P R O T O K Ó Ł NR XI/15
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 2 czerwca 2015 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jacka Niezgodzkiego
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Lista obecności w załączeniu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Jagasek Paweł

- Burmistrz Kożuchowa

2/ Ponikwia Kazimierz

- Sekretarz Gminy

3/ Rajewska – Jaworowicz Joanna

- Skarbnik Gminy

4/ Szczepankiewicz Katarzyna

- Radca Prawny

5/ Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysi, goście. /Lista obecności
w załączeniu./
Do pkt.1.
Otwarcia sesji o godz. 12.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Niezgodzki
witając radnych oraz gości. Stwierdził prawomocność obrad.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porządek
obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
4. Stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – plany remontowe.
5. Oświetlenie na terenie Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów; /numer
druku XI/1/15/
6.2. uchwalenia programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego
przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia” Gminy Kożuchów; /numer druku
XI/2/15/
6.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok; /numer druku
XI/3/15/
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6.4. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze
inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso. /numer druku XI/4/15/
7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr X.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, złożył wniosek o wprowadzenie w punkcie 6.5
porządku obrad sesji punktu: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. /numer druku XI/5/15/
Wniosek został przyjęte jednogłośnie. /za – 15/
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, złożył wniosek o wprowadzenie w punkcie 6.6
porządku obrad sesji punktu: podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji Muzeum Ziemi
Kożuchowskiej ( w organizacji ). /numer druku XI/6/15/
Wniosek został przyjęte jednogłośnie. /za – 15/
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, złożył wniosek o wprowadzenie w punkcie 6.7
porządku obrad sesji punktu: podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Lasocin
z przysiółkiem Bielice. /numer druku XI/7/15/
Wniosek został przyjęte jednogłośnie. /za – 15/
Porządek obrad 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. Stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – plany remontowe.
5. Oświetlenie na terenie Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów; /numer
druku XI/1/15/
6.2. uchwalenia programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego
przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia” Gminy Kożuchów; /numer druku
XI/2/15/
6.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok; /numer druku
XI/3/15/
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6.4. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze
inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso; /numer druku XI/4/15/
6.5. uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru
Funkcjonalnego; /numer druku XI/5/15/
6.6. podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji
Muzeum Ziemi Kożuchowskiej ( w organizacji ); /numer druku XI/6/15/
6.7. podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice; /numer druku XI/7/15/
7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr X.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Do pkt.2
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację z prac Burmistrza
między sesjami. /Informacja w załączeniu./
Do pkt.3.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie wniosków
i interpelacji w formie ustnej lub pisemnej.
Brzezińska Barbara – radna, złożyła wniosek, aby w porządku obrad każdej sesji ujęty
był punkt „Odpowiedź na interpelacje i wnioski” uzasadniła że Statut Gminy „mówi”
o tym, że taki punkt powinien znaleźć się w porządku obrad. Dodała, że odpowiedź
powinna być udzielona przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub pracownika
merytorycznego Urzędu. W formie pisemnej odpowiedź powinna być udzielana na
wyraźny wniosek radnego. Stwierdziła, że usprawniłoby to pracę Rady Miejskiej. Radni
powinni mieć wiedzę o treści wniosków składanych przez pozostałych radnych oraz
treści udzielonych odpowiedzi.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że przedstawienie na sesji
wszystkich odpowiedzi na wnioski spowoduje, że sesja trwała będzie 8 – 9 godzin.
Zapewnił, że wszystkie odpowiedzi udzielane są pisemnie i dostępne są w biurze Rady
Miejskiej.
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że w związku z tym należy zmienić Statut
Gminy. Stwierdziła, że nie należy zakładać „czarnego scenariusza”. Są sprawy które
interesują radnych i mieszkańców. Zgodziła się, że każdy ma wgląd do odpowiedzi, ale
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nie każdy z nich korzysta. Stwierdziła, że składanie wniosków i obietnic powinno
czemuś służyć.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że dyskusja powinna toczyć się
podczas Komisji. Radni mogą poprosić pracownika merytorycznego na Komisję
i uzyskać wyczerpujące informacje. Zauważył, że radna B. Brzezińska jest członkiem
jednej Komisji, natomiast pozostali radni są członkami dwóch Komisji. Powtórzył, że
wniosek radnej jest bezzasadny. Dodał, że na sesję zapraszani są goście, którzy zmuszeni
byliby do wysłuchania odpowiedzi na wszystkie wnioski których po każdej sesji jest
bardzo dużo.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, czy radna nie otrzymała
odpowiedzi na jakiś wniosek.
Brzezińska Barbara – radna, negatywnie odpowiedziała na zadane pytanie.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, uzupełnił, że radny może uzyskać
dodatkowe informacje w punkcie „Interpelacje wnioski i oświadczenia” oraz w punkcie
„Sprawy różne”. Nadmienił, że radni którzy pracują w dwóch Komisjach mają
dodatkowe możliwości uzyskania informacji. Stwierdził, że może brak informacji wynika
z tego, że Radna pracuje tylko w jednej Komisji.
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że zgodnie ze Statutem radny może być
członkiem najwyżej dwóch Komisji, co nie oznacza, że musi być członkiem dwóch
Komisji. Dodała, że aby porządnie pracować wybrała jedną Komisję. Dodała, że sesja
jest po to, aby analizować sporne problemy.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, nie zgodził, się z wypowiedzią radnej.
Powtórzył, że analizowanie problemów i wątpliwości powinno odbywać się na
posiedzeniach Komisji.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zgodził, się z Burmistrzem.
Zapewnił, że wniosek zostanie przeanalizowany.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, że
ustalenie porządku jest kompetencją i prawem Przewodniczącego Rady. Zauważył, że
radna złożyła wniosek, który powinien być rozpatrzony. Radni mogą wesprzeć wniosek
radnej B. Brzezińskiej. Dodał, że nie uzyskał odpowiedzi na wniosek z 10 marca br.
w sprawie inwentaryzacji oświetlenia drogowego.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zgodził się z wypowiedzią
radnego. Zaproponował, aby, wzorem poprzedniej kadencji, odpowiedzi na wnioski
i interpelacje ujęte były w sprawozdaniu z prac Burmistrza.
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Brzezińska Barbara – radna, zaakceptowała propozycję radnego H. Zielińskiego.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, iż nie
należy zarzucać radnej, ze pracuje w jednej Komisji ponieważ ma do tego prawo.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że nie był to zarzut a stwierdzenie
faktu. Jest to wybór radnej, który zostanie oceniony przez mieszkańców.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, oświadczył, że jest za
rozwojem strefy przemysłowej, był współorganizatorem spotkania z Firma Enea w
Zielonej Górze, stara się o pozyskanie inwestorów. Natomiast ma duże wątpliwości
dotyczące firmy, która chce rozpocząć działalność w strefie. Są to wątpliwości związane
z jej finansowaniem, z majątkiem, ze sposobem ochrony środowiska. Dodał, że był
z Przewodniczącym Rady oraz ze Sołtysem Studzieńca w Grodzisku Wlkp. gdzie
funkcjonuje podobna Firma. Wyjazd nie napawał optymizmem. Stwierdził, że nie wie jak
ocenić firmę, która planuje działalność na terenie Gminy Kożuchów. Z informacji
uzyskanych z Firmy wynika, że wszystko będzie idealnie. Dokumenty zostały
przekazane do Inspektoratu Ochrony Środowiska w celu uzyskania oceny. W chwili
obecnej działania w tej sprawie zostały wstrzymane.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że decyzje zostaną podjęte po
uzyskaniu oceny środowiskowej. Poprosił o rzetelność informacji przy składaniu tego
typu oświadczeń. Uzupełnił, że Firma z Grodziska Wlkp. działa od około 20 lat. Na tym
terenie firma została wybudowana w pierwszej kolejności a następnie zostały
wybudowane domy.

