Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja nadzwyczajna

Protokół nr BR.0002.000005.2022
XLVII Sesja Nadzwyczajna w dniu 04 kwietnia 2022 roku.
Obrady rozpoczęto 31 marca 2022 roku o godz. 12:06, a zakończono o godz. 13:25 tego
samego dnia.
1. Otwarcie XLVII/22 sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz na podstawie zawiadomienia z dnia 01 kwietnia
2022 roku w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 01 kwietnia
2022 roku otworzył XLVII/22 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Niemczy –
zawiadomienie wraz załącznikami stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności 13 radnych obecnych – Przewodniczący obrad Andrzej
Osipowicz stwierdził prawomocność obrad.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W obradach uczestniczyli:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski;
2. Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk;
3. Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej w Niemczy Agnieszka Musiała;
4. Mecenas Tomasz Stefański.
2. Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Andrzej Osipowicz odczytał proponowany porządek obrad i wniósł o
wprowadzenie do porządku obrad projektu radnych nr 25/2022 uchwały 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, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Burmistrz jako wnioskodawca zwołania sesji nadzwyczajnej wyraził zgodę i poprosił o
naniesienie poprawek redakcyjnych w zapisach uzasadnienia. Burmistrz Jarosław Węgłowski
poprosił również radnych o uzasadnienie zapisu w projekcie ograniczającego kwotowo
upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie gminy jedynie do 100 tyś zł.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz powołując się na wcześniejsze ustalenia z radnymi co do
zakresu proponowanego przez radnych projektu uchwały powiedział, że aby dać Panu
Burmistrzowi możliwość przenoszenia środków kwota 100 tyś zł jest na tyle wystarczająca, że
będzie mógł Pan Burmistrz najważniejsze kwestie rozwiązać w trybie zarządzenia. Natomiast
jeśli będą pojawiać się większe kwoty to zmiany w budżecie będą przyjmowane na sesji
zgodnie z harmonogramem pracy rady lub w trybie sesji nadzwyczajnych.
Pan Burmistrz zabierając głos ad vocem wskazał na zbyt duże ograniczenie wyrażone do 100
tyś zł wskazał przede wszystkim na to, że zobowiązania i płatności związane z pomocą
obywatelom Ukrainy narastają począwszy od dnia 23 lutego 2022 roku i przekroczyły już 250
tyś zł, ponadto Dyrektor OPS powinna przyjmować wnioski i rozpatrywać sprawy
dofinansowania podmiotom kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, czego nie robi
bo nie ma m. in. przekazanych jeszcze środków w budżecie, zatem wskazane przez radnych
ograniczenie spowoduje konieczność zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej już w przyszłym
tygodniu.
Radna Kamila Smęt zapytała Przewodniczącego Rady dlaczego nie została zapoznana z
zapisami tego projektu w zakresie wysokości kwoty ograniczenia upoważnienia.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz nie odpowiedział na to pytanie. Oddał głos radnej Edycie
Mielnik, która wyjaśniła, że projekt miał być omawiany podczas posiedzenia komisji
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zaplanowanego we wtorek, jednak z uwagi na wniosek Pana Burmistrza o zwołaniu sesji w
poniedziałek 04 kwietnia 2022 roku, Przewodniczący rady zdecydował o wprowadzeniu
projektu uchwały w formie propozycji radnych na tę właśnie sesję, żeby nie spotykać się w tej
samej sprawie ponownie we wtorek. Radna poinformowała, że radni chcieli zapytać Panią
Skarbnik czy kwoty które będą spływały do gminy będą sumowane czy każdą trzeba będzie
przyjmować do budżetu osobno, ale nie zdążyli, bo był po drodze weekend. Pan Burmistrz
wyraził swoje zdziwienie, skąd taki pomysł z ograniczeniem jeśli radni nie mieli żadnych pytań
wcześniej? Po czym poinformował, że można zawsze zasięgnąć opinii mecenasa, który jest w
urzędzie dostępny, zapytać Panią Skarbnik, która wielokrotnie podkreślała, że jest do Państwa
Radnych dyspozycji i czeka na pytania. Pan Burmistrz poprosił radnych o przemyślenie
zapisów proponowanego przez nich projektu. Zabierając głos ad vocem Radna Edyta Mielnik
poinformowała, że wówczas radni nie mieli pytań, bo nie było Pana Mecenasa, dlatego Pan
Przewodniczący już od piątku kontaktował się z Panem Mecenasem, aby jak najszybciej
umożliwić podjęcie tej uchwały.
