P R O T O K Ó Ł NR XII/15
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 24 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. 14.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Niezgodzki
witając radnych oraz gości. Stwierdził prawomocność obrad.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porządek
obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. przyjęcia Strategii Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego; /numer druku
XII/1/15/
2.2. zawarcia przez Gminę Kożuchów z gminami: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól,
Otyń, Kolsko porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadań
publicznych z zakresu transportu zbiorowego; /numer druku XII/ 2 /15/
3. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych.
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Do pkt.2.1.
Jagasek

Paweł

–

Burmistrz

Kożuchowa

przedstawił

projekt

uchwały

w sprawie przyjęcia Strategii Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. /numer druku
XII/1/15/
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. /za – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych.
Do pkt.2.2.
Jagasek

Paweł

–

Burmistrz

Kożuchowa

przedstawił

projekt

uchwały

w sprawie zawarcia przez Gminę Kożuchów z gminami: Nowa Sól – Miasto, Nowa
Sól, Otyń, Kolsko

porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania

zadań

publicznych z zakresu transportu zbiorowego. /numer druku XII/ 2 /15/
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, przedstawił cel zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadań publicznych z zakresu
transportu zbiorowego. Zapewnił, że Zarząd Powiatu Nowosolskiego chce odwrócić
trend „uciekania” uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu. W związku
z tym postanowiono rozwiązać problem dowozu dzieci do szkół, postanowiono również,
że będzie to komunikacja otwarta, aby mieszkańcy mogli poruszać się komunikacją
publiczną. W pierwszym momencie wydawało się, że Powiat Nowosolski sam poradzi
sobie z tym tematem. Po konsultacji z fachowcami okazało się, że konieczny jest plan
transportowy, który wchodzi w życie po upływie roku czasu. W związku z tym
zmieniono koncepcję. Poszerzono komunikację, która funkcjonuje na terenie Gminy
Nowa Sól, Gminy Nowa Sól – miast i Gminy Otyń. Po rozmowach z włodarzami Gmin
uzgodniono zawarcie porozumienia, które poprowadzi miasto Nowa Sól. Po podjęciu
stosownej uchwały Burmistrz Kożuchowa będzie mógł zawrzeć porozumienie, które
w konsekwencji umożliwi przekazanie w pierwszym roku prognostyczną kwotę 110 000
zł. natomiast w roku 2016 kwotę 270 000 zł. Ostateczna kwota będzie wynikała
z przetargu. Powiat pokryje kwotę w całości. W Gminie Kożuchów, po przeprowadzonej
analizie, dowozy obejmą miejscowości: Lasocin, Czciradz, Kożuchów – 22 Lipca,
Kożuchów – Kraszewskiego, Kożuchów – dworzec autobusowy. Szacowana cena biletu
to 5 zł., cena biletu ulgowego to 2.50 zł ostateczna cena będzie wynikała z przetargu.
Cena biletu miesięcznego w III strefie, która obejmuje Gminę Kożuchów, to 160 zł bilet
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normalny i 80 zł bilet ulgowy. Cena biletu w ramach strefy to 2 zł bilet normalny i 1 zł
bilet ulgowy.
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że podejmując uchwałę Rada musi liczyć się
z większym odpływem uczniów z gimnazjum do szkół w Nowej Soli. Może to
w konsekwencji oznaczać likwidację ZSP nr 5 w Kożuchowie.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, powiedział, że perspektywą
następnych kilku lat jest odpływ z sieci szkół około 300 uczniów. Potencjalne reformy,
które Powiat chce przeprowadzić to: podniesienie na wyższy poziom szkolnictwa
zawodowego w tym zakresie będą inwestycje w szkolnictwo zawodowe. W żadnym
zakresie tworzonej strategii rozwoju Powiatu Nowosolskiego nie jest brana ewentualność
likwidacji ZSP nr 5 w Kożuchowie. Zamierzenia Powiatu są takie, aby zagospodarować
plac, który znajduje się na terenie tej szkoły.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że uzyskał zapewnienie Starosty
i Wicestarosty, że nie dojdzie do likwidacji ZSP nr 5 w Kożuchowie. Wspólnym
zamysłem jest zatrzymanie uczniów w Kożuchowie i Nowej Soli.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytał jaka jest struktura
finansowania przedsięwzięcia.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że przedsięwzięcie
finansowane jest w 100% przez Powiat Nowosolski.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
zapytał, czy propozycje składane przez Burmistrza zawarte zostały w porozumieniu. Czy
porozumienie jest optymalne dla Gminy Kożuchów.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zapewnił, że wszystkie zapisy były
negocjowane, na chwilę obecną rozwiązanie jest optymalne dla Gminy Kożuchów.
Skwierczyński Piotr – radny, stwierdził, że trasa omija miejscowości Bielice,
Dziadoszyce, Zawada, Solniki, Sokołów, Drwalewice. Należy wziąć pod uwagę potrzeby
nie tylko uczniów ale i mieszkańców.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, powiedział, że jeżeli brano pod
uwagę potrzeby mieszkańców, dlatego zorganizowano komunikację otwartą. Operator
będzie miał obowiązek zapewnienia dojazdu wszystkim chętnym. Zgodził się z tym, że
trasa omija pewne miejscowości, ale nie zna komunikacji na terenie Powiatu, która
obejmowałaby wszystkie miejscowości. Nie jest to możliwe ze względów logistycznych.
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Stwierdził, że wiązałoby się to z wydłużeniem czasu przejazdu oraz byłoby to bardzo
kosztowne.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przypomniał, że w 2017 roku będzie
organizowany transport w ramach NOF. Trasy będą ustalane w ramach przeznaczonych
środków na ten cel.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, czy rozważana była
możliwość wyznaczenia trasy przez Podbrzezie Dolne, Słocinę.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że przeprowadzona
została analiza, ale z miejscowości tych w godzinach rannych do Nowej Soli dojeżdża
trzech uczniów. Poprosił o uwzględnienie czynnika czasu i czynnika ekonomicznego.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy będzie
możliwość zmiany tej trasy z uwagi na to, że miejscowość leży na uboczu i mieszkańcy
mają duży problem z komunikacją.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, przypomniał, że dojazdy
dedykowane są uczniom. Po podjęciu uchwały, w ramach porozumienia i ustalenia
warunków finansowych rozszerzenie lub zawężenie tras jest możliwe.
Skwierczyński Piotr – radny, poprosił aby w przyszłości brać pod uwagę potrzeby
starszych mieszkańców, którzy mogliby korzystać z usług specjalistów ze szpitala
w Nowej Soli.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, czy brana była pod uwagę
komunikacja z drugiej części Gminy.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że ta część Gminy
również brana była pod uwagę, ale ograniczały ich środki finansowe. Uzasadnił, że ta
część Gminy ma większe możliwości dojechania do Kożuchowa. Do tematu można
wrócić po ustaleniu kwestii finansowych.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytał czy podczas trwania
okresu porozumienia warunki finansowania mogą ulec zmianie.
Paluch Robert – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, stwierdził, że jeżeli Gmina
Kożuchów będzie chciała pomóc Powiatowi Nowosolskiemu, to pomoc będzie chętnie
przyjęta. Na tą chwilę nie ma mechanizmu, który mógłby obciążać budżet Gminy
jakąkolwiek należnością. Całość finansowania leży po stronie Powiatu.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. /za – 15/
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Do pkt.3.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując
wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 15.00
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kinga Kukuć

Jacek Niezgodzki
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