występuje konflikt interesów, ponieważ
przewodnicząca powinna myśleć o dobru wszystkich sołectw i miasta, a nie tylko miejscowości
z której pochodzi i mieszka. Doprowadziło to do konfliktów wśród Rady i związanych z tym
podejmowanymi decyzjami.
Po raz kolejny zapytam, czy Gilów i Przerzeczyn Zdrój nie należą do Gminy Niemcza?
Proszę nie zapominać, że oprócz bycia Przewodniczącą Rady Miejskiej jestem również Radną,
wybraną właśnie w Gilowie, więc dlaczego miałabym nie pracować na rzecz swoich
mieszkańców i wyborców? Może przeszkadza to Wam, że razem z Radnym Kossakowskim
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potrafimy wspólnie i z sukcesami działać na rzecz naszych mieszkańców. Bo tak wynika z
treści uzasadnienia wniosku podpisanego przez 8 radnych.
Proszę mi podać przykład gdzie i kiedy doprowadziłam do konfliktu w radzie, czy
kiedykolwiek nie pozwoliłam się radnemu wypowiedzieć podczas sesji, proszę mi powiedzieć
kiedy zagłosowałam przeciwko którejkolwiek uchwale służącej rozwojowi naszej Gminy, ja
przynajmniej działam i dla swojego sołectwa nie szkodzę jak radna EM nie przychodząc na
sesję gdzie są środki na remizę dla OSP w Przerzeczynie Zdroju, Pani nie przychodzi na jedną
sesje, na drugą, a zaraz po drugiej biegnie do urzędu złożyć do przewodniczącej RM wniosek
o jej odwołanie. Czy tak powinna postępować radna? Dobrze wiecie jak w dobie covidu ciężko
o ekipę budowlaną i materiały budowlane, jak szybko trzeba podejmować decyzje, aby
inwestycja mogła się rozpocząć. Każdy dzień jest na wagę złota.
Proszę podać przykład kiedy zaszkodziłam radzie, staram się być jako przewodnicząca osobą
neutralną, rozmawiać z radnymi i burmistrzem, jestem rozsądną radną i wiem że jestem tu po
to, aby godnie reprezentować Gilów i Golę Dzierżoniowską, dlatego mieszkańcy mi zaufali i
może dlatego też miałam największy procent głosów w wyborach w 2018 r do samorządu, bo
ci mieszkańcy, którzy mi zaufali wiedzą że zawsze będę walczyć o Gilów i Golę. Oni są moim
motorem do działania. Nawet jeśli nie byłam jeszcze radną ani sołtysem, to dużo robiłam
społecznie dla Gilowa choćby park, ja to po prostu lubię i szanuję swoich Mieszkańców, a praca
na rzecz Gilowa i Goli jest dla mnie czystą przyjemnością. Czy ktoś z was radnych tyle zrobił
dla swoich mieszkańców i wyborców ciężką fizyczną pracą co ja i radny Mateusz Kossakowski
poświęcając wiele godzin na pisaniu projektów, poświęcając swój urlop na ważne sprawy dla
mieszkańców?
Szanowna Ósemko Radnych piszecie w uzasadnieniu wniosku, że brak doświadczenia w
pełnieniu funkcji przewodniczącej, a także wiedzy samorządowej powoduje problemy w
funkcjonowaniu całej Rady.
To stwierdzenie jest dla mnie kolejnym absurdem, bo o jakim braku doświadczenia możemy,
mówić, kiedy jestem już nią prawie 3 lata. Tak mogliście Państwo napisać 3 lata temu. Np. czy
piekarz pracujący 3 lata w swoim zawodzie ma brak doświadczenia jako piekarz?
Współpracuję z urzędnikami, burmistrzem, a to wszystko dla dobra mieszkańców. To oni są
moim motywatorem i oni również nas oceniają. Nikt nie rodzi się od razu przewodniczącym,
ani samorządowcem, doświadczenia nabieramy w trakcie pełnienia różnych funkcji. Nie
twierdzę, że na wszystkim się znam, popełniam błędy jak każdy z nas, ale braku wiedzy
samorządowej nie możecie mi zarzucić, bo jeśli czegoś nie wiem, to konsultuje to z różnymi
radcami prawnymi. Nie wiem czy Państwo radni wiedzą, że sołtys to też samorząd, a jestem
nim od 2016 roku i od tej pory uczestniczę w każdej sesji Rady Miejskiej w Niemczy, ponieważ
będąc sołtysem chciałam wiedzieć o wszystkich ważnych sprawach naszej gminy.