Burmistrz Jarosław Węgłowski, na ponowione pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej
Andrzeja Osipowicza czy wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego projektu
uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji jako wnioskodawca zwołania sesji
nadzwyczajnej w dniu 04 kwietnia 2022 roku, wyraził zgodę.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy Andrzej Osipowicz zarządził
głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad.
Głosowano w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do w punkcie 3
kolejnego projektu nr 25/2022 uchwały radnych Rady Miejskiej w Niemczy 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.
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)Alicja Maria Borodajko, Paulina Ewa Dziedzic, 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 (2)
Michał Mirosław Kaczorowski , Stanisław Szachniewicz
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz przedstawił krótką informację na temat, które gminy
ościenne podjęły w minionym okresie tego rodzaju uchwały, zwrócił uwagę, że nie wszystkie.
Pani Skarbnik zabierając głos ad vocem w tej kwestii poinformowała, że wiele gmin już przy
podjęciu budżetu wprowadziła stosowne upoważnienia dla swoich włodarzy, jeśli tego nie
zrobiono to w najbliższym czasie takie upoważnienia zostaną udzielone
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a). Nr 24/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022
rok;
Przewodniczący obrad udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani Marcie Żłobickiej – Wnuk,
która zreferowała założenia przedstawianego projektu uchwały wskazując na pilną potrzebę
jej podjęcia. Skarbnik poinformowała, że gmina otrzymała już ponad 250 tyś zł, które należy
przeznaczyć na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym
na terenie naszej gminy. Radni nie mieli pytań.
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Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie imienne nad projektem nr
24/2022 uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2022
rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)Alicja Maria Borodajko, Paulina Ewa Dziedzic, 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 (2)
Michał Mirosław Kaczorowski , Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLVII/287/22 z dnia 04.04.2022 roku
i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b). Nr 25/2022 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.
Radna Kamila Smęt zapytała skąd takie ograniczenie finansowe do 100 tyś zł w
projekcie uchwały, co ono ma wnieść?
Przewodniczący wyjaśnił, że zamysł zapisu jest taki, aby m. in. realizacją wszystkich zadań
związanych z Ukraińcami nie zostały obarczone jednostki podległe. Wobec powyższego Radna
Kamila Smęt zapytała Mecenasa Stefańskiego czy Pan Burmistrz może przeznaczyć przyznane
środki na inny cel niż pomoc Ukraińcom? Mecenas poinformował, że nie ma innej możliwości,
wydatek musi być związany z pomocą Ukraińcom.
Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski wobec proponowanych zapisów uchwały poprosił radnych
o zarezerwowanie sobie najbliższych terminów na najbliższe sesje nadzwyczajne.
