P R O T O K Ó Ł NR XLVIII/22
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 25 sierpnia 2022 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Ireneusza Drzewieckiego
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Jagasek Paweł

- Burmistrz Kożuchowa

2/ Zwolińska Magdalena

- Sekretarz Gminy

3/ Rajewska-Jaworowicz Joanna

- Skarbnik Gminy

4/ Szczepankiewicz Katarzyna

- Radca Prawny

5/ Kierownicy wydziałów, goście.

Do pkt. 1.
Otwarcia sesji o godz. 11:00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz
Drzewiecki witając radnych oraz gości. Poinformował o obowiązku w zakresie nie ujawniania
bez nieuzasadnionej potrzeby danych osobowych osób niebędących funkcjonariuszami
publicznymi. Następnie stwierdził prawomocność obrad, odczytał porządek obrad informując, że
sesja rady jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował również, że w dniu 11 sierpnia br.
posiedzenie odbyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, natomiast w dniu 23 sierpnia br. odbyło
się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja o stanie przygotowania jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego
2022/2023.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLVIII/1/22/,
5.2. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na
lata 2022-2035 /numer druku XLVIII/2/22/,
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5.3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy /numer druku XLVIII/3/22/,
5.4. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Kożuchów /numer druku XLVIII/4/22/,
5.5. przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Kożuchów na lata 2015-2030 /numer druku XLVIII/5/22/.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLVII.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Iskra Anna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożyła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie /numer druku
XLVIII/6/22/.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. /za – 15/
Nie zgłoszono innych wniosków formalnych do przedstawionego porządku obrad.
W związku z tym porządek obrad uważa się za przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 2
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 23 sierpnia br.
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie szczegółowo
omówiono informację o stanie przygotowania jednostek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2022/2023 z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych oraz że wszystkie
materiały zostały przesłane radnym w formie elektronicznej. Następnie otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń, zamknął dyskusję.

Do pkt. 3.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację o udzielonych odpowiedziach
na interpelacje złożone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2022 roku. Następnie
przedstawił sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami. /Informacja w załączeniu/
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję. Wobec braku
zgłoszeń, zamknął dyskusję.
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Do pkt. 4.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie interpelacji
i zapytań w formie ustnej lub pisemnej.
Interpelacje złożone w formie pisemnej podczas sesji Rady Miejskiej
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
1. W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów z Panem Burmistrzem oraz naczelnikiem
Wydziału Funduszy i Inwestycji, proszę o weryfikację własności działek w m. Studzieniec nr 10/2
i 12/6, w celu optymalnego zaplanowania przebiegu remontu drogi, na które gmina Kożuchów
otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznej z puli przeznaczonej dla gmin,
gdzie istniały PGR. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest remont drogi od pierwszego
zjazdu z drogi wojewódzkiej na bloki, wzdłuż bloków i wyjazdu zjazdem w okolicach boiska.
Dlatego jeżeli ww. działki nie stanowią w tym momencie mienia gminy, proszę zweryfikowanie
tego i o ich przejęcie na stan gminy, w celu optymalnego wykonania remontu drogi.
2. W związku z przetargiem na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania Dostawa
infrastruktury sprzętowej i oprogramowania w ramach realizacji przez Gminę Kożuchów
projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Proszę o informacje, jaki jest przewidywany termin dostarczenia ww. sprzętu do uczniów oraz
czy będzie to odbywać się za pośrednictwem szkół, czy w inny sposób.
3. Proszę o informację na jakim etapie jest podpisywanie umowy i inne uzgodnienia ws.
otrzymanego dofinansowania ze środków rządowych na modernizację SUW w Mirocinie
Średnim.
Nowocień Andrzej – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
4. Zwracam się z prośbą o wymianę wiaty przystankowej w Stypułowie przy posesji numer 153,
co zagraża mieszkańcom, dlatego proszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia
zagrożenia.
5. Zwracam się z prośbą o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
wyczyszczenia chodnika znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr 296 w Stypułowie od
posesji 128 do 157.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej, Jagasek Paweł –
Burmistrz Kożuchowa.
Podczas dyskusji zapytano na jakim etapie jest modernizacja SUW-u w Mirocinie
Średnim.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
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Do pkt. 5.1.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLVIII/1/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za – 15/.
Podczas głosowania obecnych 15 radnych na stan 15.
Do pkt. 5.2.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata
2022-2035 /numer druku XLVIII/2/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za – 15/.
Podczas głosowania obecnych 15 radnych na stan 15.
Do pkt. 5.3.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
/numer druku XLVIII/3/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za – 14/.
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.
Do pkt. 5.4.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Kożuchów /numer druku XLVIII/4/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za – 14/.
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

