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P R O T O K Ó Ł  NR XXXVII/12 

z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie 

odbytej w dniu 31 października 2012 roku 

pod przewodnictwem Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Jana Medyńskiego 

 
 

W sesji uczestniczyło 15 radnych na ustawowy stan 15. 

Lista obecności w załączeniu. 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

1. Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa  

2. Żyrolis Adam   - Zastępca Burmistrza Kożuchowa 

3. Ponikwia Kazimierz  - Sekretarz Gminy  

4. Piotrowska Jolanta  -  Skarbnik Gminy 

5. Szczepankiewicz Katarzyna  -  Radca Prawny UM 

6. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysi, goście. /Lista obecności  

w załączeniu./  
 

Do pkt.1. 

Otwarcia sesji o godz. 11.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Medyński witając 

radnych oraz gości. Stwierdził prawomocność obrad. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał proponowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami. 

3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia. 

4. Realizacja zadań statutowych organizacji i jednostek  związanych ze sportem, kulturą, 

rekreacją i turystyką. 

5. Sytuacja społeczna i gospodarcza na obszarach wiejskich z terenu gminy Kożuchów. 

6. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 

7. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy; /XXXVII/3/12/ 
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b/ dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Kożuchów; /XXXVII/6/12/ 

c/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2012 rok; /XXXVII/4/12/ 

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na 

lata 2012-2020; /XXXVII/5/12/ 

e/ rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa; /XXXVII/7/12/ 

f/ / wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów; /XXXVII/1/12/ 

g/ wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów 

w Gminie Kożuchów; /XXXVII/2/12/ 

10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXVI. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, złożył wniosek 

o wycofanie z porządku obrad punktu 9 lit. „f” – podjęcie uchwały w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /XXXVII/1/12/ 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, złożył wniosek 

o wycofanie z porządku obrad punktu 9 lit. „g” – podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 

opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie 

Kożuchów. /XXXVII/2/12/ 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, złożył wniosek 

o wycofanie z porządku obrad punktu 9 lit. „e” – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /XXXVII/7/12/ 

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, iż nie 

rozumie wniosku, ponieważ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w którym 

uczestniczyła skarżąca. Radca prawny przedłożył opinię w tej sprawie. Stwierdził, że to Rada 

będzie podejmowała decyzję, czy skarga jest zasadna, dlatego nie wyklucza dyskusji w tej 

sprawie przy omawianiu projektu.  Złożył wniosek o niewycofywanie z porządku obrad 

punktu 9 lit. „e” – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza 

Kożuchowa. /XXXVII/7/12/ 
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Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, złożył wniosek o niewycofywanie punktu 9 lit. 

„f” i lit. „g” z porządku obrad. Uzasadnił, iż projekt budżetu Gminy na 2013 rok musi być 

złożony w burze Rady Miejskiej do dnia 15 listopada br. Nie można konstruować budżetu nie 

wiedząc jakie będą dochody. 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, wycofał 

wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad punktu 9 lit. „e” – podjęcie uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /XXXVII/7/12/ 

Pozostałe wnioski podtrzymał. 

Wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad punktu 9 lit. „f” – podjęcie uchwały  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów /XXXVII/1/12/ 

został odrzucony większością głosów. /za – 3, przeciw – 7, wstrzymujące – 4/ 

Podczas głosowania obecnych 14 radnych. 

Wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad punktu 9 lit. „g” – podjęcie uchwały  

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania 

psów w Gminie Kożuchów. /XXXVII/2/12/ został odrzucony większością głosów. /za – 3, 

przeciw – 6, wstrzymujące – 5/ 

Podczas głosowania obecnych 14 radnych. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, złożył wniosek o zamianę kolejności 

omawiania pkt. 6 i pkt. 5 porządku obrad. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. /za – 14/ 

Podczas głosowania obecnych 14 radnych. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, złożył wniosek o wprowadzenie  

w punkcie 9 lit. „h” porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Burmistrza Kożuchowa. /XXXVII/8/12/ 

Jelinek Marcin – radny, zapytał, czy skarżący zostali powiadomieni o dzisiejszej sesji. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, odpowiedział, że skarżący uczestniczyli  

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dodał, że dotychczas nie było praktyki indywidulanego 

informowania skarżących o terminie sesji. Zapewnił, że jeżeli jest taka wola radnych, to 

skarżący będą zapraszani na sesję podczas której podejmowana będzie uchwała. 

Wniosek został przyjęty większością głosów. /za – 10, przeciw – 2, wstrzymujące – 2/ 

Podczas głosowania obecnych 14 radnych. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, złożył wniosek o wprowadzenie  

w punkcie 9 lit. „i” porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia 

dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do Trybunału 
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Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. /XXXVII/9/12/ 

Wniosek został przyjęty większością głosów. / za – 12, przeciw – 2, wstrzymujące – 0/ 

Podczas głosowania obecnych 14 radnych. 
 

Porządek po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami. 

3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia. 

4. Realizacja zadań statutowych organizacji i jednostek związanych ze sportem, kulturą, 

rekreacją i turystyką. 

5. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 

6. Sytuacja społeczna i gospodarcza na obszarach wiejskich z terenu gminy Kożuchów. 

7. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy; /XXXVII/3/12/ 

b/ dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Kożuchów; /XXXVII/6/12/ 

c/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2012 rok; /XXXVII/4/12/ 

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na 

lata 2012-2020; /XXXVII/5/12/ 

e/ rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa; /XXXVII/7/12/ 

f/ / wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów; /XXXVII/1/12/ 

g/ wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów 

w Gminie Kożuchów; /XXXVII/2/12/ 

h/ rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa; /XXXVII/8/12/ 

i/ wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do 

Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

/XXXVII/9/12/ 

10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXVI. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 
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Porządek obrad został przyjęty większością głosów. / za – 12, przeciw – 2, wstrzymujące - 0/ 

W trakcie głosowania obecnych 14 radnych. 
 

