Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000003.2022
XLV Sesja w dniu 29 marca 2022 roku.
Obrady rozpoczęto 29 marca 2022 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:00 tego samego
dnia.
1. Otwarcie XLV/22 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 15 marca 2022 roku. Wnioski o
zmianę porządku obrad w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza złożyła Sekretarz
Gminy Hanna Piwowarska.
Głosowano wniosek nr 1 w sprawie:
przyjęcia wniosku o zmianę porządku obrad w punkcie 6 poprzez wprowadzenie do porządku
obrad w podpunkcie 4) projektu uchwały nr 19/2022 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2022-2036, a w związku z tym
zmiany również kolejności pozostałych projektów uchwał począwszy od podpunktu 5) do
podpunktu 7).
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.
Głosowano wniosek nr 2 w sprawie:
przyjęcia wniosku o zmianę porządku obrad w punkcie 6 poprzez wprowadzenie do porządku
obrad projektów uchwał: Nr 20/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemczy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych,
Nr 21/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
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zbrojnym na terytorium tego państwa Nr 22/2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy Niemcza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Niemcza w celu realizacji zadań z pomocą obywatelom Ukrainy.
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.
Zmiany zostały wprowadzone do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/22.
Protokół nie został przyjęty. Decyzją większości radnych po naniesieniu proponowanych
przez radnego Stanisława Pelca zapisów, zostanie poddany pod głosowanie na kolejnej sesji.
4. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
Sprawozdanie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, przedstawiła dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Musiała.
Radni zadawali pytania związane z pomocą dla rodziny wymagającej podjęcia konkretnych
działań ze strony OPS-u. Dyrektor Agnieszka Musiała zapewniła, że stosowne działania
zostały podjęte. Dyrektor odpowiadała na pytania radnych związane z działalnością świetlic
na terenie naszej gminy, podziękowała radnym za pomoc oraz wsparcie finansowe na zakup
materiałów dla dzieci. Radni nie mieli więcej pytań do omawianego tematu.
5. Zarządzanie kryzysowe w Gminie Niemcza dotyczące przyjmowania uchodźców
wojennych z Ukrainy.
Informacje przedstawili Dyrektor OPS Agnieszka Musiała oraz Kierownik Referatu
Organizacyjnego Robert Woźnicki. Dyrektor OPS poinformowała, że rodziny ukraińskie
zostały należycie „zaopiekowane”, zapewnione są środki pierwszej potrzeby, ustawicznie
spływają dary od różnych instytucji oraz osób prywatnych. Pan Robert Woźnicki
poinformował, że na terenie Gminy Niemcza w trzech ośrodkach zakwaterowania przebywa
145 osób w tym 56 dzieci. Radni pytali o przebieg procesu nadawania PESEL dla uchodźców.
Kierownik poinformował, że w chwili obecnej nadanych zostało 140 numerów, dziennie jest
obsługiwanych od 10 do 20 osób w zależności od wymagającej wnikliwej analizy
dokumentacji jaką te osoby przedstawiają, sam proces ewidencji przebiega bez przeszkód.
Kierownik poinformował, że każdemu klientowi nadawany jest od razu profil zaufany. Radny
Wrzesiński zapytał o proces edukacji dzieci uchodźców. Kierownik poinformował, że do
naszej szkoły uczęszcza 37 uczniów do przedszkola uczęszcza 3. Radna Kamila Smęt
zapytała o pokonywanie bariery językowej w urzędzie, kierownik poinformował, że
korzystamy często z ogólnodostępnych informacji publikowanych w języku ukraińskim,
również Pan Burmistrz pomaga w trudnych sytuacjach.