To mieszkańcy zadecydowali, że chcą budować swoje domy

w sąsiedztwie tej firmy. Niektóre domy postawiono w odległości około 30 m od Firmy.
Dodał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie z właścicielem Firmy
w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o zrozumienie.
Stwierdził, że chciałby być pewny, że Firma która planuje działalność w Gminie
Kożuchów spełni wszystkie wymogi. Uzupełnił, że sam mieszka w pobliżu planowanej
lokalizacji Firmy.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, że
rozpoczęła się procedura sprzedaży działki
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, wyjaśnił, że przetarg odbędzie się 30 lipca br..
jest to przetarg otwarty więc każdy może do niego przystąpić. Wadium zostało
wyznaczone na możliwie najwyższym poziomie tzn. 90 000 zł.
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Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, czy przed 30 lipca
radni otrzymają wszystkie informacje nt. Firmy, aby podjąć decyzję o sprzedaży działki.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, stwierdził, że w ogłoszonym przetargu działkę może
kupić inna firma.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że to iż Firma kupi działkę nie
przesądza o powstaniu zakładu. Jeżeli ocena środowiskowa będzie niekorzystna, to nie
uzyska pozwolenia na budowę zakładu.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
stwierdził, że Firma może kupić działkę natomiast inną kwestia jest budowa zakładu.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał
radnego T. Walczak, czy prawda jest, że OSP Kożuchów złożyła wniosek
o dofinansowanie zakupu pojazdu i skąd uzyska ewentualne gwarancje finansowe.
Walczak Tomasz – radny, wyjaśnił, że decyzje podjął zarząd OSP w Kożuchowie. Na
2016 rok OSP ma zadeklarowane 80 000 zł..
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że Marszałek Województwa
wystąpiła o zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok kwoty 150 000 zł na wkład własny.
Zapytał, kto gwarantuje 80 000 zł dla OSP Kożuchów. Przypomniał, iż ustalano na
jednym z posiedzeń, że samochód otrzyma OSP w Studzieńcu. Dla OSP w Kożuchowie
wybudowano remizę za ponad 2 000 000 zł. Przypomniał, że OSP w Kożuchowie
otrzymała nowy samochód, który od dwóch lat stoi nieużywany, mimo to OSP
w Kożuchowie, wbrew Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Kożuchowa złożyło wniosek
o przydział samochodu. Stwierdził, że jeżeli Gmina Kożuchów nie otrzyma żadnego
samochodu, to odpowiedzialność za to weźmie radny T. Walczak.
Brzezińska Barbara – radna, poprosiła o usprawnienie pracy biura Rady Miejskiej,
ponieważ pismo, które wpłynęło do Urzędu 25 maja br. zostało przesłane 1 czerwca
w godzinach popołudniowych na pocztę e-mail. Zwróciła się do Sekretarza Gminy, iż
mówiła, że w likwidowanym Muzeum nie są zatrudnieni pracownicy w związku z tym,
nie jest konieczne wystąpienie o opinię, która nie jest wiążąca. Z otrzymanej opinii
wynika, że Federacja wypowiada się wówczas, gdy jest zagrożenie dla spraw
pracowniczych. Stwierdziła, że wystąpienie do związków było bezzasadne.
Ponikwia Kazimierz - Sekretarz Gminy, wyjaśnił, że to co instytucje do których się
zwracamy odpisują jest ich decyzją. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania prawa.
Przytoczył wyrok Sądu administracyjnego w tożsamej sprawie.
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Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, że
jest zniesmaczony wypowiedzią skierowaną do radnego T. Walczaka. Powiedział, że
kiedy na Komisji chciał uniknąć tego typu konfliktu, to stwierdzono, że „coś” mu się nie
podoba. Stwierdził, iż cieszy się, że Studzieniec otrzyma samochód, ale chciał uniknąć
sytuacji, że przez to iż Burmistrz odmówił OSP w Kożuchowie radni będą mieli dylemat.
Stwierdził, że Burmistrz mógł wykazać dobrą wolę.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapytał, skąd wziąć dodatkowe 300 000 zł
w budżecie Gminy.