Do pkt.2. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił sprawozdanie z prac Burmistrza 

między sesjami./Sprawozdanie w załączeniu./ 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, stwierdził, że 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący uporządkowania strefy przemysłowej jest zapis mówiący, 

że koszty uporządkowania wyniosły 69 126 złotych a wartość sprzedaży ostatniej tylko działki 

na tym terenie to 280 860,00 złotych netto. Zapytał, czy oznacza to, iż wszystkie działki  

w strefie zostały sprzedane. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, wyjaśnił że sprzedana została jedna działka  

z podstrefy KSSSE. Dodał, iż w roku 2009 zostały sprzedane dwie działki. Łącznie sprzedano 

około 4 ha.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, stwierdził, iż 

Burmistrz powiedział, że przy pracach rewitalizacyjnych jedna z firm nielegalnie wywoziła 

gruz na wysypisko.  

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, zaprzeczył jakoby kiedykolwiek tak twierdził. 

Dodał, że wcześniej przez wiele lat różne podmioty wywoziły gruz i inne nieczystości. 

Postępowania w tej sprawie były prowadzone m.in. przez Straż Miejską.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, czy 

wspomniana firma wywoziła gruz legalnie. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, twierdząco odpowiedział na zadane pytanie. 

Dodał, że materiał składowany był tymczasowo. W tym czasie prowadzona była procedura 

legalizacyjna zasypania byłej żwirowni powojskowej. W momencie kiedy uzyskano zgodę na 

składowanie, to materiał został przerzucony do tego dołu.  Na tym polegało uporządkowanie 

strefy przemysłowej. Dodał, że cześć materiałów, w szczególności kamień polny, został 

odzyskany i będzie wykorzystany do innych prac.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, 

dlaczego koszt uporządkowania pokryła Gmina. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że firma która składowała 

odpady uporządkowała teren w ramach swoich kosztów. Koszt, który poniosła Gmina dotyczył 

uporządkowania pozostałej części. Stwierdził, iż nie rozumie celu pytania. Zapytał, czy chodzi 

o to, że Gmina poniosła koszty uporządkowania, czy też o to, że teren został uporządkowany  
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a nie powinien. Powtórzył, że materiał składowany był w celu późniejszego zasypania niecki 

występującej w tym terenie. Dodał, że niecka jest tak duża, że jeszcze przez wiele lat będzie 

można składować w niej podobny materiał.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, stwierdził, że 

na terenie, gdzie poszukiwany jest potencjalny przedsiębiorca nie powinien być składowany 

gruz. Wiąże się to również z ponoszeniem dodatkowych kosztów.  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, iż Burmistrz jasno wyjaśnił, iż 

firma na własny koszt usunęła gruz, który tam składowała i wywiozła go do wyrobiska. 

Zapewnił, iż widział jak samochody z logo firmy wywoziły gruz.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, gdzie 

jest składowany materiał odzyskany ze strefy przemysłowej. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że polbruk nie był składowany na 

strefie tylko na bieżąco paletowany. Część kamienia polnego przewieziona została koło baszty 

miejskiej.   

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał gdzie 

znajduje się pozostała część. 

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa, wyjaśnił, że firma Geo – Profit, która 

wykonywała zadania związane z rewitalizacją, we własnym zakresie wykonała 

uporządkowanie składowanego gruzu. Dzięki temu, że składowała gruz na strefie, to materiał 

został wykorzystany zarówno przez mieszkańców, jak i do wykonania parkingu znajdującego 

się na strefie. Reszta gruzu trafiła do wyrobiska. Stwierdził, że gdyby pojawiła się 

dwudziestokrotna ilość takiego materiału, to chętnie by została przyjęta. Stwierdził, że nie 

rozumie intencji pytań radnego J. Niezgodzkiego. Po uporządkowaniu teren podlega 

monitorowaniu i w chwili obecnej nikt nie wywozi tam gruzu i śmieci.  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przypomniał, że zgodnie ze statutem radny 

w jednej sprawie ma prawo do głosu, który nie przekracza pięciu minut oraz do jednej repliki.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, ponownie 

poprosił o udzielnie odpowiedzi. Zapytał radnego Z. Szukiełowicza, który jest pracownikiem 

KOKiS Zamek, czy prawdą jest,  że kamienie składowane są obok baszty. 

Szukiełowicz Zdzisław  – radny, stwierdził, że odpowiedź została udzielona. Wstrzymał się 

od udzielenia odpowiedzi.  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy radny chce przeprowadzić 

śledztwo. 



7 

 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, wyjaśnił, że 

chodzi mu o prawdomówność, bo jeżeli „ktoś” mówi o przeprowadzonej selekcji, to powinien 

powiedzieć, gdzie materiał został złożony. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, wyjaśnił, że polbruk został złożony  

w P.U.K. Uskom, natomiast niewykorzystany kamień polny złożony został przy baszcie.  

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa uzupełnił, że część kamienia została 

wykorzystana do wykonania alei przy murach obronnych. 

Jelinek Marcin – radny, poprosił o informację na temat działań związanych z legalizacją 

cmentarza w Książu Śląskim. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że czeka na ostateczne 

stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowej Soli. Dodał, że wpłynęła 

informacja z PSSE, iż obiekt  zostanie skontrolowany i objęty bieżącym nadzorem.  

Jelinek Marcin – radny, poprosił o kopię pisma w tej sprawie. 

Franczak Jan – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej, zapytał, jaki 

był temat spotkania z Prezesem Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Zapytał, czy 

poruszany był problem dojazdu dzieci. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przypomniał, iż Burmistrz wyjaśniał, że 

Gmina nie ma prawa partycypować w kosztach dojazdu dla dzieci z placówek dla których nie 

jest organem prowadzącym. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że na spotkaniu poruszany był 

temat zmiany kierunku przejazdu autobusu, aby te dzieci których rodzice wykupią bilet 

miesięczny mogły dojeżdżać do szkoły. 
 

Do pkt.3. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie wniosków  

i interpelacji w formie ustnej lub pisemnej.  

Jelinek Marcin – radny, złożył wniosek o przygotowanie informacji na temat zdemontowanej 

kostki polbrukowej oraz kamienia podczas prac związanych z rewitalizacją, z uwzględnieniem 

podania: 

a/ ilości uzyskanej kostki i kamienia w wyniku demontażu, 

b/ przeznaczenia – gdzie została składowana kostka i kamień jeżeli do dnia obecnego nie 

została wykorzystana, a jeżeli w/w materiał został wykorzystany to podać konkretne miejsce 

ze wskazaniem ilości wykorzystanej. 
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Do pkt.4. 

