P R O T O K Ó Ł NR XVIII/15
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 16 października 2015 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jacka Niezgodzkiego
W sesji uczestniczyło 14 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/ Sołtysi, goście. /Lista obecności w załączeniu./
Do pkt.1.
Otwarcia sesji o godz. 16.00 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 sprawie:
2.1 w sprawie umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy
finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec”.
/numer druku XVIII/1/15/
2.2 w sprawie umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy
finansowej Gminie Nowa Sól - Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 102476F –ul. Ciepielowskiej w Nowej Soli”.
/numer druku XVIII/2/15/
2.3 w sprawie umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy
finansowej Miastu Zielona Góra w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1053F”. /numer druku XVIII/3/15/
3. Zamknięcie obrad sesji.
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Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/
Podczas głosowania obecnych 13 radnych.

Do pkt.2.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie umowy
o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy finansowej Powiatowi
Nowosolskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec”. /numer druku XVIII/1/15/
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie umowy
o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy finansowej Gminie
Nowa Sól - Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 102476F –ul. Ciepielowskiej w Nowej Soli”. /numer druku XVIII/2/15/
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie umowy
o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy finansowej Gminie
Zielona Góra o statusie miejskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F”. /numer druku XVIII/3/15/
Brzezińska Barbara – radna wyraziła wątpliwości dotyczące braku zdobycia
wystarczającej ilości punktów w staraniu się Gminy Kożuchów o dotację na remont ulicy
Rataja i ulicy Młynarskiej. Radna zapytała Burmistrza, skąd Gmina planuje pozyskać
potrzebne środki finansowe na realizację zakładanych inwestycji oraz czy Gmina
Kożuchów może liczyć na zwrotną pomoc finansową od partnerskich gmin, z którymi
zawiera umowę o partnerstwie. Radna zapytała również, jaki będzie procent
poniesionych kosztów i wydatków ogólnej wartości inwestycji drogowych.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, wyjaśnił że wsparcie finansowe, jakie zostanie
udzielone Powiatowi Nowosolskiemu zostanie zwrócone w tej samej kwocie, w jakiej
zostanie przyznane.
Brzezińska Barbara – radna zapytała Burmistrza Kożuchowa, jakie kwoty wpłyną od
partnerskich gmin na rzecz remontów i przebudowy dróg planowanych przez Gminę
Kożuchów.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że Gmina Kożuchów udzieli wsparcia
finansowego Gminie Zielona Góra w kwocie 1 000 000 zł., natomiast Gmina Zielona
Góra przekaże z tego tytułu na rzecz Gminy Kożuchów 400 000 zł. Burmistrz stwierdził,
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iż jeśli uda się przeprowadzić wszystkie planowane remonty i przebudowy dróg w
Gminie Kożuchów z środków finansowych pozyskanych z umów partnerskich, to Gmina
będzie w stanie wyremontować około 6 kilometrów dróg. Burmistrz poinformował, że
kwota pozyskana od partnerskich gmin wyniesie 3 000 000 zł. Burmistrz zaznaczył, że na
remont i przebudowę ulicy Kraszewskiego w Kożuchowie, Gmina musiała dołożyć około
3,5 miliona złotych, gdzie droga liczy około jednego kilometra. Burmistrz dodał, że
wsparcie dla Powiatu Nowosolskiego ze strony Gminy Kożuchów jest ważne, ponieważ
zaprocentuje to współpracą przy remoncie drogi ulicy Garbarskiej w Kożuchowie.
Burmistrz dodał również, że radny Rady Powiatu Nowosolskiego Drozdek Sławomir
zobowiązał się, aby doprowadzić do remontu ulicy Garbarskiej.
Brzezińska Barbara – radna zapytała Burmistrza Kożuchowa, ile Gmina Kożuchów
pozyska środków finansowych od Powiatu Nowosolskiego na remont ulicy Młynarskiej.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa odpowiedział, że będzie to kwota w wysokości
100 000 zł.
Brzezińska Barbara – radna stwierdziła, że jest to kwota nieadekwatna do kwoty, jaką
przekaże Gmina Kożuchów Powiatowi Nowosolskiemu.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa zaznaczył, że dzięki umowom partnerskim
zawartym w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Gmina Kożuchów może w ten
sposób wyremontować około 5 kilometrów dróg. Burmistrz dodał, że w trakcie realizacji
wszystkich drogowych inwestycji proporcje zostaną wyrównane. Burmistrz uzasadnił
swoją wypowiedź dodając, że w partnerstwie Gmina Kożuchów ma więcej możliwości
na przeprowadzenie inwestycji drogowych, niż samodzielnie. Burmistrz zaznaczył, że
warto skorzystać z możliwości wzajemnego wsparcia i wyremontować część dróg, niż
nie zrobić nic w tej kwestii i być negatywnie osądzonym przez mieszkańców.
Brzezińska Barbara – radna zapytała, czy były jakiekolwiek negocjacje w sprawie
obniżenia kosztów przez Gminę Kożuchów względem Powiatu Nowosolskiego.
Jagasek