Jako Przewodnicząca uczestniczę w wielu wydarzeniach samorządowych, ostatnio byłam
choćby na spotkaniu samorządowców z naszego terenu z premierem Polski nabierając tym
samym coraz większego doświadczenia w pracy samorządowej.
Coś mi się wydaje o ile pamięć mnie nie myli to jedna z podpisanych tutaj osób kończyła studia
związane z samorządem, administracją i prawem, czym chwaliła się w mediach
społecznościowych, więc nie rozumiem jak można złożyć 2 razy zły wniosek i uchwały
opierając się o już dawno nieaktualne przepisy prawa. Ale to ja wg was mam brak wiedzy
samorządowej. Wielokrotnie w emailach i pismach nakłanialiście mnie, abym jako
przewodnicząca gdzieś złożyła pismo, mimo że wielokrotnie powtarzałam, że ja jako
przewodnicząca nie mam takiej mocy tylko rada i pojedynczy radny ją ma, a nie
przewodniczący. Dziś po tym wniosku zastanawiam się czy to nie było celowe działanie, bo
przecież nie śmiem wątpić, że wielokadecyjni radni mogliby o tym nie wiedzieć i posiadają
całą samorządową wiedzę. Gdybym nie poczytała ustawy o samorządzie gminy, statutu i nie
poradziła się radców prawnych to właśnie w takim przypadku złamałabym bardzo ważne
prawo. Może o to wam chodziło.
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W radzie mamy wielu wielokadencyjnych radnych, którzy na wielu płaszczyznach wykazują
się brakiem znajomości Statutu Miasta i Gminy w Niemczy jak również brakiem wiedzy
samorządowej, więc najpierw niech każdy zacznie od siebie.
Ale taka jest wada ludzi, że wszystko co złe chcą widzieć u innych a nie u siebie samego.
Kolejnym punktem jaki Państwo poruszyliście w uzasadnieniu wniosku jest ograniczona
komunikacja pomiędzy przewodniczącą a radnymi oraz mieszkańcami, która doprowadziła do
powstania niepotrzebnych napięć.
I tutaj chciałabym się zapytać o jaki brak kontaktu chodzi z mieszkańcami kiedy osobiście kilka
razy w roku robię zebrania z mieszkańcami, mam dyżury w biurze rady, gdzie jestem prawie w
każdy wtorek, czego nie czynią np. wiceprzewodniczący rady lub przewodniczący komisji,
uczestniczę w zebraniach mieszkańców z burmistrzem, uczestniczę w zebraniach w różnych
sołectwach, choćby podczas wyborów na Sołtysa.
O jakich napięciach z mieszkańcami jest tutaj mowa? Nie mam żadnych problemów z
mieszkańcami, nigdy nie prowadziłam żadnych konfliktów z mieszkańcami naszej gminy. Nie
wiem o czym tutaj mowa, uważam że mam bardzo dobry kontakt z mieszkańcami naszej gminy
u których spotykam się z ogromną życzliwością. Jak można być aż tak odważnym i pisać
nieprawdę. Chyba, że ktoś z radnych tutaj podpisanych szerzy jakieś plotki, pomówienia i
buntuje mieszkańców chodząc po sklepach i innych lokalach. Bo i takie słuchy do mnie
dochodzą. Ja na to całe szczęście nie mam czasu, ponieważ nie po to dostałam mandat radnej.
A co do wspomnianego braku komunikacji z radnymi, czy kiedykolwiek odmówiłam rozmowy
z którymś z Was, czy kiedykolwiek odmówiłam komukolwiek z Was pomocy, czy
kiedykolwiek zbyłam was kiedy do mnie dzwoniliście, żeby porozmawiać, poradzić się, żeby
zwyczajnie podebatować nad jakim akurat wtedy ważnym problemem? Czy nie dzwoniłam lub
smsowałam do Was jeśli chciałam coś przekazać? Nie zapomnijcie też Szanowni Radni, że ta
kadencja jest bardzo krótka, gdyż niestety czas pandemii ograniczył możliwości spotykania się,
ale i tak uważam, ze jakoś sobie poradziliśmy w tym trudnym czasie.