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ przedstawiła informację nt. 

realizacji zadań statutowych organizacji i jednostek  związanych ze sportem, kulturą, rekreacją 

i turystyką. /Informacja w załączeniu./ 

Niezgodzki Jacek – LZS „Zawisza” Radwanów, przedstawił informację nt. realizacji zadań 

statutowych Klubu. Poinformował, że Klub jest ostatnim LZS na terenie wiejskim. Klub 

boryka się z problemami finansowymi. W bieżącym roku zostały uruchomione środki  

z funduszu sołeckiego z których zostanie wykonane przyłącze energetyczne. W dalszym ciągu 

nie zostały wyremontowane szatnie, boisko zostało wykonane we własnym zakresie. Klub 

dysponuje bardzo małymi środkami na zakup strojów i sprzętu. Stwierdził, iż ma obawy, że od 

stycznia 2013 r. Klub nie będzie funkcjonował. Nadmienił, iż Klub skupia młodzież wyłącznie 

z terenów wiejskich. 

Szukiełowicz Zdzisław  – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 

przedstawił informację nt. realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. /Informacja  

w załączeniu./ 

Grochowski Wojciech  – Prezes MKS „Korona”, przedstawił informację nt. realizacji zadań 

statutowych Klubu. /Informacja w załączeniu./ 

Szukiełowicz Zdzisław  – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, dodał, że 

Stowarzyszenie na swoją działalność oprócz środków finansowych otrzymanych z Gminy  

pozyskuje również środki unijne a także środki od sponsorów.  

Leśniewski Waldemar – Prezes Nowosolskiego Klubu Karate Kyokushin, przedstawił 

informację nt. realizacji zadań statutowych Klubu. /Informacja w załączeniu./ 

Pikulski Adrian –Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, 

Mirocin Dolny "MIROTKA", przedstawił informację nt. realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia. /Informacja w załączeniu./ 

Niezgodzki Jacek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów, 

przedstawił informację nt. realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Poinformował, że 

Stowarzyszenie, jest organizacją pożytku publicznego. Zachęcił do przekazywania 1% na 

rzecz Stowarzyszenia. Dodał, że Stowarzyszenie prowadzi działalność ogólną, organizuje 

festyny i zajęcia dla mieszkańców. Prowadzenie zajęć na świetlicy w okresie zimowym nie jest 

możliwe z uwagi na awarię ogrzewania. Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne na 

swoją działalność.  
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Jelinek Marcin – Prezes Stowarzyszenia Czarna Struga, podziękował Dyrektorowi BPMiG  

w Kożuchowie, pracownikom Filii Biblioteki i Dyrektorowi KOKiS „Zamek” za wsparcie 

działalności Stowarzyszeń.  

Szukiełowicz Zdzisław  – radny, przyłączył się do podziękowań. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał, pismo Prezesa UKS „Mirotka”. 

/Pismo w załączeniu./ Stwierdził, że Pan Jerzy Różycki, jest jednym z nauczycieli bardziej 

zaangażowanych w krzewienie kultury fizycznej w Gminie. Zaangażowanie było widoczne 

podczas zawodów lekkoatletycznych, które odbyły się w Gminie Kożuchów. Podziękował 

radnym: B. Zakrzewskiemu, P. Malczykowi i J. Niezgodzkiemu za inicjatywę i pomoc  

w organizacji zawodów. Zapytał, co robią nauczyciele wychowania fizycznego z pozostałych 

szkół. Dodał, że inicjatywa powinna wypływać ze strony nauczycieli. Stwierdził, iż ma 

nadzieję, że proces budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym 

rozpocznie się w  2013 roku. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że UKS „Mirotka” działa od wielu 

lat. Nie do końca jest tak, że praca z utalentowanymi dziećmi wykonywana jest tylko  

w Mirocinie Dolnym, a w pozostałych szkołach dużo mniej. Problemem są wyjazdy na 

zawody do innych miejscowości. Przychylił, się do inicjatywy B. Zakrzewskiego, P. Malczyka 

w zakresie organizowania zawodów gminnych. Dodał, że dzieci, które zdobyły medale na 

zawodach gminnych pojechały na zawody powiatowe, gdzie zajmowały czołowe miejsca. 

Zapewnił, że zadanie – budowa sali gimnastycznej w Mirocinie Dolnym przy wsparciu 

środków unijnych zostanie ujęta w budżecie Gminy na 2013 rok.  

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ, poinformowała, że od dwóch lat 

UKS „Mirotka” nie składa wniosku o dotację. Dodała, że w momencie ogłaszania konkursów 

ofert pracownicy telefonicznie informują o tym fakcie przedstawicieli stowarzyszeń. Informują 

również o konkursach ogłaszanych przez inne instytucje.  

Dusza Zbigniew – radny, stwierdził, że zorganizowane warunki do uprawiania sportu  

w Gminie nie są najgorsze. Zapytał, jak stworzona sytuacja przekłada się na rozwój sportu na 

terenie Gminy. Nadmienił, że w Gminie są trzy dobrze wyposażone boiska sportowe i dwie 

sale gimnastyczne. Dodał, że zdziwiony jest tym, iż kończy działalność UKS Mirotka, 

ponieważ w niedalekiej odległości tzn. w Studzieńcu znajduje się boisko z którego można 

korzystać. Nie jest możliwe, aby każda miejscowość dysponowała dobrze wyposażonym 

obiektem. Stwierdził, iż nie widzi przełożenia społecznego na fakt wybudowania nowych 

obiektów sportowych. 
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Malczyk Piotr – radny, poprosił o przedstawienie informacji nt. działalności „Lubuskiego 

Słoneczka” po reorganizacji. 

Flis Bogusław – Dyrektor KOKiS „Zamek”, wyjaśnił, że KOKiS „Zamek” przejął mienie po 

„Lubuskim Słoneczku” tzn. stroje, aparat fotograficzny i kamera. KOKiS „Zamek” nie 

otrzymał dokumentacji dotyczącej ilości dzieci uczęszczających na zajęcia. Poinformował, że 

instruktor, który prowadził zajęcia w chwili obecnej nie chce ich prowadzić z uwagi na inne 

obowiązki. Nie ma również innych chętnych do prowadzenia grupy. Dodał, że w ramach 

„Lubuskiego Słoneczka” funkcjonuje chór międzyszkolny.  