Przypomniał, że była „umowa dżentelmeńska” z radnym

Walczakiem oraz z pozostałymi OSP. Zarząd OSP w Kożuchowie podjął decyzje za
plecami Burmistrza, Rady oraz pozostałych OSP. To nie Rada będzie miała dylemat
tylko Zarząd Województwa. Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu mówił, że
złożenie dwóch wniosków może spowodować iż Gmina nie otrzyma żadnego. Tomasz
Walczak zwołał Zarząd, podpisał dokumenty i złożył wniosek bez wiedzy Burmistrza.
Jest to samowolne działanie.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, zgodził, się z wypowiedzią Burmistrza. Przypomniał, że
Burmistrz na poprzednim posiedzeniu prosił, aby nie składać drugiego wniosku.
Uzasadniał, że może to spowodować to, iż Gmina nie otrzyma żadnego samochodu.
Mówił również o tym, że nie ma środków na ten cel. Radni zgodzili się z decyzja
Burmistrza.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że na spotkaniu z Wojewodą, razem
z Przewodniczącym Rady zapewniał, że zostanie złożony jeden wniosek. Zapytał, jak
w tej sytuacji Gmina wygląda w oczach Wojewody.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał, ile będzie samochodów do podziału.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, odpowiedział, iż ma oficjalną informację, że na
jeden powiat będzie jeden samochód. Natomiast radny T. Walczak twierdzi, że na jeden
powiat będą dwa samochody.
Walczak Tomasz – radny, powiedział, że w sprawie samochodu z Burmistrzem
rozmawiał w styczniu. Od roku ubiegłego Zarząd OSP w Kożuchowie stara się
o dofinansowanie. Stwierdził, że w styczniu Burmistrz wyraził zgodę na złożenie
wniosku przez OSP w Kożuchowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że na walnym zebraniu, które odbyło
się w KOKiS „Zamek” nie było mowy o wniosku na samochód dla OSP w Kożuchowie.
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Nadmienił, że OSP w Kożuchowie ma nowy samochód, który wyjeżdża tylko na „Dni
Kożuchowa” żeby powozić dzieci.
Do pkt.4.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, przedstawił
informację nt. stanu dróg wojewódzkich oraz planów remontowych. Poinformował, że na
2016 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy ronda, przebudowę drogi 296 w Stypułowie
/ok. 900 m/, przebudowę drogi 297 od Cisowa do granicy powiatu /ok. 5 km/ - zadanie
może być rozpoczęte w 2017 roku. Na liście rezerwowej znajdują się: przebudowa jezdni
wraz z chodnikiem - droga 283 od Mirocina Dolnego do cmentarza, droga 283 od granicy
Powiatu do mostu za miejscowością Książ Śląski, droga 283 od zakończenia poprzedniej
inwestycji przed miejscowością Lasocin do wiaduktu, budowa obwodnicy Kożuchowa.
Poinformował, że wykonanie dokumentacji tej inwestycji zostało przerwane z uwagi na
ogłoszenie upadłości przez wykonawcę, dlatego na pewno w latach 2016 – 2017 nie
zadanie będzie realizowane. W ramach bieżącego utrzymania dróg będzie malowane
oznakowanie poziome miast, koszenie traw, remonty ubytków, mycie znaków, zmiana
organizacji ruchu realizowana na wniosek.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej,
przypomniał, że na początku roku składał interpelację na którą otrzymał odpowiedź
pozytywną, w sprawie odmalowania oznakowania poziomego w Mirocinie Dolnym
i Studzieńcu. W chwili obecnej informuje Pan, że malowane będą miasta.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, dodał, że
poza miastami malowane będą przejścia dla pieszych. Jeżeli pozostaną środki wówczas
malowane będą najbardziej wytarte linie. Nadmienił, że z uwagi na możliwość
otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych środki przegrupowane są na
inwestycje.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, że w informacji
nie zawarto inwestycji budowy chodnika wraz przystankiem na ulicy Nowosolnej.
Uzasadnił, że jest to teren bardzo niebezpieczny, natężenie ruchu jest bardzo duże.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, zapewnił,
że jest to znany temat. Zadanie nie znalazło się na liście priorytetowej i rezerwowej
z uwagi na to że jest to zadanie małe. Mimo to należy na to zadanie znaleźć środki.
W Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest program dotyczący poprawy bezpieczeństwa
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pieszych. Prawdopodobnie tam trafił wniosek w tej sprawie. Zapewnił, że wyjaśni tą
sprawę.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił uwagę na zły stan
ulicy Chopina w Kożuchowie. Zapytał, czy podczas prac przy budowie ronda będzie
remontowana ulica Chopina.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, stwierdził,
że nie wyobraża sobie, aby przy tej inwestycji ulica nie była remontowana.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, stwierdziła, że rondo w Kożuchowie
budowane jest od 10 lat. Czy pewne jest, że budowa rozpocznie się w 2016 roku.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że z informacji które uzyskał
wynika, że inwestycja nie jest zagrożona. Warunkiem jest wykonanie kanalizacji przez
P.U.K. „Uskom”.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, że wielokrotnie
wnioskował o remont odcinka drogi w miejscowości Radwanów /wjazd od strony
Kożuchowa/ stwierdził, że jest to bardzo niebezpieczny zakręt. Mimo wielokrotnych
interpelacji nic w tej sprawie się nie dzieje.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie,
poinformował, że program poprawy bezpieczeństwa funkcjonuje na bardzo szczególnych
zasadach. Dyrektor nie podejmuje tematu w przypadku braku udziału finansowania
zadania przez Gminę. Dodał, że droga 290 ma małe natężenie ruchu, dlatego nawet
deklaracja 50% współfinansowania może nie przekonać Dyrektora do realizacji zadania.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał, na kiedy zaplanowano konkretny termin budowy ronda.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, wyjaśnił, że
termin będzie wynikał z przetargu.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał, czy rozmowy z P.U.K. „Uskom” zostały rozpoczęte. Czy opracowano
harmonogram prac.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że wykonywana jest dokumentacja.
Planowane jest wykonanie zadania do końca bieżącego roku. Inwestycja nie będzie
zagrażała ruchowi.
Grzelak Dorota – Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej,
zapytała, czy można pokryć asfaltem kostkę brukową na ulicy 1 Maja, stwierdziła, że
mieszkańcy skarżą się na hałas przejeżdżających samochodów.
9

Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, wyjaśnił, że Lubuski Konserwator Zabytków
nie wyraził zgody na pokrycie tego odcinka jezdni asfaltem.
Walczak Tomasz – radny, stwierdził, że wielokrotnie Straż Pożarna prosiła Rejon Dróg
o pomoc podczas zabezpieczania kolizji, ale tej pomocy nie uzyskała. Zapytał, czy Straż
Pożarna w przypadku usuwania np. wycieku oleju ma prawo wyłączyć drogę z ruchu.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, twierdząco
odpowiedział na zadane pytanie. Zgodnie z ustawą Rejon Dróg nie ma obowiązku
prowadzenia działań ratunkowych. Rejon Dróg nie ma odpowiedniego sprzętu, oraz
przeszkolonych pracowników. Zapewnił, że to iż nie ma takie obowiązku nie oznacza,
że Rejon Dróg nie współpracuje ze Strażą Pożarną. W sezonie zimowym bardzo często
piaskarki posypują teren zdarzenia. Problemem jest sezon letni, ponieważ sprzęt jest
zdemontowany. Rejon dysponuje piaskiem, który może być przekazany OSP. Nadmienił,
że w okresie letnim nie są prowadzone całodobowe dyżury.
Stańczak Leszek – Sołtys Stypułowa, zapytał, jak często wykaszane są chodniki
w miejscowości Stypułów.
Skulski Jarosław – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, powiedział,
że w roku bieżącym wykaszanie jest bardzo ograniczone, środki wystarczą na wykonanie
jednego koszenia. Aby utrzymać w miarę estetyczny wygląd powinno się wykonać trzy
koszenia w roku. Stwierdził, że jeżeli ma wybrać pomiędzy odnowieniem oznakowania
poziomego a koszeniem traw, to wybierze oznakowanie.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, zapytała, czy P.U.K. „Uskom” jest
przygotowane do wykonania kanalizacji przed przystąpieniem do budowy ronda.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że do końca bieżącego roku
kanalizacja będzie wykonana.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, zapytał, na
jakim etapie znajduje się realizacja zadania dotyczącego budowy zatoczek autobusowych
w Studzieńcu.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, powiedział, że zadanie znajduje się na etapie
przekazania gruntów pod budowę. Zagwarantowana została kwota w budżecie.
Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, poinformował, że nie ma
przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, nie wpłynęła również informacja w sprawie
stanu dróg powiatowych oraz planów remontowych. Poprosił radnego Rady Powiatu
Nowosolskiego o informacje w tej sprawie.
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Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, poinformował, że radnym
Rady Powiatu Nowosolskiego przedstawiono wieloletni plan inwestycyjny, nie wie
dlaczego taki plan nie wpłyną do Rady Miejskiej w Kożuchowie. Zapewnił, że wyjaśni tą
sprawę. Powiedział, że w roku bieżącym będą prowadzone prace w ramach bieżącego
utrzymania dróg. Są plany remontu ulicy Grabarskiej oraz drogi w Studzieńcu. Głównym
czynnikiem realizacji jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał kiedy będzie
realizowana inwestycja na ulicy Grabarskiej.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że zabiega o to
żeby remont został wykonany. W chwili obecnej nie jest w stanie wskazać konkretnego
terminu. Inwestycja ta jest jedną z pierwszych, która zostanie wykonana na terenie
Powiatu.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że ma bardzo duże obawy związane
z

