Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000014.2021
XL Sesja w dniu 26 listopada 2021 roku.
Obrady rozpoczęto 26 listopada 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 17:30 tego samego
dnia. Obradom przewodniczył Andrzej Osipowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Niemczy.
1. Otwarcie XL sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności 15 radnych obecnych - Przewodniczący Andrzej Osipowicz
stwierdził prawomocność obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad zgodny z zawiadomieniem z dnia 16
listopada 2021 roku i przyjął wnioski o jego zmianę:
a). Radnej Edyty Mielnik o dodanie do punktu 5 porządku obrad projektu Nr 96/2021
uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w sprawie Pani I. L.;
b). Sekretarza Gminy Pani Hanny Piwowarskiej o zmianę kolejności rozpatrywania trzech
projektów uchwał poświęconych gospodarce nieruchomościami oraz o wyłączenie projektu
uchwały w sprawie zmiany WPF, a także o rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie zmian
w wysokości diet dla radnych po podjęciu zmian w budżecie.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowane zmiany w porządku obrad:
Głosowano wniosek nr 1 w sprawie:
zmiany w porządku obrad poprzez dodanie Projektu Nr 96/2021 do porządku obrad w
punkcie 5 oraz rozpatrzenie projektu nr 91/2021 w sprawie zmiany uchwały o wysokości diet
radnych po rozpatrzeniu zmian w budżecie Gminy Niemcza na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wniosek nr 1 został przyjęty i zmiany wprowadzono.
Głosowano wniosek nr 2 w sprawie:
zmiany w porządku obrad kolejności podejmowania uchwał w taki sposób, że projekt Nr
57/2021 będzie rozpatrywany jako pierwszy, projekt Nr 80/2021 jako drugi i projekt Nr
56/2021 jako trzeci.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wniosek nr 2 został przyjęty i zmiany wprowadzono.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 13.10 do 13.45
w celu dokonania zapisu zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/21.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z sesji Nr XXXIX/21.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Protokół został przyjęty.
Przewodniczący obrad podziękował radnym za wsparcie finansowe przekazane dla Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemczy. Dyrektor Agnieszka Musiała podziękowała radnym za ten
miły gest i poinformowała, że za pieniądze będą zakupione paczki dla dzieci ze świetlic
środowiskowych.
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4. Informacja z zakresu zadań inwestycyjnych gminy zaplanowanych do realizacji w
latach 2019-2020.
Informację przedstawił Pan Leszek Lupa Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju
Lokalnego.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik - poprosiła o udostępnienie radnym informacji w formie pisemnej.
Sekretarz Gminy Hanna Piwowarska zapewniła, że odpowie na to pytanie w poniedziałek
wiadomością mailową jak się zorientuje.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr 57/2021 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Niemcza.
Projekt uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO oraz
KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Niemcza (Projekt Nr 57/2021 z dnia 17.11.2021r.).
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/241/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b) Nr 80/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Niemcza
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Autopoprawkę w związku z wpisaniem do projektu uchwały numeru
publikatora Radni przyjęli jednogłośnie w głosowaniu łącznym. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Niemcza (Projekt Nr 80/2021 z autopoprawką).
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/242/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
c) Nr 56/2021 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Niemcza na lata 2021-2026".
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Niemcza na lata 2021-2026" (Projekt Nr 56/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/243/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
d) Nr 81/2021 o zmianie uchwały nr II/6/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada
2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej i Spraw
obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy.
Projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO oraz KITiRG Rady
Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23 listopada 2021 roku.