Malczyk Piotr – radny, podsumował, iż poprzez reorganizację „Lubuskie Słoneczko” zostało 

skutecznie rozwiązane. 

Flis Bogusław – Dyrektor KOKiS „Zamek”, stwierdził, że to nie jest jeszcze koniec. Jeżeli 

znajdzie się instruktor, to zajęcia będą prowadzone. 

Malczyk Piotr – radny, stwierdził, iż nad tym należało zastanowić się trzy miesiące temu. 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, dlaczego Dyrektor podczas 

dyskusji na temat reorganizacji nie powiedział, że nie podoła zadaniu. 

Flis Bogusław – Dyrektor KOKiS „Zamek”, poinformował, że w tamtym czasie „Lubuskie 

Słoneczko” miało instruktora, który nie deklarował odejścia. Instruktor woli pracować tam, 

gdzie zarabia więcej pieniędzy. Dodał, że każdy instruktor w „Lubuskim Słoneczku” pracował 

20 godzin miesięcznie a pensja wynosiła 750 złotych, gdzie instruktor w KOKiS „Zamek” 

zarabia 11 złotych brutto . Dyrektor za taką samą liczbę godzin zarabiał 3 200 zł. Zapytał, 

dlaczego wówczas radni nie zwracali uwagi ile płacą Dyrektorowi za 20 godzin pracy.  

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, iż prawda jest taka, że 

„Lubuskie Słoneczko” przestanie istnieć.  

Flis Bogusław – Dyrektor KOKiS „Zamek”, zapewnił, że chce reaktywować zespół. Zapytał, 

czy ktoś ma wiedzę ilu członków liczył zespół np. w czerwcu. Nikt tego nie wie, bo nie ma 

dokumentacji. Dyrektor twierdził, że dokumentacja nie była potrzebna, a ta która była 

prowadzona została przekazana do Urzędu Miejskiego. Z wiarygodnych źródeł uzyskał 

informację, że na koniec czerwca w zajęciach brało udział około pięciu osób. 

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ, stwierdziła, że zespół nie był już 

zespołem jaki pamiętamy z czasów kiedy prowadziła go Pani Danuta Tur. Od chwili odejścia 

na emeryturę zespół tracił na swojej świetności. Nie można mieć pretensji do Dyrektora 

KOKiS „Zamek”, ponieważ nie można oczekiwać cudu, iż nagle powoła grupę stu osób. To 

nie dzięki KOKiS „Zamek” „Lubuskie Słoneczko umarło śmiercią naturalną. 
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Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, w części przychylił się do wypowiedzi Pani 

A. Ćwiklik - Kowalskiej. 

Malczyk Piotr – radny, zapytał, dlaczego takie argumenty nie były podnoszone w miesiącu 

sierpniu. Zapewnił, że wówczas nie zagłosowałby za likwidacją Zespołu. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przychylił się do wypowiedzi radnego 

Malczyka. Dodał, że radni myśleli, że nie zmieni się nic poza strukturą organizacyjną.  

Jelinek Marcin – radny, stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać „Lubuskie 

Słoneczko” w poprzedniej formie. Stwierdził, iż nie można mieć o wszystko pretensji do 

Dyrektora KOKiS „Zamek”. 

Flis Bogusław – Dyrektor KOKiS „Zamek”, powtórzył, że jeżeli będzie pracownik to grupa 

taneczna będzie funkcjonowała. Nie można zapomnieć, iż w ramach Lubuskiego Słoneczka 

funkcjonuje również chór. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że „Lubuskie Słoneczko” było 

placówką oświatową działającą na podstawie Karty Nauczyciela. W jej ramach działały trzy 

sekcje: zespół folklorystyczny, chór i sekcja fotograficzna. W ramach KOKiS „Zamek”, miały 

działać wszystkie sekcje. Po reorganizacji część instruktorów nie wyraziło chęci dalszej 

współpracy, co nie oznacza, iż Dyrektor zaprzestanie poszukiwań instruktorów. Poszukiwania 

skierowane zostały na byłych członków zespołu. 

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, iż  

z wyjaśnień uzyskanych podczas wspólnego posiedzenia Komisji wynika, że organizacją 

turnieju Rycerskiego i Dni Kożuchowa zajmuje się firma zewnętrzna. Zapytał na jakich 

zasadach wyłaniany jest organizator. 

Flis Bogusław – Dyrektor KOKiS „Zamek”, poinformował, że do kilku grup rycerskich 

kierowane jest zapytanie. Spisywana jest umowa o dzieło, ponieważ wówczas koszty 

organizacji są niższe. Grupa rycerska z Kożuchowa jest zbyt mała, aby mogła zorganizować 

Turniej Rycerski. 

Jelinek Marcin – radny, stwierdził, iż na wcześniejszym posiedzeniu poinformowano, że 

powstanie szkółka piłkarska, która będzie trenowała na boisku w Studzieńcu. Zapytał, czy taka 

grupa powstała i jaki jest harmonogram treningów. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że wspólnie z Zarządem KS Korona 

zaproponowano Irmie Studzieniec zorganizowanie drugiej drużyny: Korona II Irma, która 

miała prowadzić działania na boisku w Studzieńcu. Ze względu na negatywne stanowisko  

Zarządu Irmy Studzieniec działania nie dojdą do skutku.  Wiosną treningi drużyny na boisku  



12 

 

w Studzieńcu będą prowadzili instruktorzy z Orlika. Wcześniej będzie prowadzona rekrutacja 

w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym. 

Jelinek Marcin – radny, stwierdził, że z protokołu pokontrolnego wynika iż Gmina, jako 

beneficjent, do 15 października br. zobowiązała się przekazać do samorządu Województwa 

harmonogram zajęć z młodzieżą. Zapytał, czy harmonogram został przekazany. 

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa, stwierdził, iż Burmistrz wskazał działania 

w tej sprawie. Chęć rozpoczęcia zajęć potwierdziła osoba, która taką szkółkę ma prowadzić. 

