Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR 0002.000013.2021
XXXIX Sesja w dniu 29 października 2021
Obrady rozpoczęto 29 października 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:40 tego
samego dnia.
1. Otwarcie XXXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował o ich jawności, a na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Rada Edyta Mielnik wniosła o zmianę porządku obrad poprzez wniesienie pod obrady
projektu uchwały i rozpatrzeniu wniosku Radnego RM w Niemczy Pawła Zapotocznego.
Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska wniosła o wycofanie z porządku obrad projektów
uchwał Nr 56/2021 i 57/2021 w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Niemcza, poprosiła również o wpisanie projektów uchwał budżetowych tj.
o zmianach w WPF i Budżecie Miasta i Gminy Niemcza na rok 2021.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie łączne w sprawie przyjęcia wniosków. Wnioski
przyjęto jednogłośnie. Po czym zarządził głosownie nad przyjęciem nowego porządku obrad.
Głosowano wniosek w sprawie:
przyjęcia nowego porządku obrad XXXIX/21 sesji Rady Miejskiej w Niemczy z
wprowadzonymi zmianami. Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/21.
Nie wniesiono uwag do projektu protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Imienny
wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Niemcza o analizie oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz odczytał złożone w biurze Rady Miejskiej w
Niemczy informacje Wojewody Dolnośląskiego oraz Przewodniczącej RM w Niemczy
Pauliny Dziedzic w zakresie przeprowadzonej analizy złożonych przez zobowiązanych
oświadczeń majątkowych. Informację Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza odczytała
Sekretarz Gminy Niemcza Pani Hanna Piwowarska. Informacje stanowią załączniki
odpowiednio nr 4,5,6 do niniejszego protokołu.
Radni nie mieli pytań.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Niemcza, za rok szkolny 2020/2021 (art. 11 ust. 7 ustawy
Prawo oświatowe).
Przewodniczący obrad poinformował zebranych, że temat był szeroko omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji w dniu 26 października 2021 roku. Radni nie mieli pytań.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
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a) Nr 64/2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz w związku z projektem uchwały poprosił o
zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.
Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydatury radnych:
Marii Oleksiak, Miłosza Wrzesińskiego i Pawła Zapotocznego.
Radna Maria Oleksiak nie wyraziła zgody.
Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydaturę radnej Kamili Smęt, która również nie wyraziła
zgody.
Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie zgody pozostałych kandydatów. Radni Miłosz
Wrzesiński i Paweł Zapotoczny wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji skrutacyjnej.
Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydaturę radnej Edyty Mielnik, która wyraziła zgodę na
prace w Komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w
celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Niemczy (Projekt Nr 64/2021).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/227/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy, stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Powołano Komisję skrutacyjną w składzie:
1) Edyta Mielnik Przewodnicząca komisji.
2) Miłosz Wrzesiński;
3) Paweł Zapotoczny.
Przewodniczący obrad, zapoznał zebranych z konsekwencjami podjęcia 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 i poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Radny Stanisław Pelc zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Osipowicza. Innych kandydatów
nie zgłoszono.
Andrzej Osipowicz wyraził zgodę i w związku z powyższym złożył na piśmie rezygnacje
z pełnionych przez niego funkcji tj. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy,
Przewodniczącego i ze składu w Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Niemczy oraz Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady
Miejskiej w Niemczy. Rezygnacje Radnego Andrzeja Osipowicza stanowią załączniki
odpowiednio nr 9,10,11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz oddał przewodnictwo obrad Wiceprzewodniczącej
Rady Miejskiej w Niemczy Pani Wiesławie Kajrys i ogłosił przerwę w obradach od godz. 13.21
do 13.35.