W dyskusji wzięli udział:
- Paweł Andrzej Rożek
- Paulina Ewa Dziedzic
- Wiesława Ewa Kajrys (Ad Vocem)
- Alicja Maria Borodajko
- Miłosz Marek Wrzesiński
- Mateusz Kossakowski
- Paulina Ewa Dziedzic
- Hanna Piwowarska Sekretarz Gminy
Radni zwrócili m. in. uwagę na fakt ewentualnych trudności podczas uczestnictwa i
głosowania Radnej Pauliny Dziedzic w posiedzeniach połączonych, kiedy będą odbywały się
o tej samej godzinie. Rozmówcy wskazali na innych radnych, którzy pełnią funkcję w kilku
komisjach i nie mieli z tym problemu. Sekretarz Gminy wskazała na zapisy statutu
określające konkretne kompetencje każdej komisji, przypomniała również zapis o podziale
komisji na komisje stałe i doraźne. Radni nie mieli pytań. Podczas dyskusji nie złożono
wniosków formalnych. Podczas dyskusji nie zgłoszono wniosków formalnych.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr II/6/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28
listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt Nr 81/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Uchwała nie została podjęta.
e) Nr 82/2021 o zmianie uchwały nr XXVI/162/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27
listopada 2020r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi z terenu Gminy Niemcza. Głos w sprawie projektu zabrała Dyrektor OPS
Agnieszka Musiała. Radni nie mieli pytań. Projekt uchwały był szeroko omawiany i
pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy,
podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23 listopada 2021 roku.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr XXVI/162/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27
listopada 2020r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi z terenu Gminy Niemcza (Projekt Nr 82/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/244/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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f) Nr 83/2021 o zmianie o zmianie uchwały nr XIV/74/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania i uchyleniu uchwały nr
XXVI/164/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie uchwały nr
XIV/74/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania. Radni nie mieli pytań.
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały o zmianie o zmianie uchwały nr XIV/74/19 Rady Miejskiej w Niemczy z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania i uchyleniu uchwały nr
XXVI/164/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie uchwały nr
XIV/74/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania (Projekt Nr 83/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/245/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
g) Nr 84/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania
nazwy na działce gruntu nr 201/7 oraz 201/6, obręb Stare Miasto w Niemczy w Gminie
Niemcza.
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania
nazwy na działce gruntu nr 201/7 oraz 201/6, obręb Stare Miasto w Niemczy w Gminie
Niemcza (Projekt Nr 84/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/246/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
h) Nr 85/2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
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Przewodniczący obrad odczytał przepisy związane z koniecznością wyboru II
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
W dyskusji wzięli udział:
- Wiesława Ewa Kajrys, złożyła wniosek dot. składu komisji skrutacyjnej w osobach:
1. Wiesława Kajrys
2. Paweł Rożek
3. Miłosz Wrzesiński
Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Podczas dyskusji nie złożono innych
wniosków formalnych. Projekt uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez
członków KISiSO oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia
połączonych komisji dnia 23 listopada 2021 roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt
Nr 85/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/247/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Powołano komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy w składzie:
1. Wiesława Kajrys
2. Paweł Rożek
3. Miłosz Wrzesiński
Przewodniczący odczytał treść złożonej w dniu 26 listopada 2021 roku rezygnacji radnej
Edyty Mielnik z funkcji Przewodniczącej KSWiP i ze składu komisji. Przewodniczący ogłosił
zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy. Radny
Stanisław Pelc zgłosił kandydaturę Radnej Edyty Mielnik, która wyraziła zgodę na
kandydowanie. Innych zgłoszeń nie odnotowano.
i) Nr 86/2021 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 26
listopada 2021 r. Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Edyty Mielnik z funkcji
Przewodniczącego i ze składu w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Niemczy. Radni nie mieli pytań.
Projekt uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO oraz
KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Niemczy rezygnacji z dnia 26
listopada 2021 r. Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Edyty Mielnik z funkcji
Przewodniczącego i ze składu w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Niemczy (Projekt Nr 86/2021).
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/248/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
W związku z przyjęciem przez Radę Miejską rezygnacji Radnej Edyty Mielnik z dnia 26
listopada 2021 roku, przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz przedstawił kolejne projekty
uchwał wskazane do procedowania w związku z powyższym faktem.
j) nr 87/2021 o zmianie uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Niemczy.