Paweł

–

Burmistrz

Kożuchowa

wyjaśnił,

że

w

przyszłości

przy

przeprowadzonych remontach dróg, Powiat Nowosolski poniesienie większość kosztów
niż Gmina Kożuchów i w ten sposób proporcje zostaną wyrównane.
Brzezińska Barbara – radna zapytała, czy Gmina posiada pieniądze na planowane
inwestycje.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa odpowiedział, że obecnie tworzony jest nowy
budżet Gminy Kożuchów. Burmistrz nie ukrywa, że na pokrycie większości kosztów
związanych z planowanymi remontami dróg potrzebne będzie zaciągnięcie kredytu.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego, zapewnił, że remont ulicy
Garbarskiej zostanie sfinalizowany w 2018 rok. Natomiast wysokość poniesionych
kosztów przez Gminę Kożuchów będzie zależało od projektu ulicy, ponieważ na dzień
dzisiejszy planowane są między innymi zatoczki parkingowe i jeśli gmina będzie chciała
wprowadzić więcej udogodnień dla mieszkańców, to Zarząd Powiatu Nowosolskiego
zwróci się do Gminy Kożuchów o poniesienie tych kosztów. Radny Powiatu
Nowosolskiego zaznaczył, że wszystkie kwestie projektowe i finansowe będą omawiane
przy montażu finansowym inwestycji. Radny Powiatu stwierdził, że Powiat Nowosolski
ma dług względem Gminy Kożuchów za remont ulicy Kraszewskiego i zdaniem radnego
remont ulicy Garbarskiej powinien zostać wykonany przez Powiat Nowosolski.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa dodał, że Powiat Nowosolski sfinalizuje
również zmniejszenie pasa zieleni przy ulicy Zielonogórskiej w celu wybudowania
dodatkowych miejsc parkingowych. Burmistrz dodał, że montaże finansowe ulegają
częstym zmianom i rotacjom i na dzień dzisiejszy trudno jest określić dokładną kwotę
inwestycji.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zadowolenie z partnerstwa
i z wzajemnej współpracy z Powiatem Nowosolskim.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych stwierdził, iż
Gmina Kożuchów nie ma zapewnienia na podstawie podjętej uchwały, że Powiat
Nowosolski wywiąże się z planowanego zadania i z przekazania środków zwrotnych na
rzecz Gminy Kożuchów.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że nie ma możliwości nie
wywiązania się dwóch stron z porozumienia o partnerstwie w sprawie udzielenia
wzajemnej pomocy finansowej.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych wyraził obawy, że
nie ma jeszcze stosownych uchwał w tej sprawie i Gmina Kożuchów, jako pierwsza
podejmuje uchwałę w sprawie umowy o partnerstwie.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że miasto Nowa Sól i Powiat Nowa
Sól podjęli już uchwałę w sprawie umowy o partnerstwie oraz udzieleniu pomocy
finansowej. Natomiast Gmina Zielona Góra jest w trakcie jej realizacji.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zwrócił uwagę, że
podjęte uchwały na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie porozumienia gmin
dotyczącego transportu zbiorowego dotyczyły między innymi Gminy Nowe Miasteczko,
która nie podjęła uchwały w tej sprawie i nie przystąpiła do realizacji tego zadania.
Radny zapytał, jakie dodatkowe remonty dróg gminnych są planowane w najbliższym
czasie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, aby Gmina Kożuchów w pierwszej
kolejności postarała się o dofinansowanie i remont obecnie planowanych dróg, a później
zajęła się przygotowaniem i realizacją następnych remontów dróg między innymi ulicy
XXX- Lecia na Podbrzeziu Górnym. Burmistrz dodał, że przedstawiał już na
poprzednich sesjach Rady Miejskiej sprawozdanie z planowanych inwestycji drogowych.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do wypowiedzi
Burmistrza, że już był przedstawiany projekt planowanych realizacji drogowych i nie
trzeba powracać do tego tematu.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w związku z
zawarciem umów partnerskich Gmina Kożuchów zaczyna być źródłem finansowym dla
innych gmin. Wiceprzewodniczący wyraził obawy, że Gmina Kożuchów może wycofać
się z inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr
1 w Kożuchowie na rzecz wywiązania się z umów partnerskich.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że zawsze pojawiają się wątpliwości
dotyczące porozumień partnerskich. Burmistrz dodał, że dla każdej gminy jest to
wątpliwa sprawa, ponieważ większość gmin nie ma jeszcze ustalonego budżetu na
przyszłe lata, a za sprawą Ministerstwa takie uchwały powinny być podejmowane już
teraz. Burmistrz dodał również, że Gmina Kożuchów ma bardzo duże szanse, aby dostać
dofinansowanie do remontu dróg.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że te inwestycje
spowodują znaczny wzrost wydatków z budżetu gminy.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że w umowie o partnerstwie widnieje
zapis, iż każda ze stron bez konsekwencji może wycofać się z umowy, jeśli jedna ze stron
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nie spełni określonych warunków umowy. Burmistrz dodał, że jest to ryzyko każdego
samorządu.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa skierowała się z prośbą do Burmistrza
Kożuchowa

