Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000002.2022
XLIV Sesja w dniu 25 lutego 2022 roku.
Obrady rozpoczęto 25 lutego 2022 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:00 tego samego
dnia. Obradom przewodniczył Andrzej Osipowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Niemczy.
1. Otwarcie XLIV/21 sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności 14 radnych obecnych - Przewodniczący Andrzej Osipowicz
stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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 , 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
NIEOBECNY (1)
Stanisław Szachniewicz
2. Przedstawienie porządku obrad
Porządek obrad został określony w zawiadomieniu z dnia 18 stycznia 2022 roku. Wniosek o
zmianę porządku obrad w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza złożyła Sekretarz
Gminy Hanna Piwowarska.
Głosowano wniosek w sprawie:
o dodanie do punktu 6 porządku obrad projektu Nr 13/2022 uchwały w sprawie dokonania
zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Wniosek został przyjęty. Do porządku obrad wprowadzono nowy projekt uchwały Nr
13/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/22.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz przypomniał, że wyczerpująca informacja
o działalności komisji za 2021 rok oraz realizacji Gminnego programu rozwiazywania
Problemów Alkoholowych, została przedstawiona przez Przewodniczącego Jana Prokopa
podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Niemczy, które odbyło się
dnia 22 lutego 2022 roku. Radni nie mieli więcej pytań.
5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za 2021 rok, w placówkach oświatowych dla których
Gmina Niemcza jest organem prowadzącym.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz odczytał i skomentował zasadnicze elementy
sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Niemcza, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz podkreślił, że zasadnicze składniki oraz wysokość
wynagrodzeń reguluje ustawa Karta Nauczyciela. Radni nie mieli pytań.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr 8/2022 w sprawie przekazania wniosku z dnia 19.01.2022 r. p. E. K. o naprawę 2
przepustów do organu właściwego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Radna Alicja Borodajko. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący obrad Andrzej
Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 19.01.2022 r. p. E. K. o naprawę 2
przepustów do organu właściwego (Projekt Nr 8/2022);
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLIV/272/22 z dnia 25.02.2022 roku i
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b) Nr 9/2022 w sprawie przekazania wniosku z dnia 20.01.2022 r. p. M. S. o udrożnienie
rowu do organu właściwego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Radna Alicja Borodajko. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący obrad Andrzej
Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 20.01.2022 r. p. M. S. o udrożnienie
rowu do organu właściwego (Projekt Nr 9/2022);
Wyniki głosowania
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ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLIV/273/22 z dnia 25.02.2022 roku i
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
c) Nr 10/2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2022 roku";
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 22 lutego 2022
roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w 2022 roku" (Projekt Nr
10/2022);
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLIV/274/22 z dnia 25.02.2022 roku i
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
d) Nr 11/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników;
W dyskusji wzięli udział:
- Wiesława Ewa Kajrys
Radna zapytała czy w wyznaczonych dniach tylko rolnicy z Gminy Niemcza mogą
sprzedawać swoje towary. Sekretarz Gminy Pani Hanna Piwowarska poinformowała, że
uchwała nie ogranicza sprzedaży innym chętnym, którzy będą zobowiązani do opłat, rolnicy
natomiast będą zwolnieni z opłat bez względu na to skąd przywiozą swoje płody rolne.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 22 lutego 2022
roku. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
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uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników (Projekt Nr 11/2022);
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLIV/275/22 z dnia 25.02.2022 roku i
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
e) Nr 12/2022 o zmianie uchwały nr XLIII/267/22 w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego
uprawnionego.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 22 lutego 2022
roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/267/22 w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego
uprawnionego (Projekt Nr 12/2022).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLIV/276/22 z dnia 25.02.2022 roku i
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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f) Nr 13/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji dnia 22 lutego 2022
roku. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022
rok (Projekt Nr 13/2022).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLIV/277/22 z dnia 25.02.2022 roku i
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Radny Mateusz Kossakowski opuścił obrady o godz. 14.00
7. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza i realizacji uchwał.