Radna Edyta Mielnik zapytała o możliwość rozważenia uruchomienia dodatkowych klas dla
dzieci ukraińskich. Burmistrz Jarosław Węgłowski odnosząc się do swojego doświadczenia
poinformował, że najszybciej języka obcego można się nauczyć wśród rówieśników,
natomiast na ten moment nie ma takiej potrzeby. Inspektor Agnieszka Borowska
poinformowała radnych o organizacji w szkole podstawowej w Niemczy zajęć nauki języka
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polskiego dla dzieci obcokrajowców już od września ubiegłego roku z uwagi na to, że w
obowiązującym roku szkolnym do klas ogólnodostępnych zostało przyjętych kilkoro
uczniów. Na uwagę Radnej Wiesławy Kajrys o tym, że należałoby zapewnić dzieciom zajęcia
dodatkowe w ich ojczystym języku i nie zmuszać ich do nauki języka polskiego inspektor
odpowiedziała, że w naszych placówkach oświatowych nikt nikogo do niczego nie zmusza.
Dyrektorzy gminnych jednostek oświaty działają zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie i wyłącznie na wniosek/oświadczenie rodziców dziecka przyjmują je
do placówki. Dzieci mają zapewniony pełen wachlarz możliwości udziału w każdych
zajęciach organizowanych dla wszystkich uczniów są to m.in. zajęcia sportowe, na świetlicy
czy w bibliotece. Ponadto kiedy tylko pojawiła się możliwość uczestnictwa w zdalnych
zajęciach organizowanych przez placówki macierzyste dla uczniów z Ukrainy przy pomocy
internetu, dyrektor szkoły Anna Kuźmińska wypożyczyła sprzęt umożliwiający im naukę
zdalną. Radna Kamila Smęt zapytała czy będzie możliwość zorganizowania Świąt
Wielkanocnych dla uchodźców. Przewodniczący Rady Andrzej Osipowicz poinformował, że
jest w trakcie uzgadniania warunków organizacji świąt dla uchodźców z księdzem kościoła
prawosławnego w porozumieniu z kurią kościoła katolickiego. Radni pytali jeszcze o opiekę
medyczną dla uchodźców. Kierownik Woźnicki poinformował, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa opieka i pomoc medyczna dla uchodźców jest bezpłatna. Przewodniczący
obrad Andrzej Osipowicz odczytał kartkę od dzieci z Ukrainy dla mieszkańców. Radni nie
mieli więcej pytań.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr 14/2022 w sprawie przekazania wniosku z dnia 18.02.2022 r. p. K. o zamontowanie
oświetlenia na ulicy Azaliowej w Niemczy do organu właściwego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pozytywną opinią komisji odczytała
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radna Alicja Borodajko.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz ogłosił 5 minut przerwy w obradach.
Po wznowieniu obrad Radni nie mieli pytań. Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz
zarządził głosowanie nad projektem uchwały Nr 14/2022.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 18.02.2022 r. p. K. o zamontowanie
oświetlenia na ulicy Azaliowej w Niemczy do organu właściwego (Projekt Nr 14/2022 ).
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 XLV/278/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b) Nr 15/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
Projekt uchwały zreferowała Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Agnieszka
3

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji dnia 22 marca 2022 roku.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (Projekt Nr
15/2022 ).
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 5 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/279/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
c) Nr 16/2022 w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie Gminy
Niemcza;
Projekt uchwały zreferowała Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy Elżbieta
Szymańska.
Radna Edyta Mielnik zapytała czy naprawiono toaletę na cmentarzu oraz czy pozyskano teren
pod cmentarz. Prezes Szymańska poinformowała, że toaleta została naprawiona. Kierownik
Agnieszka Kawa odpowiedziała, że wystosowano pismo do KOWR o przekazanie gruntu pod
cmentarz i jeszcze nie ma odpowiedzi.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji dnia 22 marca 2022 roku.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie
Gminy Niemcza (Projekt Nr 16/2022 ).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak ,
Andrzej Piotr Osipowicz , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna Smęt , Mieczysław Stanisław
Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Tadeusz Pelc
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/280/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
d) Nr 19/2022 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2022-2036.
Wniosek z dnia 29 marca 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o wprowadzenie
zmian do projektu nr 19/2022 uchwały (załącznik nr 9 do protokołu) przedstawiła Skarbnik
Gminy Pani Marta Żłobicka -Wnuk. Pani Skarbnik omówiła jednocześnie związane z
wprowadzanymi środkami finansowymi zmiany w zapisach uchwały budżetowej.