o

sprecyzowanie

konkretnych

terminów

planowanych

inwestycji.

Mieszkanka zapytała również, co będzie jeśli Powiat Nowosolski zawrze porozumienia z
innymi gminami, to w jakim okresie czasowym to dofinansowanie zostanie zrealizowane.
Mieszkanka poprosiła o wyjaśnienie w jaki sposób gmina sfinalizuje remont dróg
gminnych.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że na poprzednich sesjach była
przedstawiana uchwała Powiatu Nowosolskiego w sprawie przyjętych planowanych
inwestycji związanych z remontami dróg powiatowych. Burmistrz zaproponował, że
przekaże mieszkance kserokopię w/w uchwały. Burmistrz dodał, że wszystkie planowane
inwestycje nawiązują do czteroletniego okresu obecnej kadencji.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa zapytała, czy faktycznie w ciągu trzech lat
Powiat Nowa Sól i Gmina Zielona Góra zwrócą środki finansowe, które Gmina
Kożuchów wyasygnuje w przyszłym roku.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że przede wszystkim trzeba brać pod
uwagę, czy składane projekty zostaną pozytywnie przyjęte do realizacji. A jeżeli chodzi o
zwrot dofinansowania, to będzie zależało od terminów przyjętych realizacji.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego zapytał, czy Burmistrz
Kożuchowa posiada zapewnienia z Powiatu Nowosolskiego, że zainwestowane środki
faktycznie zostaną zwrócone przez Powiat, czy tylko w przyszłości Gmina Kożuchów
upomni się o ich zwrot. Radny Powiatu zapytał również, ile Powiat ma zamiar
przeznaczyć środków finansowych na remont drogi powiatowej w Radwanowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że ma zapewnienia w tej sprawie od
Starosty Powiatu Nowosolskiego Pana Wrześniaka Waldemara.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej odebrał głos radnemu Powiatu
Nowosolskiego Drozdkowi Sławomirowi i jednocześnie poprosił, aby wszelkie
wątpliwości wyjaśnił ze Starostą Powiatu Nowosolskiego.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego ponowił pytanie, w sprawie
podania kwoty dofinansowania Powiatu Nowosolskiego do zrealizowania remontu drogi
w Radwanowie przez Powiat Nowa Sól.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że rozmowy w tej sprawie obecnie są
prowadzone między Zieloną Górą, a Nową Solą.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył, że Gminie Kożuchów
bardziej zależało na remoncie drogi w Studzieńcu i w Radwanowie niż Gminie Zielona
Góra. Przewodniczący zaznaczył, że Gmina Kożuchów powinna starać się o pozyskanie
środków na remont w/w dróg.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że zachowanie w tej sprawie radnego
Powiatu Nowosolskiego Drozdka Sławomira jest absurdalne. Burmistrz dodał, że radny
Powiatu powinien bardziej starać się o inwestycje na terenie Gminy Kożuchów
finansowane ze Starostwa Powiatowego i nie być temu przeciwnym.
Brzezińska Barbara – radna stwierdziła, że radnym zależy nie tylko na niezbędnych
inwestycjach, ale również na tym, aby nie zadłużać Gminy Kożuchów. Radna zauważyła,
że nie zostało potwierdzone, że Gmina Kożuchów otrzyma środki pieniężne z tytułu
umowy o partnerstwie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że radni i mieszkańcy zrozumieją, że
Gmina będzie musiała zadłużyć się na sfinalizowanie planowanych inwestycji na rzecz
remontu i przebudowy dróg. Burmistrz dodał, że każdy mieszkaniec ucieszyłby się z
nowo wyremontowanych dróg w Gminie Kożuchów.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego stwierdził, że Gmina
Kożuchów nie powinna zadłużać się w kwestii remontu dróg powiatowych, lecz powinna
przeznaczyć swoje środki na sfinansowanie remontów dróg gminnych.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że podjęcie uchwał w sprawie umów
partnerskich, jest jak najbardziej racjonalne i dzięki temu Gmina Kożuchów pozyska
dodatkowe środki pieniężne na wyremontowanie dróg, które w tym momencie tego
wymagają. Burmistrz dodał, że dzięki porozumieniom Gmina będzie mogła wykonać
więcej inwestycji związanych z remontem dróg. Burmistrz zaznaczył, że Gmina
Kożuchów po przystąpieniu do umów o partnerstwie, zyska więcej inwestycji drogowych
za mniejszą kwotę pieniężną, niż było to w przypadku remontu ulicy Kraszewskiego,
gdzie gmina poniosła ogromne koszty przy remoncie tylko jednego kilometra drogi.
Burmistrz kończąc wypowiedź dodał, że ze środków finansowych przekazanych
Powiatowi Nowosolskiemu zostaną wyremontowane drogi w Gminie Kożuchów, czyli
droga w Studzieńcu i w Radwanowie.
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Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie oznajmił, że
wszystkie kwestie w temacie remontów dróg były omawiane podczas poprzednich sesji
Rady