Podsumowując to wszystko chciałam powiedzieć, że nie możecie mnie karać, upokarzać
publicznie przed mieszkańcami
za to, że jednocześnie jestem sołtysem, radną i
przewodniczącą. A jeśli już to robicie, to nie świadczy to o mnie źle, tylko z przykrością musze
stwierdzić o Was samych – o tych którzy ten wniosek podpisali. Sami nie wykazując zbyt
wielkiego zaangażowania w sprawy swoich mieszkańców chcecie mnie ukarać za to, że zbyt
dużo działam dla sołectwa Gilów. Czy właśnie nie tak powinien działać każdy radny? Czegoś
tutaj nie rozumiem. Czy bycie aktywnym społecznikiem nie jest wadą a zaletą? Dlaczego to co
dobre postrzegacie jako złe? Przecież pełnienie funkcji społecznych i działanie dla
mieszkańców Gminy, do których również Gilów i Gola należą jest atutem a nie wadą. Całe
życie uczono mnie, że praca społeczna to cos dobrego, a jak widać po wniosku i całej sytuacji
wg radnych rady miejskiej w Niemczy to nic dobrego.
Szanowni Państwo powtórzę jeszcze raz słowa wypowiedziane już przeze mnie kiedy za
pierwszym razem złożyliście wniosek: TO NIE JA DZIELĘ RADĘ MIEJSKĄ W NIEMCZY
TYLKO TEN WNIOSEK NAS DZIELI.
Ja nie jestem politykiem a społecznikiem, dlatego nie mogę pojąć tej całej sytuacji, czuję się
tutaj dzisiaj jak na jakimś procesie? Czy tak powinna wyglądać praca radnych? Czy aż tak z
łatwością przychodzi wam dziś sądzić mnie nie patrząc na siebie.
A Państwa radnych proszę o zapoznanie się z obowiązkami przewodniczącego rady wg prawa
samorządowego jak i naszego statutu, a jeśli chcą Państwo to ja po krótce przypomnę, że do
obowiązków przewodniczącego w porównaniu do zwykłego radnego należy tylko zwoływanie
i prowadzenie sesji oraz przekazanie dokumentacji na sesje, reprezentowanie rady na zewnątrz.
Gdybyście tylko chcieli, aby było normalnie w relacji rada – burmistrz to tak właśnie tak by
było, wystarczy zacząć myśleć samemu, a nie ulegać innym, a zobaczycie, że będzie lepiej.
Czy wg was nasza gmina nie zmienia się na lepsze? Ja to widzę ze jest coraz piękniej. Przecież
wszystkim nam zależy na dobru i rozwoju Gminy Niemcza, mamy wspólny cel i gramy do
jednej bramki. Jedni bardziej aktywnie, drudzy mniej…ale cel jest ten sam Gmina Niemcza.
Jeśli to zrozumiecie to będziecie wiedzieć że spory w radzie jak i na płaszczyźnie rada10

burmistrz nic tutaj nie pomogą. A z każdym da się dogadać, porozmawiać, wystarczy tylko
chcieć. Ale właśnie gdybyście, tylko chcieli.
Jak mówi przysłowie ,,zgoda buduje – niezgoda rujnuje’’. Zastanówcie się, czy chcemy
rozwijać naszą małą ojczyznę, czy pozostać małym, biednym zaściankiem.
Przede wszystkim zastanówcie się czego chcą nasi mieszkańcy: - rozwijać się? Czy
obserwować jak wybrani przez nich ludzie walczą ze sobą bez żadnego powodu.
Na sam koniec przypomnę Radnym tylko rotę przysięgi jaką składaliśmy na pierwszej sesji.
Tak dla zastanowienia się.
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
mieszkańców”.”
Radny Stanisław Pelc odniósł się do sytuacji w której Przewodnicząca Paulina Dziedzic
pomogła w sprawie komina, przypomniał, że nadzór budowlany nakazał gminie komin
zabezpieczyć i tak się stało zatem nie miała ona wpływu na rozstrzygniecie sprawy.
Przypomniał również sytuację, która nie powinna według radnego mieć miejsca, gdzie podczas
jednej z sesji na której go nie było, przewodnicząca wobec wypowiedzi burmistrza
nadużywania prze niego jego nazwiska, nie zajęła wówczas swojego stanowiska, pozwalając
na sytuację.
