PROTOKÓŁ nr IX/19
z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r.

I.

Miejsce

obrad:

sala nr 62 w Urzędzie Miejskim
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.

w

Niemodlinie,

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 – Dorota Koncewicz
3) Z-ca Burmistrza - Aleksander Juszczyk
4) Sekretarz Gminy – Zdzisława Bartków
5) Radca Prawny – Zofia Cioma
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy– zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu

IV.

Czas trwania obrad: od godz. 15:30 do godz. 16:00

V.

Realizacja porządku obrad.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał
oraz przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman otworzył IX sesję Rady Miejskiej
w Niemodlinie i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum
do podejmowania decyzji.
Nieobecni: Adam Jagieło, Stanisław Janiak, Mariusz Trzciński

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi
i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos, lub dokonać zmiany w porządku obrad.
Radny Paweł Kotwica złożył wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad głosowania
w sprawie Statutu Gminy Niemodlin i przełożenie tego na inną sesję.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman poddał pod głosowanie wniosek formalny w sprawie
zmiany porządku obrad polegającej na zdjęciu z proponowanego porządku obrad projektu
uchwały na druku nr 57 w sprawie Statutu Gminy Niemodlin.
głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Porządek obrad został zmieniony.

Ad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman odczytał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, a wobec braku pytań, przeszedł do realizacji
następnego punktu porządku obrad.
Ad. 3. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Dorota Koncewicz przedstawiła informację o działalności międzysesyjnej,
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu, a wobec braku pytań, Przewodniczący Rady
przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Ad. 4. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin oraz realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie za 2018 rok. Załącznik nr 6
Burmistrz Dorota Koncewicz powiedziała, że uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie
powołują Zespół Interdyscyplinarny oraz nakładają obowiązek sporządzania przez
przewodniczącego Zespołu raz w roku sprawozdania z realizacji podjętych działań i poprosiła
o udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Edytę Kapuścińską.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji następnego punktu
porządku obrad.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Niemodlin za 2018 rok. Załącznik nr 7
Burmistrz Dorota Koncewicz przedstawiła uzasadnienie konieczności sporządzenia
sprawozdania.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji następnego punktu
porządku obrad.

Ad.6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej za 2018 rok (materiał w wersji elektronicznej). Załącznik nr 8
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman powiedział, że wersję elektroniczną materiału Radni
otrzymali na skrzynki mailowe, a wobec braku pytań, przeszedł do realizacji następnego
punktu porządku obrad.

Ad.7.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Załącznik nr 9

Burmistrz Dorota Koncewicz powiedziała, że sprawozdanie zostało szczegółowo omówione
na wspólnym posiedzeniu komisji i poprosiła o odpowiedzi na ewentualne pytania Kierownik
Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Zofię Gwóźdź-Wąchałę.
Ad.8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia planu sieci szkół Druk nr 55
Burmistrz powiedziała, że uchwalony na poprzedniej sesji projekt projektu uchwały, został
skierowany do Opolskiego Kuratora Oświaty i otrzymał pozytywną opinię Kuratora.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących
Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały.
•

Wiceprzewodniczący
Komisji
Społeczno-Gospodarczej
Grzegorz
Krzyśków
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
• Wiceprzewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Mirosław
Dec
poinformował,
że
w
związku
z
nieobecnością
na
posiedzeniu
Komisji,
prosi,
aby członkowie
wypowiedzieli się w sprawie. Radna Czesława Lachowska
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
• Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
głosowało 12 radnych: 11 głosów „za”
1 głos „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół Druku
nr 55 została podjęta.
2) w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
Druk nr 56
Burmistrz Dorota Koncewicz odczytała uzasadnienie projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących
Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały.
•
•
•

Wiceprzewodniczący
Komisji
Społeczno-Gospodarczej
Grzegorz
Krzyśków
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Czesława Lachowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
głosowało 12 radnych: 12 głosów „za”

0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania
wysokości cen i opłat na Druku nr 56 została podjęta.

3) w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Druk nr 58
Burmistrz Dorota Koncewicz odczytała uzasadnienie projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących
Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały.
•
•
•

Wiceprzewodniczący
Komisji
Społeczno-Gospodarczej
Grzegorz
Krzyśków
poinformował, że Komisja na posiedzeniu nie podjęła decyzji na temat projektu uchwały,
a członkowie wyrażą swoje opinie podczas głosowania.
Radna Czesława Lachowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały na Druku nr 58.
głosowało 12 radnych: 9 głosów „za”
1 głos „przeciw”
2 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin
na rok 2019 na Druku nr 58 została podjęta.

Ad.9. Sprawy różne - informacje radnych i Burmistrza.
Burmistrz zaprosiła na mszę świętą w intencji Ojczyzny w dniu 3 maja o godz. 1100
Przewodniczący Rady poinformował o zaproszeniu od partnerskiego miasta Stity na dzień
29 czerwca 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejną sesję planuje zwołać na dzień
27 maja 2019r. na godz. 15:30
Ad.10. Zamknięcie sesji.

W wyniku zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Bartosz
Wajman zamknął posiedzenie IX sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.

Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman
Protokołowała:
Inspektor Iwona Węgrowska