Ze względu na sytuację działania rozpoczną się z opóźnieniem. Zapewnił, że po ustaleniu 

harmonogramu zostanie on niezwłocznie przekazany.    

Jelinek Marcin – radny, stwierdził, iż najpierw nie dajemy Irmie Studzieniec środków na 

dokończenie sezonu a teraz zganiamy na nich winę, że nie ma szkółki piłkarskiej. Nie możemy 

zrzucać winy na Irmę Studzieniec. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że inicjatywa leżała po stronie 

Klubu Korona a nie po stronie Gminy. 

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa, uzupełnił, że zalecenia pokontrolne 

dotyczyły umożliwienia mieszkańcom wejście na teren obiektu, co nastąpiło przez wykonanie 

dodatkowej bramki. 

Borkowski Mirosław – radny, powiedział, iż powstała inicjatywa, aby połączyć zespoły  

i utworzyć drugą drużynę Irma Korona. Zarząd Klubu Irma Studzieniec nie wyrażał chęci 

takiego działania. Inicjatywa byłaby dobra, ponieważ w chwili obecnej Irma Studzieniec nie 

ma wystarczającej liczby zawodników, aby drużyna mogła startować w klasie D. Obwinianie 

Burmistrza nie ma sensu, ponieważ inicjatywa musi być oddolna a rolą Urzędu jest wspieranie 

tych inicjatyw. 

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa, podsumował, że od wielu lat nie 

obserwował tak dużej aktywności rekreacyjno – sportowej jak w chwili obecnej. Aktywność ta 

występuje głównie w grupie wiekowej powyżej 30 lat. 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, czy na boisku w Studzieńcu 

można odbywać mecze w klasie D. 

Grochowski Wojciech  – Prezes MKS „Korona”, wyjaśnił, że działania o których mówił 

Burmistrz miały na celu ożywienie obiektu w Studzieńcu. Współpraca z Klubem Irma 

Studzieniec pozwoliłaby na uniknięcie przewożenia sprzętu z jednego boiska na drugie. Klub 

Korona dysponuje m. in. jednym kompletem siatek.   



13 

 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zaproponował zakupienie drugiego 

kompletu siatek, wózka itp. dla Klubu Korona zamiast przeznaczania środków na działalność 

Klubu Irma Studzieniec. 
 

Do pkt.5. 

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ przedstawiła informację nt. 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. /Informacja w załączeniu./ 

Gaczyńska Katarzyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, przedstawiła 

informację nt. realizacji zadań w ramach prowadzonego przez placówkę projektu ze środków 

Unii Europejskiej. /Informacja w załączeniu./ 

Maślankowska Elżbieta – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie, stwierdziła, iż 

w imieniu nauczycieli, którzy uczą wychowania fizycznego poczuła się dotknięta. Rokrocznie 

przedstawiane są sprawozdania z osiąganych wyników sportowych. W informacji złożonej  

w ubiegłym roku ujęto wyniki uczniów osiągnięte na poziomie województwa a nawet na 

poziomie ogólnopolskim. Stwierdziła, iż dużym utrudnieniem jest to, że aby uczniowie mogli 

się zaprezentować muszą wyjeżdżać. Po zawodach, które odbyły się w Kożuchowie uczniowie 

pojechali na zawody do Nowej Soli i prawie wszyscy przywieźli medale. Uczniowie 

wyjeżdżają na zwody głównie wiosną. W pozostałym czasie działają sekcje sportowe. 

Ponownie zaprosiła radnych do szkoły w celu zapoznania się z działalnością placówki. Dodała, 

iż nieprawdą jest to, że nauczyciele pracują tylko w ramach swoich godzin. Szkoła tętni 

życiem do godz. 17. Odniosła się do wyników egzaminów. Stwierdziła, iż budujące jest to, że 

uczniowie szkoły mają tendencję wzrostową. Poprosiła o głębszą analizę wyników a nie tylko 

ocenę na podstawie liczb. 

Wiśniewska Jolanta – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej, zapytała, 

jaka jest przyczyna małej frekwencji uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. 

Maślankowska Elżbieta – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie, wyjaśniła, że 

małe zainteresowanie zajęciami dotyczyło dzieci dojeżdżających. Dzieci z Kożuchowa chętnie 

uczestniczą w zajęciach.    

Zakrzewski Bronisław – radny, zapytał, czy osiągnięcia sportowe o których mówiła Pani 

Dyrektor dotyczą roku 2010/2011 czy 2011/2012. 

Maślankowska Elżbieta – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie, odpowiedziała, 

że informacja dotyczyła lat 2010/2011 i 2011/2012. 

Zakrzewski Bronisław – radny, powiedział, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie  

w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży zajęła 120 – 141 pozycję otrzymując 15 punktów. 

Stwierdził, iż nie wie na jakiej podstawie Dyrektor mówi o osiągnięciach szkoły. Dodał, że 
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czwartki lekkoatletyczne nie mają nic wspólnego z Lubuską Olimpiadą Młodzieży. Zapytał ile 

godzin SKS jest w Szkole Podstawowej nr 1. 

Maślankowska Elżbieta – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie, odpowiedziała, 

że w ramach godzin „karcianych” nauczyciele prowadzą cztery godziny zajęć.  

Zakrzewski Bronisław – radny, podsumował, że w budżecie szkoły nie zaplanowano godzin 

na zajęcia SKS. 

Ćwiklik – Kowalska Anna – Naczelnik Wydziału OKSiZ, stwierdziła, iż zmieniła się formuła 

uprawiania sportu. Dzisiaj młodzież chce tańczyć hip – hop. Nie można mówić tylko  

o wynikach. Szkoła podstawowa ma rozwijać w zakresie ogólnym. W szkole podstawowej 

należy w uczniu tak rozwinąć zamiłowanie do sportu, aby w późniejszym czasie chciał ten 

sport uprawiać.  

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, powiedział, że chciałby rozpocząć 

działania zmierzające do powołania Młodzieżowej Rady Gminy.  