Obrady wznowiła Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys i otworzyła kolejny podpunkt obrad
w punkcie 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
b) Nr 70/2021 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat
tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
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Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w
Niemczy rezygnacji z dnia 29 października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy
Andrzeja Osipowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt
nr 70/2021).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/228/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy, stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
c) Nr 74/2021 o zmianie uchwały Nr I/2/18/ Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 21 listopada
2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Niemczy.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat
tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie
uchwały o zmianie uchwały Nr I/2/18/ Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 21 listopada 2018
roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niemczy
(Projekt Nr 74/2021).Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/229/21 z dnia 29 października 2021
roku o zmianie uchwały Nr I/2/18/ Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 21 listopada 2018
roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Niemczy, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
d) Nr 71/2021 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z funkcji
Przewodniczącego i ze składu w Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat
tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z funkcji
Przewodniczącego i ze składu w Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt Nr 71/2021).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/230/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z
funkcji Przewodniczącego i ze składu w Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy, stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
e) Nr 75/2021 o zmianie uchwały Nr II/5/18/ Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada
2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy.
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Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat
tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie
Łączne nad wprowadzonymi zmianami redakcyjnymi związanymi z zapisami w tytule
uchwały, oraz zgodnie z wnioskiem Radnej o członkostwo w Komisji Infrastruktury
Technicznej i Rozwoju Lokalnego RM w Niemczy. Radni przyjęli wnioski jednogłośnie.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały Nr
II/5/18/ Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Niemczy (Projekt Nr 75/2021 z przyjętymi zmianami).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/231/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z
funkcji Przewodniczącego i ze składu w Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
f) Nr 72/2021 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z funkcji
Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat
tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. W związku z naniesionymi przez komisje poprawkami Przewodnicząca
obrad zarządziła głosowanie łączne nad wprowadzonymi zmianami redakcyjnymi
związanymi z zapisami w tytule uchwały, gdzie Radny Osipowicz złożył rezygnacje z
przewodniczenia komisji statutowej zachowując status członka. Radni przyjęli poprawki
jednogłośnie. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w
sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29 października 2021 r.
Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z funkcji Przewodniczącego
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt Nr 72/2021).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/232/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 29
października 2021 r. Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza z
funkcji Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Niemczy,
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
g) Nr 69/2021 o zmianie uchwały nr XXIX/181/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26
lutego 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat
tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Przewodnicząca obrad zaczęła odczytywać treść zmian, po czym
poprosiła Mecenasa Mateusza Zemana o pomoc w interpretacji zapisów projektu.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys ogłosiła przerwę w obradach od godz. 13.50 do
14.05.
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Przewodnicząca obrad wznowiła obrady i poinformowała o ustaleniach podjętych w przerwie
z uwagi na złożoną przez radnego Andrzeja Osipowicza rezygnacją z przewodniczenia w
doraźnej Komisji Statutowej. Odczytała pełną treść proponowanych zmian. Po czym
zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do projektu zmian. Radni w głosowaniu łącznym
przyjęli proponowane zmiany.
Przewodnicząca Wiesława Kajrys zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie
uchwały nr XXIX/181/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Niemczy (projekt Nr 69/2021) ze
zmianami.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/233/21 z dnia 29 października 2021
roku o zmianie uchwały nr XXIX/181/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego
2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Niemczy,
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
h) Nr 65/2021 w sprawie stwierdzenia wyboru Radnej/Radnego Rady Miejskiej w Niemczy
............ na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca obrad poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji skrutacyjnej
powołanej uchwałą nr XXXIX/227/21 z dnia 29 października 2021 roku o przeprowadzenie
wyborów tajnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Radna Edyta Mielnik, poinformowała o zasadach
przeprowadzenia wyborów w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy. Nastąpiło głosowanie tajne. Radni kolejno
oddawali głos. Po oddaniu głosu przez ostatniego uprawnionego radnego, przewodnicząca
obrad zarządziła przerwę, podczas której Komisja skrutacyjna przystąpiła do określenia
wyników głosowania.
Przewodnicząca obrad Wiesława Kajrys ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.20 do
14.25
Po wznowieniu obrad, przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Edyta Mielnik odczytała
protokół, w którym komisja stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego,
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Miejskiej w Niemczy, Rada Miejska w Niemczy wybrała na funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Niemczy Radnego Rady Miejskiej w Niemczy – Andrzeja Osipowicza.
Protokół z głosowania tajnego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Z tego względu stało się konieczne sporządzenie uchwały potwierdzającej ten wybór.