Przewodniczący obrad poprosił radnych o zadawanie pytań, które zostaną odnotowane i
przekazane z uwagi na nieobecność podczas posiedzenia sesji Burmistrza Jarosława
Węgłowskiego, który udzieli odpowiedzi na piśmie w terminie późniejszym. Radni nie mieli
pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Tadeusz Pelc
- Edyta Marta Mielnik
- Wiesława Ewa Kajrys
Radny Stanisław Pelc poprosił o wyjaśnienie sprawy wysokiej podwyżki czynszów za
mieszkalne lokalne komunalne, która ma miejsce w ostatnim czasie, radny otrzymał aneks do
umowy na użytkowanie przez niego lokalu komunalnego, w którym czynsz znacznie wzrósł,
powołał się również na rozmowy z innymi mieszkańcami naszej gminy, którzy również
otrzymali taki dokument gdzie czynsz wzrósł znacznie. Radny poprosił o wytłumaczenie
mieszkańcom skąd tak wysoki wzrost czynszów. Odpowiedzi udzieliła obecna na sesji Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego Pani Elżbieta Szymańska, która wyjaśniła obowiązujące
zasady gospodarki nieruchomościami w Gminie Niemcza, zgodnie z podjętymi w ubiegłym
roku przez Radę Miejską uchwałami. Na podstawie uchwał Burmistrz zarządzeniem numer
05/VIII/2022 z dnia 12.01.2022 roku ustalił wysokość stawki bazowej czynszu najmu lokali
i rodzaje rozwiązań w zakresie wykupu lokali dla głównych użytkowników tych mieszkań
w najbliższych 3 latach.
Radna Wiesława Kajrys zapytała o możliwości wykupienia lokalu w budynku, którego
właścicielem w 100 % Gmina Niemcza. Prezes Elżbieta Szymańska powołała się na zapisy
uchwał.
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Uzupełniając wypowiedź Pani Prezes, Radna Edyta Mielnik wskazała na konieczność
dostosowania stawek czynszów lokali komunalnych w naszej gminie do ogólnie
obowiązujących stawek regulowanych odgórnie wskaźnikami określanymi przez Wojewodę
Dolnośląskiego, których każda z JST nie może pominąć przy ustalaniu stawek lokalnych.
Radna zapytała również o zakres działań podjętych przez Burmistrza w celu zabezpieczenia
dostaw wody dla mieszkańców Przerzeczyna Zdroju, którzy jak wynika z pisma nowego
właściciela obiektów byłego uzdrowiska zostali jej pozbawieni. Sekretarz Gminy pani Hanna
Piwowarska zaproponowała radnym spotkanie robocze poświęcone tej sprawie, która jak
powiedziała nie należy do najłatwiejszych a pan Burmistrz zaraz po otrzymaniu informacji
podjął działania zmierzające do zaproponowania mieszkańcom konkretnych rozwiązań.
Radni nie zdecydowali na sesji o swoim udziale w spotkaniu.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz odczytał złożone podczas sesji interpelacje Radnej
Alicji Borodajko w sprawie usunięcia awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej w
Niemczy oraz grupy Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie studzienek, przepustów
oraz jakości wykonywanych prac na inwestycjach w Gminie Niemcza, które zostaną
niezwłocznie przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
9. Wnioski i zapytania Sołtysów.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz poinformował sołtysów, że Doraźna Komisja
Statutowa przystąpiła do opracowania nowych statutów sołectw. Przewodniczący Rady
Miejskiej poprosił o to, aby sołtysi przyjrzeli się swoim statutom i zgłosili radnym swoje
uwagi. Sołtysi obecni na sesji nie mieli pytań ani wniosków.
10. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Edyta Marta Mielnik
- Stanisław Tadeusz Pelc
Radna Edyta Mielnik odczytała informację z przebiegu roboczego spotkania radnych w
terenie, które odbyło się 22 lutego 2022 roku.
Radny Stanisław Pelc zgłosił brak oświetlenia przy ul. Bolesława Chrobrego, w okolicy
„Domu Nauczyciela”.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz odczytał informacje, które wpłynęły do biura Rady
Miejskiej w Niemczy w okresie międzysesyjnym w tym informację Wojewody
Dolnośląskiego o sposobie wypełniania Oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz o godz. 15:00 zamknął
posiedzenie XLIV/22 sesji.
Nagranie archiwalne z XLIV sesji znajduje się pod adresem:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO4QR7MSPIpnDis&id=C7A7BC38ED7626DC%2
1108&cid=C7A7BC38ED7626DC
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz
Przygotował(a): Agnieszka Borowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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