P R O T O K Ó Ł NR XIX/15
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 29 października 2015 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego 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/ Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, 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. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
4. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
5. Realizacja zadań statutowych organizacji i jednostek związanych ze sportem, kulturą,
rekreacją i turystyką, w tym:
- Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- kluby sportowe,
- organizacje społeczne.
6. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
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7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów”. /numer druku XIX/1/15/
8.2. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów”. /numer druku XIX/2/15/
8.3. nadania tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów". /numer druku XIX/3/15/
8.4. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
/numer druku XIX/4/15/
8.5. wyboru ławników na kadencję od 2016 do 2019 roku

do Sądu Rejonowego

w Nowej Soli. /numer druku XIX/5/15/
8.6. zmian w statucie Gminy Kożuchów. /numer druku XIX/6/15/
8.7. ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kożuchów w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców. /numer druku XIX/7/15/
8.8. uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa
w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso. /numer druku XIX/8/15/
8.9. uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia
stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów. /numer druku XIX/9/15/
8.10. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gminy Kożuchów.
/numer druku XIX/10/15/
8.11. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
wyznaczenia obszaru chronionego „Dolina Śląskiej Ochli”. /numer druku XIX/11/15/
8.12. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na rok 2015.
/numer druku XIX/12/15/
8.13. zamiany nieruchomości. /numer druku XIX/13/15/
9. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XVII i XVIII.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.
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Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych złożył wniosek
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy
Kożuchów. /numer druku XIX/6/15/
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza Kożuchowa złożył
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał
w sprawach:
- zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku XIX/14/15
- wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku
XIX/17/15
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku
XIX/18/15
- powołania komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy . /numer druku XIX/19/15/
- zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie
na wsparcie z EFS w ramach osi 8 Nowoczesna Edukacja RPO L-2020. /numer druku
XIX/20/15
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
/numer druku XIX/15/15
- rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku XIX/16/15
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej złożył propozycję w sprawie
zamiany kolejności punktu porządku obrad numer 8.8. dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa
w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso /numer druku XIX/8/15/ na numer 8.9. porządku obrad, natomiast numer 8.9.
porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów
w Gminie Kożuchów /numer druku XIX/9/15/ na numer 8.8. porządku obrad.
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Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
4. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
5. Realizacja zadań statutowych organizacji i jednostek związanych ze sportem, kulturą,
rekreacją i turystyką, w tym:
- Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- kluby sportowe,
- organizacje społeczne.
6. Informacja Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów”. /numer druku XIX/1/15/
8.2. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów”. /numer druku XIX/2/15/
8.3. nadania tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów". /numer druku XIX/3/15/
8.4. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
/numer druku XIX/4/15/
8.5. wyboru ławników na kadencję od 2016 do 2019 roku

do Sądu Rejonowego

w Nowej Soli. /numer druku XIX/5/15/
8.6. powołania komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy. / numer druku XIX/19/15
8.7. ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kożuchów w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców. /numer druku XIX/7/15/
8.8. uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia
stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów. /numer druku XIX/9/15/
8.9. uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa
w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso. /numer druku XIX/8/15/
8.10. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gminy Kożuchów.
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/numer druku XIX/10/15/
8.11. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
wyznaczenia obszaru chronionego „Dolina Śląskiej Ochli”. /numer druku XIX/11/15/
8.12. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na rok 2015.
/numer druku XIX/12/15/
8.13. zamiany nieruchomości. /numer druku XIX/13/15/
8.14. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku XIX/14/15
8.15. rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
/numer druku XIX/15/15
8.16. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku XIX/16/15
8.17. wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku
XIX/17/15
8.18. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku
XIX/18/15
8.19.

zatwierdzenia

Diagnozy

zapotrzebowania

Samorządowego

Gimnazjum

w Kożuchowie na wsparcie z EFS w ramach osi 8 Nowoczesna Edukacja RPO L-2020.
/numer druku XIX/20/15
9. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XVII i XVIII.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za-15/

Do pkt. 2.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
sprawozdanie 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.
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Brzezińska Barbara – radna złożyła interpelacje w imieniu mieszkańca Kożuchowa
w sprawie wyznaczenia przystanków autobusowych w ciągu ulicy Kraszewskiego
w Kożuchowie w okolicy skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką. Radna uzasadniła, że
wyznaczenie