Uchwała nr XXXIX/234/21 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie stwierdzenia
wyboru Radnego Rady Miejskiej w Niemczy Andrzeja Osipowicza na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
Przewodnictwo obrad przejął Radny Andrzej Osipowicz i przeszedł do kolejnych projektów
uchwał.
i) Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemcza na lata 2021 – 2030.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat tego
projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemcza na lata 2021 –
2030 (Projekt Nr 67/2021).
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/235/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemcza na lata 2021 – 2030,
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
j) Nr 68/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie miejscowości Przerzeczyn - Zdrój.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat tego
projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poinformował o wprowadzeniu
poprawek do projektu, poprawki w głosowaniu łącznym zostały przez radnych do projektu
przyjęte. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości
Przerzeczyn - Zdrój (Projekt Nr 68/2021 z przyjętymi poprawkami).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/236/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Przerzeczyn - Zdrój, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
k) Nr 73/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała o pozytywnych opiniach na temat tego
projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Komisji
Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego wyrażonych podczas posiedzenia
połączonych komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poinformował o wprowadzeniu
poprawek do projektu, poprawki w głosowaniu łącznym zostały przez radnych do projektu
przyjęte. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt Nr 73/2021 z przyjętymi
poprawkami).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/237/21 z dnia 29 października 2021
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stanowi
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
l) Nr 76/2021 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2021-2036.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas II części
posiedzenia w dniu 29.10.2021 roku. Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała
o pozytywnych opiniach na temat tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
wyrażonych podczas posiedzenia połączonych komisji. Autopoprawkę przedstawiła Pani
skarbnik, przewodniczący obrad zarządził głosowanie łączne. Radni przyjęli autopoprawkę
jednogłośnie. Radni nie mieli pytań do projektu po zmianach. Przewodniczący obrad
zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2021-2036 (Projekt Nr 76/2021 z
przyjętymi poprawkami).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 października 2021
roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2021-2036, stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
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m) Nr 77/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021
rok.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas II części
posiedzenia w dniu 29.10.2021 roku. Wiceprzewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała
o pozytywnych opiniach na temat tego projektu, Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego
wyrażonych podczas posiedzenia połączonych komisji. Autopoprawkę przedstawiła Pani
skarbnik, przewodniczący obrad zarządził głosowanie łączne. Radni przyjęli autopoprawkę
jednogłośnie. Radni nie mieli pytań do projektu po zmianach. Przewodniczący obrad
zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 października 2021
roku podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza
na 2021 rok, stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
n) Nr 79/2021 w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wniosku z dnia
05.10.2021r. (nr 3875/21) Pana Pawła Zapotocznego – Radnego Rady Miejskiej w Niemczy
,,o przyjęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – oddział we Wrocławiu stawu
znajdującego się na działce nr 75/17 obręb 0006 Nowa Wieś Niemczańska (…) na stan
Gminy Niemcza” do załatwienia według właściwości.
Przewodniczący oddał glos Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radna Edyta Mielnik przedstawiła projekt uchwały wraz z opinia komisji w tej sprawie.
Stanowisko komisji stanowi załącznik do projektu uchwały, które skłania do przychylenia się
do prośby mieszkańców i podjęcia próby przez burmistrza do przejęcia na własność gminy
zbiornika wodnego będącego w zarządzie KOWR.
Burmistrz Jarosław Węgłowski zabierając głos w sprawie, poinformował o fakcie podjęcia
rozmów z instytucją zarządzającą terenem. Burmistrz przypomniał o odpowiedzi jaka została
skierowana do zainteresowanego radnego, gdzie instytucja zarządzająca zamierza
utrzymywać teren w należytym stanie i sprzedać. Burmistrz poinformował radnych również o
prognozie kosztów związanych z przekształceniem zbiornika w staw z doprowadzeniem
wody dopływowej, z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w ławeczki jak
zaproponował radny Paweł Zapotoczny to kwota około 300 tyś zł i niestety Gminy Niemcza
na to nie stać. Burmistrz podkreślił znaczenie ważniejszych potrzeb dla mieszkańców jak
kanalizacja czy budowa dróg.