Radny Stanisław Szklarski przypomniał rotę przysięgi składanej przez wszystkich radnych
podczas ślubowania na pierwszej sesji, że radni działają dla dobra mieszkańców. Podkreślił
znaczenie pracy jaką wkłada burmistrz, aby gminie i mieszkańcom żyło się lepiej, zmienia ją
ubiegając się o środki zewnętrzne. Radny podkreślił, wspiera działania burmistrza, bo otrzymał
mandat dla gminy, dla obywateli. Radny Szklarski nawiązał do kilku sytuacji gdzie był
zmuszony do składania wyjaśnień w prokuraturze, i potwierdził swoja gotowość do udziału w
spotkaniu i rozmowach w sprawie odwołania Przewodniczącej Pauliny Dziedzic.
Ad Vocem Radna Wiesława Kajrys podkreśliła, że dobre imię warte jest każdej ceny, a poza
urzędem dobre imię radnych jest szargane, wyraziła swoja dezaprobatę dla takiej sytuacji.
Radny Stanisław Szklarski potwierdził rację przedmówczyni, zadając pytanie zebranym czym
sobie zasłużył na to, aby na niego składać donos?.
Radna Wiesława Kajrys wystąpiła z wnioskiem o przerwę w obradach.
Nawiązała się niekontrolowana dyskusja radnych Stanisława Pelca i Stanisława Szklarskiego.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic zarządziła przerwę od godz. 14.58 do godz. 15.10
Przewodnicząca po wznowieniu obrad oświadczyła, że żyjemy w państwie demokratycznym
i jako przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy nie odpowiada za treści wyrażone przez
uczestników posiedzeń Rady Miejskiej. Po czym dodała, że jako radni jesteśmy osobami
publicznymi i powinniśmy być odporni na krytykę. Przewodnicząca Paulina Dziedzic
poprosiła o obiektywizm podczas głosowania i pojęcie decyzji według własnego zdania.
Przewodnicząca obrad przystąpiła do przyjmowania wniosków z kandydatami do pracy w
komisji skrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania
Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Pani Pauliny Dziedzic z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Niemczy:
Radna Kamila Smęt zgłosiła kandydaturę Radnej Marii Oleksiak, która wyraziła zgodę na
pracę w komisji;
Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydatury radnych Miłosza Wrzesińskiego oraz Pawła
Zapotocznego, którzy również wyrazili zgodę na prace w komisji.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
a) Nr 66/2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania w sprawie odwołania Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Pani Pauliny Dziedzic z
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
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Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania w sprawie odwołania Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Pani Pauliny Dziedzic z
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt Nr 66/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , 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
PRZECIW (1)
Mateusz Kossakowski
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/217/21 w sprawie powołania
Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Radnej
Rady Miejskiej w Niemczy Pani Pauliny Dziedzic z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Niemczy.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 5.
Powołano komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania
Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Pani Pauliny Dziedzic z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Niemczy w składzie:
1. Maria Oleksiak
2. Miłosz Wrzesiński
3. Paweł Zapotoczny
Przewodnicząca Paulina Dziedzic zarządziła przerwę od godz. 15.20 do godz.15.30
Po wznowieniu obrad oddała głos komisji skrutacyjnej. Członek komisji Radny Miłosz
Wrzesiński przedstawił Przewodniczącego komisji skrutacyjnej w osobie radnej Marii
Oleksiak i odczytał treść kart do głosowania. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia
głosowania tajnego w celu odwołania Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Pauliny Dziedzic z
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic poprosiła o odczytanie protokołu Komisji
skrutacyjnej. Przewodnicząca komisji Maria Oleksiak odczytała protokół.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, że bezwzględną większością głosów tj. 8 głosów „za”
odwołaniem Radna Paulina Dziedzic została w dniu 30 września 2021 roku odwołana z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Dokumentacja komisji skrutacyjnej z przebiegu głosowania wraz z protokołem o wynikach
głosowania tajnego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Radna Paulina Dziedzic podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę a
mieszkańcom gminy życzyła, aby jej następca spełnił ich oczekiwania. Po czym przekazała
prowadzenie obrad I Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Niemczy radnemu
Andrzejowi Osipowiczowi.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz odczytał tekst uchwały Nr XXXVIII/218/21
Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 września 2021 roku w sprawie stwierdzenia
odwołania Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Pauliny Dziedzic z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy podjętej w wyniku głosowania tajnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Radny Stanisław Pelc podziękował Radnej Paulinie Dziedzic za prace na rzecz gminy w
czasie pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz poprosił Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Panią Agnieszkę Musiała o przedstawienie założeń projektu uchwały.