Gaczyńska Katarzyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, stwierdziła, iż 

przykre jest twierdzenie, że na obiektach sportowych, na które Gmina wydała dużo pieniędzy, 

nic się nie dzieje. Przypomniała, iż wielokrotnie zapraszała radnych do szkoły, ale na palcach 

jednej ręki można policzyć radnych, którzy zawitali do szkoły, aby zapoznać się co robią 

pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni aby obiekt był zadbany i aby na nim się „coś” 

działo. Najwięcej o tych działaniach wie radny B. Zakrzewski dzięki któremu można było 

rozpocząć zajęcia na Orliku. Środki na prowadzenie zajęć są tak małe a wymagania tak 

wysokie, że tylko ‘”zapaleńcy” współpracują ze szkołą. Podziękowała radnemu  

B. Zakrzewskiemu. Poinformowała, że codziennie od godziny 14.00 – 15.30 prowadzone są 

zajęcia z piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego. Prowadzone są zajęcia na sali 

gimnastycznej /4 godziny tygodniowo/ w ramach godzin ujętych w arkuszu. Co tydzień trzy 

godziny zajęć odbywa się w ramach prowadzonego projektu unijnego. Szkoła współpracuje  

z Klubem Szachowym. Jeżeli jest możliwość i czas to szkoła bierze udział w zawodach, ale nie 

można zapomnieć o wynikach sprawdzianów z których szkoła jest rozliczana. Poinformowała, 

że są rodzice którzy nie wyrażają zgody na to, aby ich dzieci, ze specyficznymi problemami, 

uczestniczyły w darmowych pozalekcyjnych zajęciach. Diagnoza logopedy wskazuje, że  

w pierwszej klasie połowa dzieci wymaga natychmiastowej pomocy. Szkoła ma tylko trzy 

godziny zajęć logopedycznych, ponieważ tylko tyle Gmina otrzymuje środków. Niektórzy 

rodzice sobie nie życzą, aby ich dzieci były przeładowywane zajęciami. Ponownie zaprosiła 

radnych do szkoły. 

 



15 

 

Do pkt.6. 

Bowtrukiewicz Waleria – Naczelnik Wydziału TI, przedstawiła informację nt. sytuacji 

społeczno i gospodarczej na obszarach wiejskich z terenu gminy Kożuchów. /Informacja  

w załączeniu./ 
 

Do pkt.8. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił informację nt. złożonych 

oświadczeń majątkowych. /Informacja w załączeniu./ 
 

Do pkt.7. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację nt. złożonych 

oświadczeń majątkowych. /Informacja w załączeniu./ 
 

Do pkt.9 lit.a 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy /XXXVII/3/12/ 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. / za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się od 

głosu – 1, nie głosowało - 0/ 
 

Do pkt.9 lit.b 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie  

dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Kożuchów /XXXVII/6/12/ 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał czy  

w projekcie nie powinien zostać ujęty zapis, iż dzierżawa dotyczy trybu bezprzetargowego.  

Szczepankiewicz Katarzyna – Radca Prawny stwierdziła, iż można wprowadzić do uchwały 

zapis mówiący o trybie bezprzetargowym dzierżawy. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, wniósł autopoprawkę do projektu, poprzez 

wprowadzenie zapisu w tytule oraz w § 1 uchwały.  

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kożuchów. 
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Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. / za – 13, przeciw – 1, wstrzymało się od 

głosu – 1, nie głosowało - 0/ 
 

Do pkt.9 lit.c 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2012 rok. /XXXVII/4/12/ 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, 

dlaczego nie zaplanowano środków na wykonanie przepustów na Mirotce w Mirocinie 

Średnim skoro w Mirocinie Dolnym i Mirocinie Górnym przepusty będą wykonywane. 

Staroszczuk Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wyjaśnił, iż wykonywana 

będzie naprawa przepustów, które zostały zniszczone podczas ulewy w miesiącu lipcu. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2012 rok. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/ 
 

Do pkt.9 lit.d 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2012-2020. 

/XXXVII/5/12/ 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 

2012-2020. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/ 
 

Do pkt.9 lit.e 

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /XXXVII/7/12/ 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, czy 

wszyscy lokatorzy z tego budynku wpłacili kaucję. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że wszyscy którzy po raz pierwszy 

otrzymali mieszkanie z zasobów Gminy, oprócz Skarżącej, wpłacili kaucję. 
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Jelinek Marcin – radny, stwierdził, iż ma wątpliwości co do istotności kaucji. Powiedział, że 

porozumienie zostało zawarte 16 września 2011 r. na ten dzień obowiązywała uchwała z 2005 

roku, która mówi, iż kaucji nie pobiera się.  

Szczepankiewicz Katarzyna – Radca Prawny podtrzymała w całości opinię którą napisała 

przed rozpatrzeniem skargi przez Komisję Rewizyjną. Możliwość zastrzeżenia  

w porozumieniu kaucji wynika z przepisów ustawowych. O ustaleniu kaucji decyduje organ 

wykonawczy i ustala ją w ramach umowy cywilnej.  Przyznała rację, iż w uchwale z 2005 roku 

ujęto zapis o nie pobieraniu kaucji, ale Rada nie miała do tego kompetencji. W chwili 

podpisywania przez skarżącą porozumienia wiadome było, iż uchwała zostanie zmieniona, 

dlatego w porozumieniu przewidziano wszystkie elementy w celu uniknięcia późniejszych 

zarzutów. Kaucja miała być wpłacona w momencie rozpoczęcia zamieszkiwania w lokalu, 

które miało rozpocząć się po podpisaniu umowy najmu. Należy podkreślić, iż zamieszkiwanie 

rozpoczęło się po dniu wejścia w życie uchwały. 

Jelinek Marcin – radny, stwierdził, iż prawo nie działa wstecz, dlatego uważa, że  

w porozumieniu nie można było ująć słowa kaucja. 

Szczepankiewicz Katarzyna – Radca Prawny stwierdziła, iż ustalenie warunków umowy leży 

w kompetencjach Burmistrza. Powtórzyła, że Rada nie miała kompetencji do wprowadzenia 

takiego zapisu w uchwale. 

Jelinek Marcin – radny, stwierdził, że Wojewoda nie uchylił uchwały z 2005 roku w związku 

z tym uchwała obowiązywała. 

Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, powiedział, iż generalnie w każdej uchwale widnieje 

zapis iż wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa, ale Burmistrz nie może 

wykonywać uchwał, które są niezgodne z obowiązującym prawem. Orzecznictwo wskazuje że 

jest to umowa cywilno – prawna zawierana pomiędzy najemcą a wynajmującym w której 

określa się wysokość kaucji. To burmistrz jest osobą, która zawiera umowę. Inny organ nie 

może zmusić organu wykonawczego do innego działania.  

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, poinformował, iż 

udzielił informacji skarżącej, że ma prawo swoich racji dochodzić przed sądem. Zwrócił 

uwagę, że skarżąca nie podnosi zasadności kaucji, tylko skarży się na odmowę jej umorzenia. 

Stskarupa Alena – Skarżąca, powiedziała, że w mieszkaniu na trzech ścianach był grzyb 

który zlikwidowała na własny koszt. Zwróciła się z pismem do Burmistrza w jaki sposób 

zwróci jej koszt ponownego remontu. Ani razu nie uzyskała odpowiedzi na pisma. 

Powiedziała, że ze źle zamontowanych rynien woda zalewała jej ścianę. Nadmieniła, że z tego 

powodu choruje jej dziecko. Zapewniła, że będzie dochodzić swoich praw przed sądem. 
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Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, poinformował, że  

z informacji uzyskanych od urzędnika wynika, iż Pani Stskarupa do chwili obecnej nie 

wpłaciła kaucji. Nie ma również zameldowania w lokalu w którym zamieszkuje. 

Wiśniewska Jolanta – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej, zapytała 

w jaki sposób Pani Stskarupa  zamieszkała w lokalu. 

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa, wyjaśniła, że na mocy porozumienia Pani 

Stskarupa otrzymała klucze do lokalu w celu wykonania prac wykończeniowych. Do 

porozumienia dołączone było oświadczenie, iż do czasu otrzymania przez właściciela 

pozwolenia na użytkowanie budynku wynajmujący będzie korzystał z lokalu tylko w celu 

wykonania prac wykończeniowych, a trwałe zamieszkiwanie rozpocznie się po podpisaniu 

umowy najmu. Do chwili obecnej tak się nie stało.   

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 8, przeciw – 1, wstrzymało się od 

głosu – 6, nie głosowało - 0/ 
 

Do pkt.9 lit.f 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów /XXXVII/1/12/. Złożył 

autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianę stawki w pozycji 2a – od budynków 

i części mieszkalnych - stawka 0,63 zł.; w pozycji 2b – powierzchnie związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka 19,45 zł.; w punkcie 3b - stawka 0,5%.  

Szukiełowicz Zdzisław – radny, złożył wniosek o podniesienie stawek podatku o wskaźnik 

inflacji.  

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, podtrzymał swoje stanowisko. 

Wniosek radnego Z. Szukiełowicza został odrzucony większością głosów. /za – 3, przeciw – 8, 

wstrzymało się od głosu – 4, nie głosowało - 0/ 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. / za – 11, przeciw – 4, wstrzymało się od 

głosu – 0, nie głosowało - 0/ 
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Do pkt.9 lit.g 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów 

w Gminie Kożuchów. /XXXVII/2a/12/. Zaproponował, ustalenie stawki na poziomie 40 zł. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji Stałych RM. 

/Opinie w załączeniu./ 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie 

Kożuchów.  

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. / za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się od 

głosu – 0, nie głosowało – 1/ 
 

Do pkt.9 lit.h 

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /XXXVII/8/12/. 

Przybliżył radnym treść skargi oraz ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, które 

zawarte są w uzasadnieniu do uchwały. Dodał, że na posiedzeniu Komisji Burmistrz 

Kożuchowa zapewnił, iż będzie starał się zrekompensować część poniesionych kosztów 

utylizacji azbestu. 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, czy 

Burmistrz udzielił błędnej informacji Skarżącym.  

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, iż udzielił informacji, że będzie 

możliwość zwrotu poniesionych kosztów od momentu podjęcia uchwały. Poinformował, 

również że zrobią wszystko co jest możliwe prawnie, aby uwzględnić w uchwale możliwość 

zwrotu kosztów Skarżącym i innym osobom, które wykonały prace przed wejściem w życie 

uchwały. Nadmienił, że Skarżący mieli pełnoprawną decyzję nadzoru budowlanego na mocy 

której zobowiązani byli do usunięcia zawalonej stodoły w ciągu 30 dni. Decyzja w tej sprawie 

nałożona została na poprzedniego właściciela. W chwili, kiedy Skarżący kupili nieruchomość 

w Gminie obowiązywała uchwała w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kożuchów na lata 2010-2032, ale nie obowiązywała jeszcze uchwała  

która regulowałby zasady dotyczące udzielania dotacji na finansowanie usuwania tychże 

wyrobów. Zapewnił, że pracownicy Urzędu robili wszystko, aby znaleźć możliwość prawną 

rekompensaty poniesionych kosztów.  

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, czy 

Burmistrz obiecał zwrot poniesionych kosztów. 
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Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, że są 

dwie kwestie: na dzień dzisiejszy, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości 

zwrócenia kosztów,  kolejną kwestią jest słowo przeciwko słowu i w tej kwestii Komisja 

Rewizyjna nie ma żadnych kompetencji do rozstrzygania.  

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. / za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się od 

głosu – 5, nie głosowało - 0/ 
 

Do pkt.9 lit.i 

Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do Trybunału 

Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. /XXXVII/9/12/ 

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, zapytał, czy 

podjęcie uchwały ma wpływ na Gminę Kożuchów, która przystąpiła do związku 

międzygminnego. 

Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, wyjaśnił, że gdyby obowiązek „śmieciowy 

realizowała Gmina Kożuchów, to mogłaby bezprzetargowo scedować go na spółkę 

komunalną. Na dzień dzisiejszy w tym zakresie decyzje podejmuje związek międzygminny. 

Zapewnił, że Gmina nie będzie musiała wystąpić ze Związku. Wstępując do Związku Gmina 

traci wszystkie uprawnienia dotyczące gospodarki śmieciowej m.in. ustalanie cen łącznie  

z brakiem możliwości uchwalenia uchwały w sprawie utrzymania czystości na terenie Gminy.  