Radna Edyta Mielnik zapytała jak długo będzie trwał remont świetlicy na którą przyjmujemy
do budżetu dodatkowe środki. Burmistrz Jarosław Węgłowski poinformował, że remont
będzie przeprowadzony jak najszybciej, aby dostosować pomieszczenia do udostepnienia
uchodźcom.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji dnia 22 marca 2022 roku.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad przyjęciem
autopoprawki.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia autopoprawki z dnia 29 marca 2022 roku do projektu Projekt Nr 19/2022 uchwały o
zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na
lata 2022-2036.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak ,
Andrzej Piotr Osipowicz , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna Smęt , Mieczysław Stanisław
Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Tadeusz Pelc
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Autopoprawka do projektu Nr 19/2022 została przyjęta (załącznik nr 10).
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały z przyjętą wcześniej autopoprawką.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2022-2036 (Projekt Nr 19/2022 z autopoprawką).
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)
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Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/281/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
e) Nr 17/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022 rok.
Projekt omówiony wcześniej przez Skarbnika Gminy Panią Martę Żłobicką – Wnuk.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji dnia 22 marca 2022 roku.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad przyjęciem
autopoprawki.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do projektu Nr 17/2022 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
Autopoprawka do projektu Nr 17/2022 została przyjęta (załącznik nr 13).
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem powyższej
uchwały z przyjętą wcześniej autopoprawką.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022
rok (projekt Nr 17/2022).
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 14 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/282/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
f) Nr 18/2022 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" dla Miasta i Gminy Niemcza na lata 20222025”
Projekt uchwały był omawiany przez Prezesa WiK Pana Andrzeja Bronowickiego na
posiedzeniu połączonych komisji dnia 22 marca 2022 roku.
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Przewodniczący obrad zapytał o remonty ulic w Niemczy zaplanowane w budżecie z
planowanymi remontami sieci kanalizacyjnej. Burmistrz Jarosław Węgłowski przypomniał,
że podczas posiedzenia komisji temat był szczegółowo omawiany. Kierownik Referatu
Budownictwa Leszek Lupa poinformował, że w miarę posiadanych środków finansowych w
budżecie będą omawiane zasady prowadzenia prac remontowych w porozumieniu z WiK.
Przewodniczący komisji stałych rady poinformowali o tym, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia połączonych komisji. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" dla Miasta i Gminy Niemcza na lata
2022-2025” (Projekt Nr 18/2022).
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 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/283/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
g) Nr 20/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy
do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Hanna Piwowarska, która omówiła założenia
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa i związane z nimi możliwości postępowania gminy w sprawach uchodźców m.in. w
związku z wypłata świadczeń pieniężnych rekompensujących osobom prawnym i fizycznym
organizacje pomocy dla uchodźców m. in. w formie zapewnienia noclegu i wyżywienia.
Radna Kamila Smęt zapytała gdzie należy złożyć wniosek kiedy mieszkaniec naszej gminy
przyjmuje uchodźców na teren innej gminy gdzie jest właścicielem nieruchomości. Burmistrz
odpowiedział, że w takich przypadkach nie ma rejonizacji. Przewodniczący obrad Andrzej
Osipowicz zapytał co w przypadku kiedy osoby po kilku tygodniach przemieszczają się w
inne miejsce, kto otrzyma dofinansowanie. Mecenas Tomasz Stefański wyjaśnił, że zgodnie z
obowiązującą od niedawna ustawą należy rozumieć to tak, że dofinansowanie przysługuje w
okresie do 60 dni od daty przyjazdu uchodźcy na terytorium Polski. Nie jest to jednak
określone, nie ma żadnego systemu który mógłby pomóc w weryfikacji tego okresu. Pan
Mecenas poinformował, że przepisy nie precyzują postępowania w wielu przypadkach,
pewnie z czasem pojawi się jeszcze szereg rozwiązań prawnych wyjaśniających postępowanie
w określonych sytuacjach. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Niemczy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych (Projekt Nr
20/2022).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
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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 18 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/284/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
h) Nr 21/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.