przystanku ograniczyłoby się do postawienia

znaku

pionowego

i namalowania odpowiednich linii na jedni. Radna prosiła o wyznaczenie dwóch
przystanków – do wsiadania i wysiadania na ulicy Kraszewskiego. Zdaniem radnej takie
rozwiązanie ułatwiłoby mieszkańcom korzystanie z komunikacji autobusowej. Radna
dodała, że podobny przystanek pojawił się na ulicy Nowosolnej.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek w sprawie
zwrócenia się do Starosty Nowosolskiego Pana Waldemara Wrześniaka z prośbą
o weryfikację lub zmianę decyzji nr BŚ.6341.19.2014.EP w sprawie nadania pozwolenia
wodnoprawnego dla Jerzyny Meyer.
Wiceprzewodniczący podkreślił, że prośba jest podyktowana bardzo dużym problemem
związanym z okropnym zapachem (odór z obróbki cebuli). Obecnie ulatnia się on
z kanału, do którego są odprowadzane ścieki z firmy Meyer. Kanał ten jest dopływem
Kożusznej, która zaś jest dopływem rzeczki „Czarna”. Problem z przykrym zapachem
dotyczy nie tylko Kożuchowa, ale również Wrociszowa, Lubieszowa i Nowej Soli.
Wiceprzewodniczący dodał, że ponownie skieruje pismo w tej sprawie do Prezesa firmy
Jerzyny Meyer.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, złożył wniosek do Prezesa
P.U.K. „USKOM” w sprawie oczyszczenia przepompowni wody w Mirocinie Górnym
(w stronę Wichowa). Radny stwierdził, że od ponad miesiąca czasu, woda na tym terenie
jest zanieczyszczona i powoduje reakcje alergiczne u mieszkańców.
Trojanowski

Sławomir

–

Prezes

P.U.K.

„USKOM”

zapewnił,

że

sprawa

zanieczyszczenia wody na terenie Mirocina Górnego zostanie rozpoznana i wyjaśniona.
Brzezińska Barbara – radna, złożyła wniosek w imieniu nauczycieli miasta i Gminy
Kożuchów z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w bieżącym roku szkolnym nie zostały
przyznane fundusze na nagrody dyrektorskie dla nauczycieli w naszej gminie. Radna
dodała, że zdaniem nauczycieli nie jest to sposób na ratowanie gminnego budżetu.
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Do pkt. 4.
Stanisławska Aleksandra – Kierownik Wydziału Społecznego przedstawiła informację
z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. /informacja w załączeniu/

Do pkt. 5.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” przedstawiła informację z
realizacji zadań statutowych Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek” w
Kożuchowie. /informacja w załączeniu/
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa zwrócił uwagę, że KOKiS
„Zamek” nie był współorganizatorem festynu w Mirocinie Średnim, jak wynika to z
przedstawionej informacji przez Panią Dyrektor KOKiS „Zamek”.
Radny poprosił o udzielenie informacji w sprawie przebiegu zatrudnienia nowego
pracownika na miejsce Pana Jóźwiaka.
Radny kończąc wypowiedź dodał, że wpisy mieszkańców na portalu społecznościowym
KOKiS „Zamku” zdaniem radnego, nie powinny być blokowane przez administratora
strony.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” odpowiedziała, że festyn w
Mirocinie Średnim był organizowany przez sołectwo Mirocin Średni, natomiast obsługa
sceny i całej oprawy była sprawowana przez pracowników KOKiS „Zamek” i na tej
podstawie, zdaniem Pani Dyrektor KOKiS „Zamek” można twierdzić, że była to
współpraca.
Pani Dyrektor KOKiS „Zamek” w sprawie zablokowania wpisu mieszkańca na portalu
społecznościowym KOKiS-u, odpowiedziała, że było to niefortunne zdarzenie, ponieważ
strona była administrowana przez kilka osób i z przyczyn formalno – prawnych jednostka
musiała zrezygnować ze wszystkich administratorów. Dlatego wpis został usunięty.
Pani Dyrektor oznajmiła, że na miejsce Pana Jóźwiaka zatrudniony został Pan Łukasz
Trela, który jest trenerem posiadającym wymagane uprawnienia do objęcia stanowiska
trenera i koordynatora na Orliku. Pani Dyrektor dodała, że była to sprawa nagła, która
została przeprowadzona bez konkursu. Pani Dyrektor uzasadniła, że wybór odbył się na
podstawie polecenia i współpracy ze wszystkimi placówkami oświatowymi i
zarządzającymi Orlikami, które to właśnie poleciły Pana Łukasza Trelę. Pani Dyrektor
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dodała, że współpraca z Panem Trelą została podpisana do końca 2015 roku i dzięki temu
nie przepadło przyznane na ten cel dofinansowanie.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się z zapytaniem do Pani
Dyrektor KOKiS „Zamek”, czy nie za dużo jest planowanych gazet lokalnych z funduszu
publicznego. Radny uzasadnił, że na tak małe miasteczko powinno być wydawane jedno
lokalne czasopismo.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” uzasadniła, że w KOKiS
„Zamek” powstała sekcja dziennikarska, której uczestnikami są dzieci i młodzież z
Gminy Kożuchów. Pani Dyrektor dodała, że młodzież chciałaby sprawdzić na lokalnym
rynku swoje nowo nabyte umiejętności, stąd pomysł aby taki biuletyn został
publikowany dla mieszkańców Gminy Kożuchów. Pani Dyrektor dodała również, że
dzięki możliwości leasingu drukarki, zostały obniżone koszty wydruku promocyjnych
plakatów i lokalnych biuletynów.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa zwróciła się z zapytaniem do Pani Dyrektor
KOKiS „Zamek”, czy nadal jest koordynatorem ds. projektów TUL i czy ta praca nie
koliduje z pełnieniem funkcji Dyrektora KOKiS „Zamek”.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” zapewniła, że w żaden sposób
obie pełnione funkcje nie kolidują ze sobą.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zapytał, skąd
pochodzi Pan Łukasz Trela, nowy trener pracujący na Orliku.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” odpowiedziała, że Pan
Łukasz pochodzi z Nowej Soli. Pani Dyrektor dodała, że Pan Łukasz Trela okazał
wszystkie wymagane dokumenty, które potwierdziły niezbędne kwalifikacje oraz
kompetencje do objęcia funkcji trenera.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zapytał, czy
poszukiwanie trenera odbywało się wśród nauczycieli i instruktorów ze szkół z Gminy
Kożuchów.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” odpowiedziała, że skierowała
zapytanie w tej sprawie do dyrektorów placówek oświatowych. Pani Dyrektor dodała, że
były również prowadzone rozmowy z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy
pracują na terenie Gminy Kożuchów, jednak żaden z nauczycieli nie zgłosił swojej
kandydatury do objęcia funkcji trenera na Orliku.
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Pani Dyrektor dodała, że jeżeli pojawią się wątpliwości co do zatrudnienia Pana Łukasza
Treli, to można wskazać inną osobę do objęcia funkcji trenera.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych odparł, że nie jest
uprawniony do poszukiwań pracownika na stanowisko trenera na Orliku.
Stochel – Matuszak Urszula – Dyrektor KOKiS „Zamek” stwierdziła, że trudną sprawą
jest znalezienie odpowiedniej osoby, która będzie spełniała wszystkie formalne wymogi
postawione przez fundację kierującą Orlikiem.
Kulczycka Anna – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawiła informację
dotyczącą realizacji zadań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej. /informacja w
załączeniu/
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa, skierowała zapytanie do Pani Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej, czy jeśli ktoś nie korzysta z domowej literatury, to czy
może oddać ją do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Kulczycka Anna – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej odpowiedziała, że
biblioteka chętnie przyjmuje książki dla swoich czytelników. Pani Dyrektor dodała, że
wartościowe książki wpisywane są w księgę inwentarzową, natomiast książki, z których
już się nie korzysta, sprzedawane są za złotówkę.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa dodał, że bardzo cieszy się
z inicjatywy mieszkańców, jak również ze współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
nad tworzeniem biblioteki w sołectwie Mirocin Średni.
Kulczycka Anna – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, również wyraziła
zadowolenie, dziękując wszystkim radnym za zaangażowanie.