Dusza Zbigniew – radny, stwierdził, że uchwała wyraża poparcie i solidarność samorządową  

z miastem Inowrocław. Nie będzie to miało wpływu na sytuację Gminy Kożuchów. 

Jagasek Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania 

do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. / za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od 

głosu – 2/ 
 

Do pkt.10 

Protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXXVI został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/ 
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Do pkt.11 

Perdian Halina – radna, zapytała, czy w bieżącym roku będą wycinane drzewa w parku. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, twierdząco odpowiedział, na zadane pytanie. 

Poinformował, że przygotowana została umowa na wykonanie prac.  

Perdian Halina – radna, zapytała, czy do końca roku zostanie wypłacony ekwiwalent 

strażakom. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że na to pytanie udzieli 

odpowiedzi po 9 listopada, ponieważ w tym dniu odbędą się przetargi. 

Perdian Halina – radna, zapytała, czy mieszkańcy budynku socjalnego przy ulicy 

Zielonogórskiej będą przesiedlani na tereny wiejskie. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, przypomniał, iż informował, że wykonana 

została dokumentacja adaptacji budynku na szatnie dla KS „Korona”, ale dopóki nie będzie 

nowych mieszkań socjalnych zadanie nie będzie realizowane. 

Zieliński Henryk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, zapytał, czy 

wykonane zostały prace porządkowe na cmentarzu wojskowym. 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, poinformował, 

że zgodnie z dokumentami otrzymanymi z KOKiS „Zamek” koszt energii elektrycznej od 

miesiąca stycznia 2010 do miesiąca lutego 2011 r. na świetlicy w Broniszowie wyniósł 14 694 

zł. a za cały 2011 rok 9 079 zł. Stwierdził, że nie wie skąd Burmistrz na posiedzeniu Komisji 

przytaczał kwotę 4000 zł.   

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że kwota dotyczyła tylko energii 

elektrycznej zużytej przy eksploatacji pomp ciepła za okres grzewczy 2011/2012. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, zaproponował rozstrzygnięcie szczegółów 

sprawy w innych okolicznościach.  

Szukiełowicz Zdzisław – radny, poinformował, że składał wniosek o zamontowanie siatki 

/kosza/ w studni umożliwiającej wyciąganie zanieczyszczeń. W chwili obecnej w studni 

pływają butelki plastikowe. Zapytał w jaki sposób studnia będzie oczyszczana.   

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa zapewnił, że po okresie zimowym studnia 

będzie oczyszczona. Dodał, że najprawdopodobniej zanieczyszczenia znalazły się w studni 

przed założeniem kraty. Jeżeli będzie taka konieczność to zostanie zamontowana dodatkowa 

krata.  

Franczak Jan – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej, zapytał, czy 

będzie zwoływane spotkanie w sprawie projektu budżetu na 2013 rok. 
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Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, że spotkanie można zwołać 

wówczas, kiedy będzie przygotowany projekt budżetu, wówczas radni będą wiedzieli o czym 

dyskutują. 

Jelinek Marcin – radny, zapytał, czy przed zimą będzie wykonane ogrzewanie w świetlicy  

w Studzieńcu. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, odpowiedział, że w dniu dzisiejszym potwierdził 

wykonanie przyłącza gazowego do budynku. Przyłącze zostanie wykonane w roku bieżącym. 

Jelinek Marcin – radny, zapytał czy PKS wystosował oficjalne stanowisko w sprawie dowozu 

dzieci.  

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, odpowiedział, że nie ma jeszcze stanowiska PKS 

w tej sprawie. Poinformował, że zadanie związane z wykonaniem dokumentacji zatok 

postojowych w Studzieńcu został skierowana do wykonania. Okres wykonania dokumentacji 

zawarty w piśmie wynosi 1,5 roku. Stwierdził, że zadanie najpewniej przejdzie na 2014 rok.   

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, czy 

będzie remontowane naczynie wyrównawcze nad mieszkaniem w budynku po szkole  

w Broniszowie. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, twierdząco odpowiedział na zadane pytanie. 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zaapelował  

o zakupienie dodatkowych mikrofonów na salę radnych z uwagi na słabą słyszalność z tyłu 

sali.  

Zakrzewski Bronisław – radny, poprosił o wyłonienie zespołu składającego się z radnych  

i urzędników. Zespół w mniejszym gronie przyjrzałaby się sytuacji związanej z wychowaniem 

fizycznym w szkołach i spróbował sytuacje naprawić.  

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, zadeklarował spotkanie w tej sprawie. 

Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał, kiedy 

będzie remontowana ściana ratusza.  

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że odpowiedzią na pytanie będzie 

budżet 2013 roku. 

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa, zaprosił na uroczystości Święta Niepodległości 

w dniu 10 listopada. Dodał, że podczas obchodów odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa  

w byłej jednostce wojskowej. Przedstawił program obchodów Święta. 

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pismo Proboszcza Parafii  

w Lubieszowie. /Pismo w załączeniu./  
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Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pisma Sołtysa Sołectwa 

Broniszów. /Pisma w załączeniu./  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pismo Sejmiku Województwa 

Lubuskiego dotyczące oznakowania dróg. /Pismo w załączeniu./  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pisma Ministerstwa Kultury  

w sprawie dofinansowania do remontu obiektów zabytkowych w Broniszowie. /Pisma  

w załączeniu./  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pismo z firmy Honeste Vivere 

/Pismo w załączeniu./  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił stanowisko Lubuskiej Izby 

Rolniczej w sprawie podatku rolnego na 2013 r. /Pismo w załączeniu./  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił informację w sprawie 

wykonywania przez osoby skazane nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 

kierowaną do Prezesa Sądu Rejonowego w Nowej Soli. /Informacja w załączeniu./  

Medyński Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pismo mieszkańców Studzieńca 

w sprawie wniosków do projektu budżetu na 2013 r. /Pismo w załączeniu./  
 

Do pkt.12. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując 

wszystkim za udział w sesji. 

Sesję zakończono o godzinie 18.00 

 

Protokołowała                                  Przewodniczący  Rady Miejskiej 

  

 Kinga Kukuć                                       Jan Medyński 

 

 

 

 