Radna Paulina Dziedzic zwróciła uwagę, że projekt uchwały w zakresie ograniczenia
kwotowego nie był uzgadniany ze wszystkimi radnymi. Przewodniczący Rady Andrzej
Osipowicz poinformował, że to miało być omawiane podczas posiedzenia komisji, która była
zaplanowana na dzień później, z uwagi na nadzwyczajne posiedzenie rady dzień wcześniej,
dyskusja jest dzisiaj. Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski podkreślił, że upoważnienie ma
wyłączne zastosowanie do podziału i dysponowania środkami wyłącznie w sprawach pomocy
Ukraińcom. Zaproponował, aby podjąć uchwałę po przedyskutowaniu projektu na komisji, nie
podejmując tematu dzisiaj. Radna Edyta Mielnik zabierając głos w sprawie powiedziała, że
ograniczenie wynika również z tego, że dwa razy Burmistrz nie otrzymał wotum zaufania za
prace całą roczną, poprzednie budżety. Radna zapytała Mecenasa czy te kwestie uchodźców są
doprecyzowane w ustawie? Mecenas potwierdził, że w przypadku przepisu 111 ustawy i
upoważnienia jest on precyzyjny i odczytał treść artykułu. Radna zwróciła również na inne
elementy projektu uchwały m. in. ograniczenie czasowe, że będzie obowiązywała do końca
2022 roku. Skarbnik Gminy poprosiła o doprecyzowanie w projekcie uchwały zapisu czy jest
to upoważnienie jednorazowe? Pani skarbnik podkreśliła, że w poprzednich latach brak było
podstaw do nieudzielenia wotum zaufania Panu Burmistrzowi, ponieważ od kiedy Pan
Burmistrz urzęduje nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonaniu poszczególnych
budżetów za każdy rok. Pani Skarbnik podkreśliła również wskazując na transzę w wysokości
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160 tyś zł, która została niedawno przekazana gminie, że takie sytuacje będą miały miejsce
bardzo często, co będzie wymagało zwoływania sesji nadzwyczajnych.
Radna Wiesława Kajrys w ślad za wypowiedzią Mecenasa Tomasza Stefańskiego powtórzyła,
że rada może ale nie musi dać burmistrzowi upoważnienie w tej sprawie. Natomiast
ograniczenie jest kwotą proponowaną, a okres obowiązywania to radna zaproponowała zapis
„do kwoty w danym miesiącu”. Radny Stanisław Pelc wyraził swoje zdanie na temat
oferowanej przez radnych pomocy dla Ukraińców, każdy z nich udziela jej jak tyko może
najlepiej oraz poinformował, że u Przewodniczącego jest zebrana określona kwota z
przeznaczeniem na tę pomoc, i w tej zbiórce radni z Gilowa nie wzięli udziału. Radny Stanisław
Pelc prosi, aby nie poruszać tematu pomocy dla Ukraińców w kontekście reklamowania się.
Radny Mateusz Kossakowski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy wyraził zdanie, że nie
każdy radny misi brać udział we wszystkim co większość rady organizuje, sam wraz z radną
Pauliną Dziedzic pomagają na tyle na ile mogą w Gilowie od samego p[oczątku blisko 40
uchodźcom i nie oczekuję poklasku i jakiegokolwiek rozliczania. Radny Mateusz Kossakowski
poprosił, aby e ten sposób nie komentować spraw pomocy potrzebującym. Radna Paulina
Dziedzic poparła wypowiedź radnego Mateusza Kossakowskiego.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz przerwał dyskusję w tym temacie. Radna Wiesława
Kajrys wniosła o przerwę w obradach w celu skonsultowania zapisów projektu uchwały w
sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi.
Przewodniczący Andrzej Osipowicz ogłosił przerwę w obradach od godz. 12.40 do godz.
13.15
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Andrzej Osipowicz odczytał projekt uchwały z
proponowanymi zmianami zapisów. Po czym zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia
zmian do projektu uchwały Nr 25/2022 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.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , 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 (2)
Michał Mirosław Kaczorowski , Stanisław Szachniewicz
Poprawki zostały przyjęte.
Przewodniczący obrad Andrzej Osipowicz zarządził głosowanie imienne nad projektem nr
25/2022 uchwały 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.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki głosowania:
ZA (13)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , 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
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NIEOBECNI (2)
Michał Mirosław Kaczorowski , Stanisław Szachniewicz
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta i otrzymała numer XLVII/288/22 z dnia 04.04.2022 roku
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
4. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13.25 Przewodniczący Andrzej Osipowicz
zamknął posiedzenie sesji.
Nagranie archiwalne z XLVII/22 sesji znajduje się pod adresem:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO4QR7MSPIpnDis&id=C7A7BC38ED7626DC%211
08&cid=C7A7BC38ED7626DC

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niemczy
(-) Andrzej Osipowicz

Przygotował(a): Agnieszka Borowska
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