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Radna Edyta Mielnik do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Niemczy zgłosiła Radnego Michała Kaczorowskiego, który wyraził zgodę
na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt nr 87/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/249/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
k) Nr 88/2021 o zmianie uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy. Przewodniczący obrad odczytał pełną treść
projektu. Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków
KISiSO oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji
dnia 23 listopada 2021 roku. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący obrad zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Niemczy (Projekt Nr 88/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/250/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 14.25 do
14.40.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz Oddał
głos Przewodniczącej komisji skrutacyjnej Wiesławie Kajrys. Przewodnicząca komisji
skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania tajnego w celu wyboru II wiceprzewodniczącego
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Rady Miejskiej w Niemczy. Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Wiesława Kajrys
odczytała protokół z przebiegu głosowania tajnego gdzie wskazano, że bezwzględną
większością głosów 10 „za” Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Niemczy została
wybrana Radna Edyta Mielnik. Protokół wraz z dokumentacją przebiegu głosowania i
pracy komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
l) Nr 89/2001 w sprawie stwierdzenia wyboru Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Edyty
Mielnik na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Radnej Rady Miejskiej w Niemczy Edyty
Mielnik na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy otrzymała numer
XL/251/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
m) Nr 90/2021 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. Przewodniczący odczytał paragraf 1 zmienianej uchwały, gdzie II
Wiceprzewodniczącym została Radna Edyta Mielnik. Radni nie mieli pytań.
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia 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 90/2021).
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/252/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 15.02 do
15.07.
n) Nr 94/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021 rok.
Projekt uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO
oraz KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku. Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk przedstawiła autopoprawkę
dotyczącą podziału środków m.in. zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych do projektu uchwały, która została złożona Radzie Miejskiej w
Niemczy pismem z dnia 26.11.2021 roku i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Wiesława Ewa Kajrys
- Edyta Marta Mielnik
Podczas dyskusji nie zgłoszono wniosków formalnych. Radni w głosowaniu łącznym
jednogłośnie przyjęli autopoprawki do projektu uchwały i nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2021
rok (Projekt Nr 94/2021 z autopoprawkami z dnia 25.11.2021 roku oraz z dnia 26.11.2021).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/253/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
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stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
o) Nr 91/2021 o zmianie uchwały nr XVI/82/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Niemczy.
Przedstawiony przez Sekretarza Gminy panią Hannę Piwowarską projekt uchwały był
szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO oraz KITiRG Rady
Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23 listopada 2021 roku.
Sekretarz Gminy wniosła o dokonanie autopoprawki o wykreślenie w projekcie zapisu w § 3
w związku z brakiem konieczności publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
W dyskusji wzięli udział:
- Maria Krystyna Oleksiak
- Wiesława Ewa Kajrys (Ad Vocem)
- Stanisław Tadeusz Pelc Podczas dyskusji złożono dwa wnioski formalne.
Radny Andrzej Osipowicz złożył wniosek formalny o obniżenie wysokości swojej diety do
90% kwoty bazowej.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 15.20 do
15.25.
Po wznowieniu obrad radna Maria Oleksiak złożyła 2 wniosek formalny o zmniejszenie
wysokości diet wszystkich radnych o 10% w każdej z określonych w uchwale kategorii.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 15.27 do
15.35.
Radny Mateusz Kossakowski o godz. 15.30 opuścił obrady.
Przewodniczący obrad z uwagi na opuszczenie obrad sesji przez Radnego Mateusza
Kossakowskiego zarządził głosowanie w sprawie sprawdzenia obecności i stwierdzenia
kworum.
Głosowano w sprawie:
Sprawdzenie obecności.