Dyrektor poprosiła o pytania. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poprosił poszczególne
komisje rady o wyrażenie opinii. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o
pozytywnych opiniach Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego podczas posiedzenia
połączonych komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
a) Nr 53/2021 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Niemcza na lata 2021-2023;
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Niemcza na lata 2021-2023 (Projekt Nr 53/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/219/21 w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Niemcza na lata 2021-2023.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 9.
b) Nr 54/2021 zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Niemczy;
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący poprosił poszczególne komisje
rady o wyrażenie opinii. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych
opiniach Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego podczas posiedzenia połączonych
komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Niemczy (Projekt Nr 54/2021 ).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/220/21 w sprawie zmian
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy
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Niemczy.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 11.
c) Nr 55/2021 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, działającego pod firmą: "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie dla Gminy Niemcza na lata 2019-2023
(Ewaluacja 2021)";
Poprawkę przyjęto.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodniczący poprosił poszczególne komisje
rady o wyrażenie opinii. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych
opiniach Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego podczas posiedzenia połączonych
komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały z poprawkami.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, działającego pod firmą: "Wodociągi i
Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie dla
Gminy Niemcza na lata 2019-2023 (Ewaluacja 2021)" (Projekt Nr 55/2021 z poprawkami).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/221/21 w sprawie uchwalenia
"Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, działającego pod firmą: "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie dla Gminy Niemcza na lata
2019-2023 (Ewaluacja 2021)".
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 13.
d) Nr 56/2021 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Niemcza na lata 2021-2026" z poprawkami.
Radna Edyta Mielnik zapytała o czynniki zwiększające i zmniejszające stopę bazową
czynszu, o której mowa w projekcie uchwały, zaproponowała zapisy, które miałyby zachęcać
mieszkańców do wymiany pieców „kopciuchów” na alternatywne sposoby ogrzewania.
Wniosła o doprecyzowanie zapisów projektu uchwały podczas spotkania i ponownego
zaopiniowania projektu uchwały.
Mecenas Mateusz Zeman poinformował o procedurze jaka powinna zostać przeprowadzona
przez radnych podczas pojawiających się wątpliwości albo przegłosowanie wniosku o
przekazanie projektu do komisji o ponowny przegląd albo jego odrzucenie.
Prezes Elżbieta Szymańska wskazała na to, że zakres projektowanej uchwały skupia się na
określeniu zasad i standardów ujętych w ramach czasowych, które będą regulowały proces
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gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w kolejnych latach. Program zawiera plan
remontów planowanych w kolejnych 5 latach. Pani Prezes podkreśliła, że zasady zwolnień z
czynszów, czy wymiany ogrzewania nieekonomicznego są proponowane inne rozwiązania
prawne.
Radny Stanisław Pelc w związku z wieloma wątpliwościami co do zapisów w projekcie
uchwały zaproponował przekazanie projektu do komisji w celu weryfikacji i uzupełnienia
zapisów.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad wnioskiem.
Głosowano wniosek w sprawie:
przekazania projektu Nr 56/2021 uchwały w sprawie "Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemcza na lata 2021-2026" do
ponownego rozpatrzenia przez komisje Rady Miejskiej w Niemczy.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława Ewa Kajrys , Mateusz
Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak , Andrzej Piotr Osipowicz ,
Stanisław Tadeusz Pelc , Kamila Anna Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław
Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
PRZECIW (1)
Paweł Andrzej Rożek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paulina Ewa Dziedzic
Wniosek został przyjęty. Projekt Nr 56/2021 uchwały został przekazany do komisji, do
ponownego rozpatrzenia.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska zaproponowała ustalenie terminu spotkania
roboczego. Termin zostanie ustalony później.
e) Nr 57/2021 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Niemcza z poprawkami.
Radna Edyta Mielnik zapytała czy dobrze zrozumiała zapisy paragrafu 5 pkt 1w projekcie
uchwały, że do 500 tyś burmistrz nie musi pytać rady o zgodę na nabycie nieruchomości.