Radna Edyta Mielnik podkreśliła zadania pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w
Niemczy, po czym odczytała wniosek radnego Zapotocznego, który wskazał w swoim
wniosku oprócz roli rekreacyjnej stawu także na inne rozwiązania związane z regulacją
retencji czy zbiornika powodziowego. Rada odczytała również odpowiedź jaką otrzymała z
KOWR w sprawie gdzie instytucja rozważy przekazanie działki wraz ze stawem na wniosek
gminy. Przewodnicząca komisji rekomenduje przekazanie wniosku Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Niemczy do załatwienia wg właściwości. Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska
będąc obecna na posiedzeniu komisji podsumowała treści poruszane podczas posiedzenia
gdzie była również mowa o tym co planuje sołectwo, głównym przedmiotem wniosku był
jednak inny aspekt sprawy, padały również propozycje, które wymagają znacznych nakładów
finansowych. Burmistrz Jarosław Węgłowski przedstawił informacje dotyczące rozmów z
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawach pozyskania gruntów potrzebnych dla
mieszkańców gminy m. in. pod budowę przedszkola, oczyszczalni ścieków ale i także
cmentarza. Radni Stanisław Pelc i Miłosz Wrzesiński zaapelowali o porzucanie pomysłu
związanego ze stworzeniem możliwości poprawienia retencji wód na terenie naszej gminy,
ten problem jest również ważny, radny Wrzesiński zaproponował skorzystanie z
proponowanej w wielu projektach pomocy finansowej. Radny Paweł Zapotoczny
przypomniał, że swój wniosek sformułował na prośbę mieszkańców, którzy wyrazili obawy o
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swoje zabudowania w związku z podjętymi przez gminę pracami remontowymi drogi,
poboczy i udrażnianiem rowów odpływowych, co spowoduje skierowanie wody do tego
zbiornika i przy okazji intensywnych opadów ryzyko podmakania terenu. Burmistrz poparł
pomysł pozyskania zewnętrznych środków finansowych, poprosił o udział w pozyskaniu
środków stowarzyszenia działające na danym terenie, które mają większe możliwości z uwagi
na zasady dofinansowania.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 października 2021
roku podjęcia uchwały przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wniosku z
dnia 05.10.2021 r. (nr 3875/21) Pana Pawła Zapotocznego – Radnego Rady Miejskiej w
Niemczy ,,o przyjęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – oddział we
Wrocławiu stawu znajdującego się na działce nr 75/17 obręb 0006 Nowa Wieś
Niemczańska (…) na stan Gminy Niemcza” do załatwienia według właściwości, stanowi
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
7. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza i realizacji uchwał.
Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza wraz z informacją z realizacji uchwał
stanowią kolejno załączniki nr 38 i 39.
Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował o wysokości 2.500.000 zł pozyskanych
środków dla Gminy Niemcza na rozwiązanie ważnych dla mieszkańców problemów m. in. na
remonty dróg przy ul. Kilińskiego, Południowej i Jasnej. Każde z zadań będzie zaplanowane
racjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych. Burmistrz
poinformował o inwestycjach w zakresie budowy ścieżek rowerowych, burmistrz podkreślił
znaczenie modernizacji oświetlenia i wymiany punktów świetlnych w całej gminie, której
prace są już bardzo zaawansowane. Burmistrz kierował swoje słowa przede wszystkim do
mieszkańców, którzy oglądają transmisje z sesji, podkreślił znaczenie inwestycji dla lokalnej
społeczności. Burmistrz podkreślił, że należy cieszyć się z takich możliwości jakie dają nam
programy rządowe. Burmistrz po raz kolejny zaprosił radnych do urzędu na rozmowy robocze
w sprawach bieżących gminy. Przewodniczący obrad kilka razy przerywał wypowiedź
burmistrza. Mecenas Zeman poinformował, że Burmistrz ma nieograniczone prawo
wypowiadania się w każdym aspekcie dotyczącym funkcjonowania gminy i zadań
ustawowych, do których została zobowiązana. Burmistrz Jarosław Węgłowski podziękował
mieszkańcom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy za udział w uroczystościach
w obchodach Święta Niepodległości w Niemczy i poprosił o wsparcie radnych poza sesjami.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 15.45 do
15.50.