Mecenas Tomasz Stefański poinformował radnych, że w projekcie nr 21/2022 uchwały
uzupełniono zapis w podstawie prawnej o art. 98 specustawy umożliwiający wejście w życie
podjętej uchwały z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 roku.
Głos w sprawie projektu zabrała Sekretarz Gminy Hanna Piwowarska, która powołując się na
założenia ustawy jak wyżej wskazała, że gmina może w formie uchwały przyjąć zakres
pomocy jaką będzie można udzielić w ramach posiadanych w budżecie środków
finansowych. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (Projekt Nr 21/2022).
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 20 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLV/285/22 z dnia 29.03.2022 roku i stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
i) Nr 22/2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza do dokonywania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Niemcza w celu realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
Przewodniczący obrad wniósł o odesłanie niniejszego projektu uchwały do komisji, w celu
zaopiniowania.
Radna Kamila Smęt wniosła o poddanie głosowaniu wniesionego przez Burmistrza projektu
uchwały.
Głos w sprawie zabrała Skarbnik Gminy Marta Żłobica-Wnuk, która podkreśliła duże
znaczenie zakresu upoważnienia wskazanego w projekcie uchwały z uwagi na organizacje
całego procesu przepływu pomiędzy instytucjami oraz wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych wyłącznie na pomoc uchodźcom. Pani Skarbnik uprzedziła, że w związku z
brakiem możliwości podejmowania zmian w budżecie gminy przez organ wykonawczy w
zakresie przyjmowania i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla
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uchodźców , Burmistrz będzie zmuszony zwoływać sesje nadzwyczajne. Wobec czego
podjęcie uchwały ułatwi organizacje pomocy dla uchodźców w naszej gminie.
Radny Stanisław Pelc złożył wniosek o przerwę.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz ogłosił kilkuminutową przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Andrzej Osipowicz oddał głos radnemu Mateuszowi
Kossakowskiemu, który wyraził swoje zdanie na temat podejmowania przez radnych decyzji
o organizacji pomocy dla uchodźców, gdzie niektórzy radni publikują w mediach jak bardzo
pomagają uchodźcom a w przypadku ułatwienia pracy burmistrzowi i skarbnikowi gminy nie
chcą podjąć ważnej dla uchodźców uchwały. Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie najdalej idącego wniosku tj. w
sprawie odesłania uchwały do komisji.
Głosowano wniosek w sprawie:
odesłania projektu uchwały Nr 22/2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
Niemcza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Niemcza w
celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do komisji.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Alicja Maria Borodajko , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława Ewa Kajrys , Edyta
Marta Mielnik , Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz Pelc , Paweł Andrzej Rożek ,
Miłosz Marek Wrzesiński , Paweł Zapotoczny
PRZECIW (5)
Paulina Ewa Dziedzic , Mateusz Kossakowski , Maria Krystyna Oleksiak , Kamila Anna
Smęt , Mieczysław Stanisław Szklarski
NIEOBECNI (1)
Stanisław Szachniewicz
Wniosek został przyjęty. Projekt uchwały nr 22/2022 decyzja radnych został odesłany do
komisji - załącznik nr 22 do protokołu.
7. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza i realizacji uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Radni pytali o założenia spotkania w
strukturach powiatu 5 marca 2022 roku. Burmistrz poinformował, że było to jedno z
pierwszych spotkań w sprawach wspólnego postępowania na poziomie gmin wobec
uchodźców. Radni pytali o obowiązujące stawki dla podmiotów organizujących nocleg i
wyżywienie dla uchodźców. Burmistrz poinformował, że stawki będą negocjowane z
właścicielami w granicach wysokości 40 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.
Radni pytali o ustalenia ze spotkania z sołtysami z 15 marca 2022 roku. Burmistrz
poinformował, że wśród ważnych tematów pojawił się temat zmian w projekcie remizy
strażackiej w Przerzeczynie Zdroju. Pan Burmistrz poprosił, aby nie wprowadzać w błąd
mieszkańców, że w budynku remizy będzie sala wiejska. Projekt został zaprojektowany do
dyspozycji wyłącznie strażaków. Radni Nie mieli więcej pytań.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje,
zapytania i wnioski od radnych.