Mecenas Mateusz Zeman potwierdził.
Po czym zapytała o zapisy w rozdziale 8 paragraf 17 projektu uchwały, gdzie jest mowa o
bonifikacie opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, czy szkoły płacą jakiś czynsz jeśli
chodzi o szkoły publiczne? Mecenas Mateusz Zeman przytoczył przepis art. 6 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, w którym mowa jest że placówki tego rodzaju są
zwolnione z tego rodzaju zobowiązań. Radna Edyta Mielnik zapytała jeszcze o zapis w
rozdziale 9 gdzie mowa jest o wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości, tzn. przepis
znosi zgodę rady na to aby powyżej 3 lat burmistrz mógł sam podejmować decyzje o najmie i
dzierżawie nieruchomości? Mecenas Zeman zwrócił uwagę, że z mocy samego prawa do 3 lat
wydzierżawia burmistrz natomiast zmiana trybu następuje w określonych przypadkach
wymienionych w paragrafie 24.
Radna Edyta Mielnik w związku z wieloma wątpliwościami co do zapisów w projekcie
uchwały, które dałyby daleko idące kompetencje burmistrzowi, zaproponowała przekazanie
projektu Nr 57/2021 ponownie do rozpatrzenia komisji.
Mecenas Zeman podał przykłady rozwiązań prawnych, które ze względów praktycznych
przyjmowane są w samorządach. Podkreślił znaczenie podjęcia tych uchwał w tym samym
czasie, ponieważ przepisy są ze sobą nierozerwalnie połączone.
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Radna Wiesława Kajrys zapytała czy uchwała będzie miała zastosowanie do umów już
obowiązujących? Mecenas Zeman wskazał na zapis paragrafu 30 projektu uchwały,
wykluczający jego zastosowanie wobec umów obowiązujących i wniosków, które wpłynęły
przed wejściem w życie uchwały.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej Edyty
Mielnik.
Głosowano wniosek w sprawie:
przekazania projektu Nr 57/2021 uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Niemcza do ponownego rozpatrzenia przez
komisje Rady Miejskiej w Niemczy.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława Ewa Kajrys , 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
PRZECIW (2)
Paulina Ewa Dziedzic , Mateusz Kossakowski
Wniosek został przyjęty. Projekt Nr 56/2021 uchwały został przekazany do komisji, do
ponownego rozpatrzenia.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
f) Nr 58/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Niemcza z poprawkami.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poprosił poszczególne komisje rady o wyrażenie
opinii. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i
Rozwoju Gospodarczego podczas posiedzenia połączonych komisji.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie łączne nad poprawką
wprowadzona podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni jednogłośnie przyjęli
poprawkę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Niemcza (Projekt Nr 58/2021 z poprawkami).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/222/21 w sprawie zasad
wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta i Gminy Niemcza.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 16 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 17.
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g) Nr 62/2021 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2021-2036 z poprawkami.
Skarbnik Gminy poinformowała o wprowadzeniu w dniu dzisiejszym autopoprawki do
projektu uchwały.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie łączne nad poprawką
wprowadzoną na wniosek pisemny burmistrza przed sesją – pismo stanowi załącznik nr …..
do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący poprosił poszczególne komisje rady o wyrażenie opinii. Przewodnicząca
Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach Komisji Infrastruktury Społecznej i
Spraw Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
podczas posiedzenia połączonych komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2021-2036 (Projekt Nr 62/2021) z poprawkami.
Odnotowano brak wyników głosowania.
Przewodniczący obrad w związku z problemami technicznymi zarządził reasumpcję
głosowania.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2021-2036 (Projekt Nr 62/2021) z poprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/223/21 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 18 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 19.
h) Nr 59/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021 rok
z poprawkami.
Skarbnik Gminy poinformowała o wprowadzeniu w dniu dzisiejszym autopoprawki do
projektu uchwały w związku z urealnieniem planu budżetu w związku z określeniem
wskaźników do projektu budżetu na rok 2022.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie łączne nad poprawką
wprowadzoną na wniosek pisemny burmistrza przed sesją. Radni jednogłośnie przyjęli
poprawkę. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021
rok (Projekt Nr 59/2021 z poprawkami);.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
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Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński ,
Paweł Zapotoczny
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/224/21 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 20 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 21.
i) Nr 60/2021 w sprawie wystąpienia Gminy Niemcza ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.