Przewodniczący obrad po ich wznowieniu oddał głos radnej Edycie Mielnik.
Radna Edyta Mielnik skomentowała kilka tematów poruszonych przez Pana Burmistrza.
Radny Miłosz Wrzesiński zapytał szczegóły spotkania z dnia 26-27 października i o udział w
konferencji, po czym dodał, że zapyta Pana Burmistrza przy okazji luźnej z nim rozmowy w
terminie późniejszym. Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska poinformowała radnych, o
możliwości sformułowania pytań do burmistrza, które zostaną odnotowane i przekazane.
Radni nie mieli pytań.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radna Edyta Mielnik zapytała, kto jest zarządca drogi dojazdowej na stadion i jest
odpowiedzialny za koszenie trawy. Sekretarz poinformowała, że teren został sprzątnięty przez
gminę. Radna nawiązując do tematu rozliczeń funduszu sołeckiego z poprzedniej sesji
poinformowała o wynikach sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego w zakresie zużycia
paliwa na koszenie przez sołectwo Podlesie. Radna dokonała analizy finansowej sprawozdań
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wszystkich sołectw i zwróciła uwagę na różnice w zakresie zużycia paliwa. Radna
poinformowała o terminowym złożeniu przez sołtysa Podlesia rozliczenia i poprosiła o
rozważanie przez Pana Burmistrza kierowanych do osób pracujących społecznie swoich słów
i złożenie przeprosin sołtysowi. Radna rozważa złożenie wniosku do Komisji rewizyjnej o
kontrolę w tym zakresie.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz podziękował wszystkim sołtysom i osobom
pracującym społecznie na rzecz swoich małych ojczyzn.
Radna Paulina Dziedzic sprostowała wypowiedź przedmówczyni, że sołectwo Gilów nie
przeznacza pieniędzy z funduszu sołeckiego na koszenie, te czynności wykonują mieszkańcy
pro bono. Radny Miłosz Wrzesiński przypomniał rekomendacje Komisji rewizyjnej co do
zmiany sposobu procedur wykorzystania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego. Radna
Edyta Mielnik poinformowała, że procedury zostały opracowane i już przyjęte. Radni nie
mieli więcej pytań.
9. Sprawy różne
W sprawach różnych głos zabrał mieszkaniec Niemczy Andrzej Kukuła, który podziękował
Burmistrzowi za pozyskanie tak wielu środków finansowych dla naszej gminy i poprosił
wszystkich o współpracę radnych z burmistrzem, bo społeczeństwo na Was patrzy i ocenia.
Pan Kukuła podziękował Panu Burmistrzowi za udostępnienie pomieszczeń dla Towarzystwa
Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej z przeznaczeniem na ekspozycję i wystawę
eksponatów historycznych związanych z nasza gminą.
W wielowątkowej dyskusji Radnych z Sekretarzem Gminy poruszono temat ustaleń
organizacji i zaistniałych sytuacji podczas dni miast partnerskich.
Radna Wiesława Kajrys zapytała czy podczas organizowanych spotkań roboczych w urzędzie
musi potwierdzać swoja obecność. Mecenas Mateusz Zeman powiedział, ze nie ma takiego
obowiązku.
Przewodniczący obrad poprosił o opublikowanie na stromnie internetowej gminy informacji o
organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Niemczy w związku ze zbliżającym się
świętem, podziękował paniom z OPS w Niemczy za organizację poczęstunku podczas dni
miast partnerskich.
Radna Edyta Mielnik poprosiła o przekazanie informacji dla mieszkańców, że dla dzieci,
których rodzice pracowali w PGR mogą mieć zakupione tablety, komputery ze środków
ministerialnych.
Radny Miłosz Wrzesiński poinformował zebranych, o nowej publikacji Michała Kukuły
mieszkańca gminy.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz o
godz. 16:40 zamknął posiedzenie XXXIX/21 sesji.
Nagranie archiwalne z XXXIX sesji znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/TkGwzzPU_Js
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz

Przygotował(a): Agnieszka Borowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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