planowanym

porozumieniem

w

sprawie

dowozu

uczniów

do

szkół

ponadgimnazjalnych. Poprosił o opinię radnego w tej sprawie, zapytał czy Powiat
znajdzie środki na dofinansowanie Gmin w tym zakresie.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, poinformował, że na
dzisiejszej sesji Rady Powiatu podjęta zostanie uchwała wprowadzająca zmiany do
budżetu Powiatu. Kwota 70 000 zł ma zapewnić wystarczające środki na dowozy dzieci
i młodzieży do szkół.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapytał, czy jeżeli zostanie podpisane
porozumienie, to dzieci z Gminy Kożuchów dojadą 1 września do szkoły. Stwierdził, że
ma obawy, ponieważ Gmina ma przygotowaną dokumentacje przetargową, ale
wstrzymuje procedury z uwagi na propozycję Powiatu.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, że w dniu
dzisiejszym zostanie podjęta uchwała. Następnie będzie można przystąpić do dalszych
działań, m.in. do procedury przetargowej.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapytał czy radny będzie głosował za
podjęciem proponowanego projektu uchwały.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, twierdząco odpowiedział na
zadane

pytanie.

Stwierdził,

że

dofinansowanie

dojazdu

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych jest dobrą inicjatywą. Jeżeli Gmina Kożuchów nie będzie chciała
skorzystać z dofinansowania, to on nie będzie blokował takiej możliwości innym
gminom.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zauważył, że zapewnienie dojazdu uczniom
szkół ponadgimnazjalnych jest obowiązkiem Powiatu. Dodał, że jest po rozmowach ze
Starostą Nowosolskim. Na chwilę obecną mowa jest o inwestycji na drodze
w Studzieńcu. Inwestycja przeprowadzona będzie w kilku etapach. Zapewnił, że wraz
z radnym S. Drozdkiem będą mocno lobbować remont ulicy Garbarskiej.
Perdian Halina – radna, przypomniała, że prosiła radnego Rady Powiatu Pana Dunasa
o złożenie wniosku w sprawie budowy parkingu na skwerze przy ulicy Garbarskiej
w chwili remontu ulicy. Poprosiła radnego S. Drozdka, aby również pamiętał o tym
wniosku.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zapytał,
czy remont drogi przez Mirociny został uwzględniony w planach remontowych na
przyszłe lata.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, iż nie przekazano
mu jeszcze dokładnych planów remontowych. Chciałby, aby wyremontowane były
wszystkie drogi w Powiecie, a w szczególności drogi w Gminie Kożuchów. Zapewnił, że
jeżeli otrzyma plan remontów, to przekaże go radnym Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, jaka kwota przeznaczona
została w budżecie Powiatu na remonty.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, powiedział, iż nie jest
w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał jakie inwestycje z budżetu
Powiatu będą przeprowadzone na terenie Gminy Kożuchów.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, powiedział, że będą
wykonywane zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg. Z wolnych środków mają
być wykonywane dalsze prace na ulicy Dworcowej.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, że to jest przykre,
ponieważ Gmina Kożuchów jest największą Gminą w Powiecie. Ogromne pieniądze idą
do Powiatu od naszych mieszkańców, ale do nas nie wracają. Dodał, iż ma nadzieję, że
przy uchwalaniu budżetu na rok 2016 radni z Gminy Kożuchów będą naciskali, aby
środki były przekazywane procentowo w stosunku do liczby mieszkańców.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że będzie robił
wszystko, aby jak najwięcej środków trafiło do Gminy Kożuchów.
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że ma nadzieję, iż zapewnienia Burmistrza nie
są gołosłowne i remont ulic Rataja, Młynarskiej, Koszarowej jest przesądzony, pozostaje
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kwestia terminu. Dobra wola ze strony Burmistrza będzie skutkowała pozytywnymi
zmianami dla mieszkańców tego rejonu miasta.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację nt. stanu dróg gminnych
oraz planów remontowych. /Informacja w załączeniu./
Stańczak Leszek – Sołtys Stypułowa, zapytał, kiedy będą utwardzane boczne drogi
gminne.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że w czerwcu planowane jest
spotkanie z sołtysami na który omówione będzie, które drogi wymagają pilnego remontu.
Stańczak Leszek – Sołtys Stypułowa, zauważył, że niezbędne jest oznakowanie dojazdu
do budynków przy bocznych drogach, ponieważ karetki mają problem ze znalezieniem
posesji.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zaproponował zaplanowanie środków
w ramach funduszu sołeckiego.
Do pkt.5.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację nt. oświetlenia na
terenie Gminy.
Szelążek Dorota – Sołtys Lasocina, zapytała czy będzie wykonywane oświetlenie drogi
prowadzącej do byłego PGR w Lasocinie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że na tym terenie zamontowane
zostaną około trzy lampy. Planowane jest również uzupełnienie lamp w Mirocinie,
Radwanowie i Studzieńcu. Zlecona zostanie wycena tego zadania.
Brzezińska Barbara – radna, w imieniu mieszkańców ulicy Kościuszki zapytała czy
parking pomiędzy blokami może zostać oświetlony.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że sprawdzi możliwości oświetlenia
tego terenu.
Do pkt.6.1.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Wraz z autopoprawką /numer
druku XI/1a/15/
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 13, przeciw – 0, wstrzymało
się od głosu – 1/
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Podczas głosowania obecnych 14 radnych.
Do pkt.6.2.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko
grypie dla osób po 65 roku życia” Gminy Kożuchów. /numer druku XI/2/15/
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Do pkt.6.3.
Rajewska – Jaworowicz Joanna - Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. /numer druku
XI/3/15/
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał, kiedy zostaną wprowadzone środki na zadanie realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego.
Rajewska – Jaworowicz Joanna - Skarbnik Gminy, odpowiedziała, że środki zostaną
wprowadzone po wyłonieniu zadania.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał, czy kwota zawarta w uchwale na rozliczenie powykonawcze remontu ulicy
Kraszewskiego jest już ostateczną kwotą
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że jest to już ostateczna kwota.
Nadmienił, że Firma Eurovia zobowiązana została do przedstawienia oświadczeń
dotyczących rozliczenia ze wszystkimi podwykonawcami. Ewentualna kwota którą
Firma będzie zalegała zostanie w budżecie Gminy, jako zabezpieczenie.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapytał, dlaczego
zmniejszono kwotę 70 000 zł. w dziale zarządzanie nieruchomościami.
Rajewska – Jaworowicz Joanna - Skarbnik Gminy, wyjaśniła że są to oszczędności
z przetargu.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapytał, dlaczego
zmniejszona jest kwota z tytułu podatku od nieruchomości.
Rajewska – Jaworowicz Joanna - Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że pierwotna kwota
zaplanowana w uchwale budżetowej była przeliczona po kwotach wyższych.
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Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapytał, czy w kwocie
przeznaczonej na wynajem zawarte są koszty remontu, dostosowanie pomieszczeń,
opłaty za media.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że kwota jest zabezpieczona. Firma
JKJ Metal zakłada liczniki i podliczniki. Remont najprawdopodobniej będzie
przeprowadzony przy pomocy pracowników robót publicznych i interwencyjnych.
Dodał, że gdyby Gmina nie wynajęła tych pomieszczeń Filia Powiatowego Urzędu Pracy
zostałaby zlikwidowana a mieszkańcy Gminy musieliby dojeżdżać do Nowej Soli.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, powiedział, że wyjaśni tą
kwestię na dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Stwierdził, iż obawia się, czy w wynajętym
budynku znajdzie się miejsce dla Fili Powiatowego Urzędu Pracy.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że wynajmowane jest 900 m2
przypomniał, że obecni Gmina dopłaca do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej
Soli
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, że Filia istnieje,
ponieważ Gmina co rok dopłaca do jej funkcjonowania.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zgodził, się z wypowiedzią radnego. Uzupełnił,
że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli kilkukrotnie zwracała się do
poprzedniego