9. Wnioski i zapytania Sołtysów.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje,
zapytania i wnioski od sołtysów.
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10. Sprawy różne.
Burmistrz odczytał pismo skierowane do Byłego Burmistrza Niemczy a obecnego Starosty
Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego w sprawie lokalizacji kostki, zdemontowanej
podczas ówczesnych prac remontowych. Starosta w odpowiedzi na powyższe pismo
poinformował, że odpowiedzi na pytanie należy szukać w dokumentacji urzędu wśród
pracowników zajmujących się sprawami w tym zakresie.
Burmistrz Jarosław Węgłowski przedstawił Pana Leszka Lupę, który od 01 kwietnia 2022
roku będzie pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza w Gminie Niemcza.
Przewodniczący obrad zapytał czy obrady mogą być wznowione od następnej sesji. Pan
Burmistrz poinformował, że zdjęcia dla uchodźców są robione w sali posiedzeń. Głos zabrał
również Pan Wojciech Borzestowski który poinformował, że nagłośnienie w sali posiedzeń
urzędu jest złej jakości i nie pozwala na przeprowadzenie transkrypcji nagrania archiwalnego,
a bez zainwestowania co najmniej kilkunastu tysięcy złotych w system nagłośnienia nie da się
zorganizować w sali urzędu.
Radna Alicja Borodajko odczytała odpowiedź jaka otrzymała na swoją interpelację w sprawie
awarii oświetlenia na ul. Piastowskiej, Rynek i Królowej Jadwigi w Niemczy, gdzie zostanie
ustalone z wykonawcą aby podwiesił oświetlenie zastępcze.
Pan Leszek Lupa poinformował, że w zakresie wykonawcy do końca następnego tygodnia
oświetlenie zostanie podwieszone, jednocześnie zaapelował do mieszkańców o poruszanie się
w ruchu pieszym wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Radna Edyta Mielnik odczytała odpowiedź na interpelację w sprawach studzienek,
przepustów oraz jakości wykonywanych prac na inwestycjach w gminie Niemcza, proszą o
odpowiedź w zakresie pominiętym. Pełna treść interpelacji wraz z odpowiedziami zostały w
terminie ustawowym w BIP pod adresem https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/19907662.
Kierownik Referatu Budownictwa Leszek Lupa poinformował, że po wizji lokalnej ustalono,
że przepust o którym mowa został uszkodzony jego stan nie zagraża ani zdrowiu ani życiu
użytkowników a jego naprawa będzie kosztowna z uwagi na potrzebę przebudowy tego
przepustu, co będzie wykonane w miarę posiadanych środków przez gminę; odpowiadając na
pytanie 5 – zostały zlecone prace usunięcia drzew, barierki zostaną osadzone na nowo;
pytanie 4 – budżet nie przewiduje podjęcia prac zlecenia tego zadania na zewnątrz; co do
punktu 2 – gmina jeszcze nie zleciła wykonania wymaganych prac; natomiast temat studni w
Przerzeczynie zdroju został już załatwiony – jest drożna. Kierownik wyjaśnił, że prace
związane z zakresem utrzymania czystości na drogach gminnych są wykonywane na bieżąco.
Radny Paweł Zapotoczny zapytał na jakim etapie jest wycinka zaznaczonych drzew, kiedy
zostanie zakończona na terenie gminy. Burmistrz poinformował, że jeśli pojawią się w
budżecie gminy wolne środki finansowe, prace zostaną niezwłocznie rozpoczęte w
najbliższym możliwym terminie. Radna Wiesława Kajrys poprosiła o zwrócenie uwagi na
trasę pomiędzy Wojsławicami a Piotrkówkiem zostały złożone duże ilości piaskowca. Pan
Burmistrz poinformował, że materiał zostanie rozplantowany przez właściciela terenu.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz o godz. 15:45 zamknął
posiedzenie XLV/22 sesji.
Nagranie archiwalne z XLVI/22 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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