4

Do pkt. 5.5.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Kożuchów na lata 2015-2030 /numer druku XLVIII/5/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie /za – 14/.
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.
Do pkt. 5.6.
Nowocień Andrzej – Zastępca Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kożuchowie /numer druku XLVIII/6/22/.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej, Kozłowska Anna –
Kierownik

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Kożuchowie,

Brzezińska

Barbara

–

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Skarżąca, Kardynał Henryk – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji wyjaśniono wątpliwości w sprawie uznania w/w skargi za bezzasadną.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że z braku możliwości
przeprowadzenia elektronicznego głosowania z przyczyn technicznych, na podstawie § 35
Statutu Gminy Kożuchów zostanie przeprowadzone jawne imienne głosowanie /wykaz
w załączeniu/.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie
/numer druku XLVIII/6/22/.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów /za – 12, przeciw- 0, wstrzymało się od
głosu – 2, nie głosowało - 1/.
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.
/Protokół imiennego głosowania w załączeniu./

Do pkt. 6.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Jelinek Jagoda – mieszkanka Książa
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Śląskiego, Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, Perdian Halina – radna Rady Miejskiej,
Szukiełowicz Zdzisław – radny Rady Miejskiej, Skwierczyński Piotr – radny Rady Miejskiej,
Pikulski Adrian – radny Rady Miejskiej, Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie, przedstawił oraz
poddał pod głosowanie:
- Stanowisko Nr 1 Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie wyrażenia potrzeby ujęcia zadań
inwestycyjnych w budżecie Powiatu Nowosolskiego na 2023 r.
Stanowisko Nr 1 zostało przyjęte jednogłośnie. /za – 14/
- Stanowisko Nr 2 Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie wyrażenia potrzeby ujęcia zadań
inwestycyjnych w budżecie Województwa Lubuskiego na 2023 r. oraz ujęcia rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Mirocin Dolny i Studzieniec.
Stanowisko Nr 2 zostało przyjęte jednogłośnie. /za – 14/
Następnie poinformowano o terminie posiedzeniu Komisji doraźnej ds. nazewnictwa
ulic, placów i skwerów, zapytano o przyczyny odwołania Dożynek Gminnych w bieżącym roku,
zapytano o kwotę dofinansowania z budżetu Gminy Kożuchów do obchodów Święta
Województwa Lubuskiego w Kożuchowie, podziękowano za uprzątnięcie terenu wokół fosy
przy byłym GS, poproszono o wcześniejsze informowanie sołectw o możliwym konkursie na
wieniec dożynkowy.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.

Do pkt. 7.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na podstawie § 32 ust. 3
Statutu Gminy Kożuchów, w związku z brakiem wniesienia poprawek i uzupełnień do protokołu
nr XLVII/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, uważa się go za
przyjęty.

Do pkt. 8.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, wobec wyczerpania porządku obrad
zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 12:25.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Magdalena Raszewska

/-/ Ireneusz Drzewiecki
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Podjęte uchwały:
- XLVIII/361/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok.
- XLVIII/362/22 w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kożuchów na lata 2022-2035.
- XLVIII/363/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
- XLVIII/364/22 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Kożuchów.
- XLVIII/365/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kożuchów na lata 2015-2030.
- XLVIII/366/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kożuchowie.
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