PROTOKÓŁ nr II/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.
I.

Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.

II.

Tematyka: zgodnie z porządkiem obrad stanowiącym załącznik nr 1 do
protokołu. Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”,
wersja archiwalna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.

III.

Uczestnicy:
1) Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu,
2) Burmistrz Niemodlina – Dorota Koncewicz,
3) Skarbnik Gminy – Alicja Domalewska,
4) Sekretarz Gminy – Zdzisława Bartków,
5) Radca prawna – Zofia Cioma,
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
7) Radni powiatowi zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik
nr 4 do protokołu,
8) Mieszkańcy Gminy

IV.

Czas trwania obrad: od godz. 1600 do godz. 1625

V.

Realizacja porządku obrad.

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania
uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
Na wstępie Przewodniczący Rady Bartłomiej Wajman przypomniał,
że przebieg sesji jest transmitowany „ na żywo” a wersja archiwalna jest dostępna
na stronie Urzędu oraz że każdy z obecnych osobiście ponosi odpowiedzialność
za wygłoszone treści, które naruszałyby dobra osobiste innych osób.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad Radni otrzymali wraz
z materiałami sesyjnymi i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie tego
porządku.
Wobec braku wniosków przystąpiono do realizacji następnego punktu obrad.

Ad. 2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Rewizyjnej Druk nr 3
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie uchwały.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący powiedział, że projekt tej
uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, a Radni sami zgłosili się
do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Zapytał kolejnych kandydatów czy wyrażają zgodę na uczestniczenie w pracach
Komisji.
1. Mirosław Dec – wyraził zgodę,
2. Adam Jagieło – wyraził zgodę,
3. Jolanta Kardasz – wyraziła zgodę,
4. Czesława Lachowska – wyraziła zgodę,
5. Mariusz Trzciński – wyraził zgodę.
Przewodniczący powiedział, że na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
zaproponowano kandydaturę Radnego Adama Jagieło i zapytał, czy wyraża zgodę.
Radny Adam Jagieło wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej odczytując jej skład.
głosowało 15 radnych: 15 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powołania komisji stałej –
Komisji Rewizyjnej na druku nr 3 została podjęta.

2) w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Skarg Wniosków i Petycji Druk
nr 4
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie uchwały.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący powiedział, że projekt tej
uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, a Radni sami zgłosili się
do pracy w Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Zapytał kolejnych kandydatów czy wyrażają zgodę na uczestniczenie w pracach
Komisji.
1. Marzen Franczyk – wyraziła zgodę,
2. Stanisław Janiak – wyraził zgodę,
3. Paweł Kotwica – wyraził zgodę
4. Maria Krzemińska – wyraziła zgodę,
5. Ewa Skura-Prajel – wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytując jej skład.
głosowało 15 radnych: 15 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powołania komisji stałej –
Komisji Skarg Wniosków i Petycji na druku nr 4 została podjęta.

3) w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Społeczno - Gospodarczej Druk
nr 5
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały i skład komisji został omówiony
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i zapytał, czy ktoś
z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie uchwały.
W związku z brakiem chętnych Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno-Gospodarczej
odczytując jej skład, proszą poszczególnych kandydatów o wyrażenie zgody na
uczestnictwo w pracach tej Komisji.

1.
2.
3.
4.
5.

Grzegorz Krzyśków – wyraził zgodę,
Leszek Pejs – wyraził zgodę,
Krzysztof Trzmielewski – wyraził zgodę,
Bartosz Wajman – wyraził zgodę,
Zofia Walczuk – wyraziła zgodę.

głosowało 15 radnych: 15 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powołania komisji stałej
– Komisji Społeczno-Gospodarczej na druku nr 5 została podjęta.

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości Druk nr 6
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać
głos w sprawie uchwały.
Wobec z braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zarządził głosowanie.
głosowało 15 radnych: 14 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości na druku nr 6 została podjęta.

5) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 Druk nr 7
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać
głos w sprawie uchwały.
Wobec z braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zarządził głosowanie.
głosowało 15 radnych: 15 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 na druku
nr 7 została podjęta.

6) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności Druk nr 8
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać
głos w sprawie uchwały.
Wobec z braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zarządził głosowanie.
głosowało 15 radnych: 15 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele
mieszkaniowe
w
prawo
własności
na
druku
nr 8 została podjęta.

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Niemodlina Druk nr 9
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać
głos w sprawie uchwały.
Wobec z braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zarządził głosowanie.
głosowało 15 radnych, 13 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
2 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Niemodlina na druku nr 9 została podjęta.

8) w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Druk nr 10.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos w sprawie uchwały.
Wobec z braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zarządził głosowanie.
Po zadaniu pytania przez Przewodniczącego Bartosza Wajmana kto jest „za”
przyjęciem uchwały i poproszeniu o podniesienie ręki, Radny Grzegorz Krzyśków
stwierdził, że miał się wyłączyć, a nie wyłączył się i zapytał, czy można powtórzyć
głosowanie. Otrzymał odpowiedź, że głosowanie już się odbyło i nie można go
powtórzyć.
Przewodniczący dokończył głosowanie i odczytał jego wyniki:
głosowało 15 radnych, 14 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy
Niemodlin na rok 2018 na druku nr 10 została podjęta.

Ad. 3. Sprawy różne i informacje radnych i Burmistrza.
Radny Krzysztof Trzmielewski stwierdził, że zostały uchwalone składy komisji
stałych i w związku z tym, poprosił, aby poszczególne komisje spotkały się po
sesji, ukonstytuowały i wybrały przewodniczących i wiceprzewodniczących.
Ad. 4. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady poinformował, że następną sesję zwołuje na 20 grudnia
2018r. na godz. 1600
W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Przewodniczący Bartosz Wajman
zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.

Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman

Protokołowała:
Inspektor
Iwona Węgrowska