Uchwała była omawiana podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 28.09.2021 roku
Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i
Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Niemcza ze Stowarzyszenia Gmin
Ślężańskich (Projekt Nr 60/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/225/21 w sprawie w sprawie
wystąpienia Gminy Niemcza ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 22 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 23.
j) Nr 61/2021 o zmianie uchwały nr XX/116/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19 sierpnia
2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Niemcza do Stowarzyszenia ,,ŚLĘŻANIE - Lokalna
Grupa Działania” w Sobótce.
Uchwała była omawiana podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 28.09.2021 roku
Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach Komisji
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i
Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr XX/116/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19
sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Niemcza do Stowarzyszenia ,,ŚLĘŻANIE Lokalna Grupa Działania” w Sobótce (Projekt Nr 61/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (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
Rada Miejska w Niemczy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/226/21 o zmianie uchwały nr
XX/116/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia
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Gminy Niemcza do Stowarzyszenia ,,ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania” w
Sobótce.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 24 do protokołu do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 25.
11. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
Burmistrz Jarosław Węgłowski poprosił radnych o pytania do złożonego w materiałach
sprawozdania, którego treść wraz z informacja o realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym
stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Radna Edyta Mielnik zapytała o przybliżenie tematu spotkania jakie odbyło się w Wilkowie
Wielkim w związku z projektem zagospodarowania terenu pałacu. Pan Burmistrz
poinformował, że obiekt jest obecnie własnością prywatną a spotkanie dotyczyło
rozpowszechnieniem informacji o możliwości wykupienia tego kompleksu. Radna zapytała o
wiadomości dla Niemczy z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Pan Burmistrz
poinformował, że Forum było zorganizowane na szczeblu globalnym, zatem dla naszej małej
gminy nie omawiano szczegółowych propozycji, Pan Burmistrz brał natomiast udział w kilku
panelach poświęconych m.in. tematom rolnictwa, nieruchomości i gospodarki, a także
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tych obszarach.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Do biura Rady Miejskiej w Niemczy do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne interpelacje,
zapytania radnych.
Radna Edyta Mielnik poprosiła o wpisanie sprawozdania z realizacji uchwał do porządku
obrad.
Mecenas Zeman poinformował, że nie ma takiego obowiązku ustawowego.
Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował o ważnym temacie, który był podjęty podczas
jednego ze spotkań na szczeblu powiatu, reorganizacji komunikacji transportu publicznego
na ternie Powiatu Dzierżoniowskiego. Pan Burmistrz przybliżył wstępne propozycje
proponowanych rozwiązań organizacji wraz z dowozem uczniów do szkół publicznych, gdzie
gmina musiałaby dopłacić na transport zbiorowy około 190 tyś zł.
Niestety możliwości naszej gminy na to nie pozwalają. Na razie jest to temat do dyskusji i
wymaga zgody wszystkich gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.
Radna Edyta Mielnik przekazał zgłoszenie mieszkańca gminy o braku połączeń autobusu linii
nr 30, poprosiła o weryfikację warunków umowy na realizację usług przewozowych w
zakresie transportu młodzieży do szkół średnich. Pan Burmistrz poruszy ten temat na
najbliższym spotkaniu
13. Sprawy Różne.
Mieszkanka miejscowości Jasinek, zabrała głos w sprawie jedynej drogi gruntowej w tej
miejscowości, która jest w okropnym stanie. Droga jest ustawicznie zalewana po roztopach i
podmywana podczas deszczu, a jest jedyną trasą dojazdową dla mieszkańców tej małej
miejscowości. Mieszkanka poinformowała, że złożyła w dniu dzisiejszym pismo do
burmistrza w sprawie naprawy tej drogi. Pan Burmistrz poinformował, że problem jest do
rozwiązania ale niestety są to drogi wykorzystywane przez rolników, którzy przewożą swoje
plony ciężkim sprzętem rolniczym o wysokich tonażach. Z uwagi na to, że jest to droga
kolejnej kategorii i częstotliwości użytkowania publicznego, jej remont będzie rozważany w
ramach możliwości finansowych gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych na takie cele.
Mieszkanka Jasinka poprosiła o odpowiedź na złożone wcześniej pismo. Pan Burmistrz
sprawdzi stan sprawy.