Wyniki głosowania
OBECNY: 14, NIEOBECNY: 1
Wyniki imienne:
OBECNY (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
NIEOBECNY (1)
Mateusz Kossakowski
Przewodniczący obrad zarządził głosowania łączne nad złożonymi przed przerwą wnioskami
formalnymi:
1. Wniosek radnego Andrzeja Osipowicza o obniżenie wysokości diety Przewodniczącego
Rady Miejskiej ze 100% do 90% kwoty bazowej wraz z wnioskiem radnej Marii
Oleksiak w części dotyczącej obniżenia diety Przewodniczącego Rady Miejskiej do
90% kwoty bazowej.
Radni przyjęli autopoprawkę w głosowaniu łącznym 10 głosami „za” 3 głosami „przeciw”,
przy 1 głosie „wstrzymującym”.
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2. Wniosek radnej Marii Oleksiak o zmniejszenie wysokości diet wszystkich radnych do w
każdej kategorii określonej w uchwale o 10%.
W wyniku głosowania łącznego łącznym 3 głosami „za”, 10 głosami „przeciw”, przy 1 głosie
„wstrzymującym” radni nie przyjęli autopoprawki.
3. Wniosek Sekretarz Gminy o dokonanie autopoprawki o wykreślenie w projekcie
zapisu w § 3 w związku z brakiem konieczności publikacji uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Radni przyjęli autopoprawkę w głosowaniu łącznym 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym”.
Wobec wyczerpania tematu i braku innych wniosków, przewodniczący obrad zarządził
głosowanie nad projektem uchwały wraz z naniesionymi autopoprawkami.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr XVI/82/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w
Niemczy (Projekt Nr 91/2021 z autopoprawkami z dnia 26.11.2021).
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/254/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
p) Nr 92/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza.
W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Tadeusz Pelc
- Alicja Maria Borodajko
- Edyta Marta Mielnik
- Stanisław Tadeusz Pelc
- Kamila Anna Smęt
- Wiesława Ewa Kajrys (Ad Vocem)
Uczestnicy dyskusji przedstawili stawki wynagrodzenia kilku włodarzy innych dużych miast i
gmin przed zmianami tego zakresu w przepisach prawa. Projekt uchwały był szeroko
omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO Rady Miejskiej w Niemczy
przy stawce 100% proponowanej w projekcie stawki wynagrodzenia, podczas posiedzenia
połączonych komisji dnia 23 listopada 2021 roku. Natomiast członkowie KITiRG nie
zaopiniowali projektu uchwały pozytywnie, został sformułowany wniosek formalny o
zmniejszenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza wskazanego w projekcie uchwały 90 %
proponowanej stawki wynagrodzenia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowania łączne nad złożonymi wnioskami formalnymi:
1. Wniosek członków KISiSO o pozostawienie stawki wynagrodzenia Burmistrza w
wysokości 100%, zgodnie z projektem pierwotnym nr 92/2021 uchwały.
W wyniku głosowania łącznego 3 głosami „za”, 11 głosami „przeciw radni nie przyjęli
autopoprawki.
2. Wniosek formalny o zmniejszenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza wskazanego w
projekcie 92/2021 uchwały do 90 % proponowanej stawki wynagrodzenia.
Radni przyjęli autopoprawkę w głosowaniu łącznym 9 głosami „za” 5 głosami „przeciw”.
Mecenas Mateusz Zeman zabierając głos w sprawie zarekomendował, w związku z
przyjęciem autopoprawki o zmniejszeniu stawki wynagrodzenia burmistrza, konieczność
uzupełnienia zapisów w uzasadnieniu do uchwały. Radna Edyta Mielnik odczytała
9

zmodyfikowane uzasadnienie z uwzględnieniem pomniejszonej kwoty, która mieści się w
przedziale określonym przepisami prawa.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 16.10 do
16.25.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz po wznowieniu obrad poprosił Wiceprzewodniczącą
Edytę Mielnik o odczytanie pełnego tekstu uchwały wraz z uzasadnieniem uwzględniającego
wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto po przyjętych przez radnych poprawkach.