Miejskich,

gdzie

wszystkie

wątpliwości

były

już

przedstawiane.

Wiceprzewodniczący zaproponował zakończenie dyskusji.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego wyraził obawy, czy Gmina
Kożuchów w przyszłości znajdzie środki potrzebne do wyremontowania pozostałych
dróg gminnych, które również potrzebują remontu i przebudowy.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Gmina Kożuchów
jeszcze nie miała takiej okazji wykonania remontu drogi w Studzieńcu, czy w
Radwanowie i watro pozytywnie przychylić się do zawarcia umowy o partnerstwie,
ponieważ planowane inwestycje będą miały miejsce na terenie Gminy Kożuchów.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej potwierdził wypowiedź
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jelinka Marcina dodając, że Gmina Kożuchów
od dawna starała się o dofinansowania na rzecz remontów dróg i uchwalenie budżetu
Gminy Kożuchów w tej sprawie zależy od radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że budżet większości starostw
powiatowych ubiegających się o dofinansowanie z Ministerstwa jest ubogi i dlatego
potrzebne są partnerstwa. Burmistrz dodał, że Gmina Kożuchów musi walczyć o każdy
punkt, który pozwoli uzyskać zaplanowane dofinansowanie na remont drogi.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do radnego
Powiatu Nowosolskiego Pana Drozdka Sławomira o dopilnowanie, aby Powiat
Nowosolski zrealizował zaplanowane inwestycje drogowe w Gminie Kożuchów.
Drozdek Sławomir – radny Rady Powiatu Nowosolskiego zapewnił, że cieszy się z
wzajemnej współpracy między Powiatem Nowosolskim, a Gminą Kożuchów i wyraził
nadzieję, że wszystkie inwestycje i zapewnienia zostaną zrealizowane.
Dundelski Daniel - mieszkaniec Kożuchowa skierował pytanie do Burmistrza
Kożuchowa, czy jeśli Gmina Zielona Góra nie dostanie dofinansowania do inwestycji na
wnioskowaną przebudowę drogi, lecz na inną inwestycję, to czy Gmina Kożuchów
będzie miała obowiązek przekazania środków pieniężnych wynikających z umowy o
partnerstwie na rzecz Gminy Zielona Góra.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że nie ma takiej możliwości, aby
Gmina Zielona Góra nie dostała wnioskowanego dofinansowania.
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Do pkt.2.1.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w
sprawie umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy
finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec”.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
/za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się od głosu - 1/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych.
Do pkt.2.2.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w
sprawie umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy
finansowej Gminie Nowa Sól - Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 102476F – ul. Ciepielowskiej w Nowej Soli”.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
/za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się od głosu - 1/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych.

Do pkt.2.3.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w
sprawie umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy
finansowej Gminie Zielona Góra o statusie miejskim w celu realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F”.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
/za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się od głosu - 1/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych.
Do pkt.3.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując
wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 17:00.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Ozgowicz

Jacek Niezgodzki
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