Radny Miłosz Wrzesiński poinformował radnych o wynikach kontroli działalności w
Niemczańskim Ośrodku Kultury w Niemczy, i wskazał na konieczność remontu w jednostce
balkonów i dachu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o dodatkową dotacje dla
zadań promocyjnych, które prowadzi obecnie instytucja kultury. Skarbnik Gminy
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poinformowała o dobrej sytuacji finansowej jednostki, nie utraciła płynności finansowej,
natomiast sytuacja będzie przeanalizowana i zweryfikowana.
Radny Stanisław Pelc wrócił do sprawy drogi w Jasinku i przypomniał o propozycji spotkania
radnych w Jasinku na wizji lokalnej w celu oceny sytuacji.
Radna Edyta Mielnik wracając do problemu dróg zapytała kto odpowiada za czystość ul.
Królowej Jadwigi i Sienkiewicza. Sekretarz Gminy poinformowała, że sprawy zostaną
sprawdzone, a informacja przekazana w późniejszym terminie.
Radna Paulina Dziedzic podziękowała Prezes Elżbiecie Szymańskiej i pracownikom urzędu
miasta za organizację pomocy dla mieszkańców Goli Dzierżoniowskiej w czasie stanu
zagrożenia powodziowego.
Burmistrz Jarosław Węgłowski opowiedział o czynnościach pielęgnacyjnych na obiektach
sportowych podejmowanych przez zarządzających tymi obiektami i kosztami z tym
związanymi, Burmistrz poinformował o pewnych rozbieżnościach pomiędzy wysokością
wykonania środków finansowych z funduszu sołeckiego na zakup paliwa do koszenia. Z
uwagi na to, że kwoty wydają się zawyżone w stosunku do potrzeb pan Burmistrz poprosił
Komisję Rewizyjną o zajęcie się tym tematem podczas kontroli.
Radna Edyta Mielnik wyjaśniła, ze pytała o temat utrzymania czystości na ul. Sienkiewicza,
po czym wskazała na obszary, które wykaszane są w miejscowościach Podlesie i Ruszkowice
ze środków funduszu sołeckiego. Radna poinformowała, że takie wyjaśnienie zostanie
złożone. Radna wskazując na szereg czynności podejmowanych przez sołtysa i mieszkańców
miejscowości, które nie są rozliczane w ramach funduszu sołeckiego oraz ich zaangażowanie
w pracy na rzecz sołectwa poprosiła, aby została doceniona. Pan Burmistrz Jarosław
Węgłowski wyjaśnił, że jego zamiarem nie było insynuowanie, że Pan Sołtys robi coś
niewłaściwego, poprosił jedynie o przedstawienie informacji o wykorzystaniu środków
finansowych. Pani Sekretarz Gminy Hanna Piwowarska odpowiadając na pytania OSP w
sprawie możliwości zakupu koszulek dla strażaków, poprosiła o kontakt ze służbami
księgowymi w tym zakresie.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz wyznaczył datę spotkania roboczego w sprawie
omówienia założeń projektów uchwał mieszkaniowych na dzień 12 października 2021 roku
(wtorek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy o godz. 15.30. Pani Sekretarz poprosiła
radnych o przesłanie uwag do projektów uchwał na email. Radna Wiesława Kajrys
poinformowała, że do materiałów na najbliższe posiedzenia w październiku będą
opublikowane dostarczone już projekty 56/2021 i 57/2021 a zmiany zostaną naniesione przez
radnych i przegłosowane podczas posiedzeń. Przewodniczący obrad potwierdził termin
spotkania roboczego.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz przekazał prośbę mieszkańców Gilowa o
interwencję w sprawie naprawę barierki przy przepuście przy potoku Piekielnik na zakręcie,
bo jest problem kto ma to wykonać. Pan Burmistrz poinformował, że takie zgłoszenie już
zostało zarejestrowane.
Nastąpiła niekontrolowana polemika Radnych z Burmistrzem na temat procedur
podejmowania decyzji i załatwiania spraw bieżących zgłaszanych przez mieszkańców.
15. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz
o godz. 18:20 zamknął posiedzenie XXXVIII/21 sesji.
Nagranie archiwalne z XXXVII sesji znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/TkGwzzPU_Js
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz
Przygotował(a): Agnieszka Borowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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