Sekretarz Gminy Niemcza Hanna Piwowarska zapytała dlaczego w uzasadnieniu pominięto
akapit o pozyskaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza znacznej kwoty środków
zewnętrznych dla gminy. Mecenas Mateusz Zeman wycofał swoją wcześniejszą
rekomendację dla procedowanego projektu uchwały z uwagi na daleko idące ryzyko prawne
i wyraził opinię negatywną. Sekretarz Gminy przedstawiła informacje o podjęciu uchwał
w zakresie wynagrodzenia wójtów, burmistrzów z gmin ościennych. Radna Kamila Smęt
złożyła wniosek o uzupełnienie w uzasadnieniu akapitu, o którym mówiła Pani Sekretarz.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 16.30 do
16.40.
Przewodniczący obrad zarządził głosowania łączne nad złożonymi wnioskami formalnymi:
1. Wniosek formalny o pozostawienie uzasadnienia do projektu nr 92/2021 uchwały w
wersji odczytanej przez radna Edytę Mielnik.
Radni przyjęli autopoprawkę w głosowaniu łącznym 10 głosami „za” 4 głosami „przeciw”.
2. Wniosek formalny radnej Kamili Smęt o pozostawienie w uzasadnieniu akapitu z
wielkością pozyskanych przez Burmistrza środków zewnętrznych dla gminy.
W wyniku głosowania łącznego 4 głosami „za”, 10 głosami „przeciw” radni nie przyjęli
autopoprawki.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy
Niemcza (Nr 92/2021 z poprawkami naniesionymi dnia 23.11.2021r.).
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/255/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
r) Nr 95/2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Projekt
uchwały był szeroko omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez członków KISiSO oraz
KITiRG Rady Miejskiej w Niemczy, podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 23
listopada 2021 roku.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
Podczas dyskusji nie złożono wniosków formalnych. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Projekt
Nr 95/2021).
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Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/256/21 z dnia 26 listopada 2021 roku
i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 17.10 do
17.15. Podczas przerwy Sekretarz Gminy oraz Mecenas Mateusz Zeman opuścili obrady.
s) Nr 96/2021 w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wniosku z dnia
27.10.2021 r. (nr 4210/21) Pani I. L. – ,,o zainstalowanie kilku ławek na ulicy Bolesława
Chrobrego” do załatwienia według właściwości. Projekt wraz z opinią przedstawiła
Przewodnicząca KSWiP Alicja Borodajko, radni nie mieli pytań.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wniosku z
dnia 27.10.2021 r. (nr 4210/21) Pani I. L. – ,,o zainstalowanie kilku ławek na ulicy Bolesława
Chrobrego” do załatwienia według właściwości (Projekt Nr 96/2021 ).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XL/257/21 z dnia 26 listopada 2021 roku i
stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
6. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza i realizacji uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Tadeusz Pelc, zapytał czy pracownicy urzędu nie muszą brać udziału w sesji.
Przewodniczący obrad odpowiedział twierdząco. Radni nie mieli więcej pytań.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz stwierdził brak zgłoszeń interpelacji, zapytań i wniosków
radnych i zamknął punkt 7 obrad.
8. Sprawy różne.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz poinformował Radnych o planowanym w dniu 29
grudnia 2021 roku o godz. 11.00 sesji budżetowej. W związku z tym poprosił o zwołanie w
dniu 8 grudnia 2021 roku posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Niemczy w celu
zaopiniowania projektu budżetu na 2022 rok, który w terminie ustawowym wszyscy radni
otrzymali. Przewodniczący komisji zostali zobowiązani do ustalenia w porozumieniu ze
swoimi członkami godzinę posiedzenia.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz o godz. 17.30 zamknął
posiedzenie XL/21 sesji.
Nagranie archiwalne z XL sesji znajduje się pod adresem:
https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/25609342
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz
Przygotował(a): Agnieszka Borowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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