Burmistrza

w

sprawie

konieczności

przeprowadzenia

remontu

pomieszczeń, ponieważ warunki pracy były bardzo złe. Stwierdził, że pomieszczenia po
byłym Zasecie małym kosztem zostaną wyremontowane. Swoje siedziby znajdą tam
Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, oraz Stowarzyszenia z terenu Gminy, które
od wielu lat wnioskują o miejsce w którym mogłyby prowadzić swoją działalność.
Nadmienił, że w budynku znajduje się sala konferencyjna w której Ośrodek Pomocy
Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy będą mogli prowadzić szkolenia.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, iż szanuje decyzję
Burmistrza, ale czy dzierżawa i remontowanie pomieszczeń jest dobrym pomysłem. Nie
neguje pomysłu, ale wcześniejsze plany były takie, że instytucje te znajdą swoje siedziby
w budynku po byłej szwalni, który jest własnością Gminy.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że takie plany były, ale nie zostały
zabezpieczone środki na remont budynku. Koszt remontu wyniósłby około 2 000 000 zł.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, że w przypadku
przeniesienia biblioteki do tego budynki środki na remont można pozyskać z zewnątrz.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że biblioteka zostanie przeniesiona
do budynku na ulicy Słowackiego. Dodał, że Gmina ma pierwszeństwo pierwokupu
budynku po byłym Zasecie.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej, zauważył,
że od listopada 2014 roku wiele się w Gminie zmieniło. Zmieniła się Rada i Burmistrz,
którzy wprowadzają swoje plany na przyszłość.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, stwierdził, że część radnych ubiegłej kadencji była
przeciwna zakupowi budynku po byłym Lubkonie. Kiedy budynek został zakupiony
planowano przenieść bibliotekę ale nie złożono wniosku na pozyskanie środków na
remont. Planowano również przenieść Ośrodek Pomocy Społecznej i Filię Powiatowego
Urzędu Pracy oraz Straż Miejską. Kiedy z tych planów nic nie wyszło poprzedni
Burmistrz również proponował sprzedaż budynku oraz przeniesienie instytucji
i stowarzyszeń do pomieszczeń w budynku po Zasecie. Dlatego nie rozumie zasadności
tych pytań. Zgodził, się z wizją Burmistrza P. Jagasek.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, że zadaje pytania
jako mieszkaniec ponieważ ma wątpliwości.
Skwierczyński Piotr – radny, zaproponował, aby radny S. Drozdek skupił się nad tym,
żeby dzieci we wrześniu miały czym dojechać do szkoły, bo w dzieciach jest przyszłość.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że dzieci będą
miały zapewniony dojazd do szkół.
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że czuje niesmak jak przysłuchuje się tej
dyskusji. Zaapelowała o więcej szacunku w stosunku do siebie oraz do gości.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się od głosu – 1/
Do pkt.6.4.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. /numer
druku XI/4/15/
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
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Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Do pkt.6.5.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia

Planu

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

Nowosolskiego

Obszaru

Funkcjonalnego. /numer druku XI/5/15/
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się od głosu – 1/
Do pkt.6.6.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji
Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). /numer druku XI/6/15/
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, poprosił radcę
prawnego o wyjaśnienie swoich uwag w stosunku do projektu uchwały.
Szczepankiewicz Katarzyna - Radca Prawny, wyjaśniła, że ustawa wymaga, aby taka
uchwała podejmowana był w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nie wskazuje
jednak jakie to są szczególne przypadki. Nie może to być zmiana koncepcji.
Orzecznictwo mówi że muszą, to być sytuacje wyjątkowe uniemożliwiające dalsze
funkcjonowanie instytucji kultury. Po przeczytaniu uzasadnienia stwierdziła, że to nie
jest uzasadniony przypadek.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, stwierdził, że część radnych przygotowała informację
na bazie której radca prawny miał skonstruować konkretne uzasadnienie. Wątek
ekonomiczny zawarty jest w końcowej części uzasadnienia. Stwierdził, że Muzeum nie
miało nawet obiektu w którym mogłoby prowadzić swoją działalność.
Szczepankiewicz Katarzyna - Radca Prawny, wyjaśniła, że radca prawny opiera się na
stanie faktycznym. Nie może wymyślać powodu i podać go w uchwale. Dodała, że musi
być lojalna, dlatego ma obowiązek przekazania radnym swoich wątpliwości. Radni
powinni mieć pełną wiedzę przy podejmowaniu uchwał. Stwierdziła, że nie jest
powiedziane, że Nadzór Wojewody uchyli projekt uchwały. Pod względem formalnym
projekt został przygotowany prawidłowo. Powody podane w uzasadnieniu oceni Nadzór
Wojewody.
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Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
stwierdził, że zgodnie z opinią radcy ekonomiczne przyczyny likwidacji Muzeum nie są
ważnym powodem.
Szczepankiewicz Katarzyna - Radca Prawny, uzupełniła, że likwidacja dopuszczalna
jest wyłącznie w sytuacji całkowitego braku środków finansowych, jeżeli nie uda się ich
zgromadzić po podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji. Gmina powinna podjąć próbę
zgromadzenia środków finansowych.
Brzezińska Barbara – radna, przypomniała, że była „twarzą” likwidacji Muzeum Ziemi
Kożuchowskiej. Po zapoznaniu się z wyrokiem sądu administracyjnego przyznaje rację
radcy prawnemu, iż uzasadnienie nie jest przekonujące. Uzasadnienie jest wadliwe
w związku z tym Nadzór Wojewody uchyli kolejną uchwałę.
Szczepankiewicz Katarzyna - Radca Prawny, nie zgodziła się z radną B. Brzezińską.
Stwierdziła, że jest to sytuacja ocenna. Uzasadnienie oceni Nadzór Wojewody.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
stwierdził, że przy opiniowaniu projektu wstrzymał się od głosu, ponieważ uważa, że
lepszą koncepcją byłoby włączenie Muzeum w struktury KOKiS „Zamek” i czasowe
zawieszenie jego działalności. Poprosił o opinię w tej sprawie p.o. Dyrektora KOKiS
„Zamek”.
Stochel Urszula – Matuszak - p.o. Dyrektor KOKiS „Zamek”, powiedziała, że krótko
pełni funkcję dyrektora. Jej priorytetowym zadaniem było przygotowanie „Dni
Kożuchowa”, dlatego nie zdołała sobie wyrobić opinii na temat likwidacji Muzeum.
Stwierdziła, że radni, znając temat na pewno podejmą kluczową decyzję.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, stwierdził, że Rada dyskutuje nad czymś co zostało
powołane wszyscy wiedzą dlaczego i po co. Na Muzeum nie ma pieniędzy. Nikt się nie
zastanawiał jak likwidowano szkoły. Szkoły zlikwidowano, jedna funkcjonuje dzięki
Fundacji Wzgórz Dalkowskich. Nad tym tematem radni powinni ubolewać. Czy
pieniądze mają być zabrane szkołom, przedszkolom i KOKiS „Zamek”, aby mogło
działać „coś” czego nie ma. Należy brać pod uwagę możliwości finansowe.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zwrócił uwagę, że proponował rozwiązanie, które nie generowałoby kosztów, ponieważ
działalność Muzeum byłaby zawieszona do chwili pozyskania środków. Zapewnił, że nie
chce zabierać środków finansowych innym instytucjom na rzecz Muzeum.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, przypomniał, że w ubiegłym roku z dotacji dla KOKiS
„Zamek” zabrano 80 000 zł. na utworzenie etatu dla Dyrektora Muzeum.
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Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zwrócił uwagę, że mówił o czasie przyszłym.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdził, że
likwidacja Muzeum nie przyniesie żadnych oszczędności. Przypomniał, że był przeciw
powołaniu Muzeum, ale skoro zostało powołane, to teraz ma zagłosować za jego
likwidacją i „wyrzucić” 80 000 zł. Decyzja nie jest prosta. Zgodził, się z koncepcją
proponowaną przez radnego I. Drzewieckiego.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, wtrącił, iż będzie funkcjonowało coś czego nie będzie.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił poprosił o spokój.
Zapytał, na co zostały przeznaczone środki przekazane na działalność Muzeum. Czy
została zorganizowana chociaż jedna wystawa. Stwierdził, że środki przeznaczone były
wyłącznie na pensję Dyrektora więc nie można mówić o wyrzuceniu pieniędzy. Środki
zostały zmarnowane, ponieważ przeznaczone były wyłącznie na pensję. Poprosił
o zwrócenie uwagi na zaniedbania kilku kadencji, przydomowe oczyszczalnie ścieków
nie są zakończone, miasto nie jest skanalizowane, nie ma dróg. W Kożuchowie brakuje
milionów złotych. Podsumował, że Gminy nie stać na Muzeum. Zapytał, czy radny
M. Jelinek zamiast kanalizacji Książa Śląskiego dąży do tego,
funkcjonowało

Muzeum.

Zamknął

dyskusję

na

ten

temat.

aby w Gminie
Złożył

wniosek

o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że atmosfera w której przyjdzie podjąć
decyzję wywołuje dużo emocji. Dodała, że częściowo czuje się za to odpowiedzialna.
Zapewniła, że nie będzie głosowała w takiej atmosferze. Nie jest gotowa na podjęcie
decyzji.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał co ma na celu przeprowadzenie głosowania imiennego.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, odpowiedział, że temat omawiany
jest od trzech miesięcy. W styczniu za wnioskiem radnego T. Jakóbczaka Rada
wypowiedziała się prawie jednogłośnie. W dniu dzisiejszym opinii jest wiele. Radni
ciągle zmieniają decyzję. Należy podjąć „męską” decyzję w tej sprawie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, stwierdził, że Komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie, dlatego nie rozumie skąd ta dyskusja. Poprosił o podjęcie decyzji
i przejście do trybu głosowania.
Wniosek został przyjęty większością głosów. /za – 7, przeciw – 4, wstrzymało się od
głosu – 2/
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Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
do projektu uchwały w sprawie

podania do publicznej wiadomości informacji

o zamiarze i przyczynach likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o przedstawienie,
w oparciu o Statut Gminy, trybu głosowania imiennego.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił tryb głosowania
imiennego. Przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały
 Brzezińska Barbara

- nie głosowała

Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zwrócił się do radnej B. Brzezińskiej, iż
miesiąc temu miała pretensje o to, że nie ma projektu uchwały w sprawie likwidacji
Muzeum. W dniu dzisiejszym z premedytacją, mimo że jest obecna na sali, nie bierze
udziału w głosowaniu.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, dodał, że jest to uchwała która
omawiana jest przez trzy miesiące. Radna B. Brzezińska naciskała na podjęcie tej
uchwały a dziś mówi że nie wie o co chodzi.
Brzezińska Barbara – radna, wyjaśniła, że nie bierze udziału w głosowaniu z uwagi na
atmosferę w jakiej to głosowanie się odbywa.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, odebrał głos radnej B. Brzezińskiej
z uwagi na fakt wejścia w tryb głosowania projektu uchwały. Poprosił radnego M.
Jelinka o niezakłócanie, nie udzielił głosu.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, poinformował,
że chciał złożyć wniosek formalny.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, nie udzielił głosu radnemu.
 Drzewiecki Ireneusz

- wstrzymał się od głosu

 Grzelak Dorota

- przeciw

 Jakóbczak Tomasz

- za

 Jelinek Marcin

- przeciw

 Marek Andrzej

- za

 Niezgodzki Jacek

- za

 Nowocień Andrzej

- przeciw

 Perdian Halina

- za
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 Pikulski Adrian

- za

 Skwierczyński Piotr

- za

 Szukiełowicz Zdzisław

- za

 Wajman Grzegorz

- przeciw

 Walczak Tomasz

- przeciw

 Zieliński Henryk

- przeciw

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 7, przeciw – 6, wstrzymało się
od głosu – 1, nie głosowało – 1/
Do pkt.6.7.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie
podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./ Odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się od głosu – 1/
Do pkt 7.
Protokół z sesji Rady Miejskiej nr X/15 został przyjęty jednogłośnie. /za - 15 /
Do pkt 8.
Ponikwia Kazimierz - Sekretarz Gminy, złożył radnym życzenia z okazji Dnia
Samorządowca.
Brzezińska Barbara – radna, powiedziała, że w przerwie rozmawiała z Burmistrzem,
dlatego oświadczyła, że to iż nie wzięła udziału w głosowaniu nie oznacza, że jest
przeciw likwidacji Muzeum. Stwierdziła, że chce mieć komfort podejmowania decyzji,
chciała wspólnie zastanowić się czy uzasadnienie do uchwały jest wystarczające do
uzyskania akceptacji Nadzoru Wojewody. Zapewniła, że opinia Burmistrza na jej temat
jest krzywdząca, nieprawdziwa i nie zgadza się z nią. Ceni sobie natomiast to, że
mówimy sobie prawdę prosto w oczy. Dodała, że jest osobą niezależną, nie związaną
żadnym układem i względami partyjnymi.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, z ramienia jakiego
ugrupowania startowała w wyborach radna B. Brzezińska.
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Brzezińska Barbara – radna, powiedziała, że poproszono, aby wystartowała z ramienia
PSL. Zaznaczyła również, że nie zamierza wstąpić do PSL. Zwróciła uwagę, że radny
T. Jakóbczak jest członkiem PSL.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, potwierdził, że jest
członkiem PSL i startował z ramienia tej partii.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, zapewnił, że starował w wyborach jako radny
niezależny i samodzielnie zgodnie ze swoim sumieniem podejmuje decyzje na rzecz
Gminy i mieszkańców.
Do pkt.9.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując
wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 16.30
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kinga Kukuć

Jacek Niezgodzki
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