Do pkt. 6.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa, przedstawił
informację Burmistrza Kożuchowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
/informacja w załączeniu/
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Do pkt. 5.
Stanisławska Aleksandra – Kierownik Wydziału Społecznego przedstawiła informację
z realizacji zadań statutowych klubów sportowych i organizacji społecznych. /informacja
w załączeniu/
Do pkt. 7.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie przedstawił
informację

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

o

złożonych

oświadczeniach

majątkowych. /informacja w załączeniu/

Do pkt. 8.1.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie przedstawił
dodatkowe uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Kożuchów” dla Pana Andrzejewskiego Tomasza. /numer druku XIX/1/15/
/informacja w załączeniu/
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Wiceprzewodniczący uroczyście przywitał Pana Sylwina Jarosza, przedstawiciela
Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła nr 10 im. 13 Pułku
Zmechanizowane w Kożuchowie.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 12, przeciw- 0, wstrzymało się
od głosu- 3, nie głosowało - 0/

Do pkt. 8.2.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie przedstawił
dodatkowe uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Kożuchów” dla Pana Zdzisława Szukiełowicza. /numer druku XIX/2/15/
/informacja w załączeniu/
Brzezińska Barbara - radna stwierdziła, że w złożonym wniosku o nadanie tytułu
„Zasłużony dla Gminy Kożuchów” dla Pana Szukiełowicza Zdzisława jest za mało
podpisów mieszkańców, natomiast większość podpisów należy do radnych Rady
Miejskiej w Kożuchowie oraz do pracowników urzędu. Radna oznajmiła, że do tej pory
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nie znała działalności Pana Zdzisława Szukiełowicza. Zdaniem radnej, radni nie powinni
sami sobie przyznawać honorowych tytułów. Radna dodała, że zwraca się w imieniu
mieszkańców. Na koniec wypowiedzi, radna zapytała ile tytułów „Zasłużony dla Gminy
Kożuchów” zostało przyznanych do tej pory i komu je nadano.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie zapytał Radną
Brzezińską Barbarę, czy zdaniem radnej istnieją wątpliwości prawne dotyczące projektu
uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów” dla Pana
Szukiełowicza Zdzisława.
Brzezińska Barbara - radna odparła, że chciałaby wiedzieć, czy to mieszkańcy byli
wnioskodawcą o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów” dla Pana Zdzisława
Szukiełowicza. Radna dodała, że nie chciałaby, aby radni sami sobie przyznawali tytuł
Zasłużonego dla Gminy Kożuchów.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał radnej , czy radna widziała
listę z podpisami wnioskodawców.
Brzezińska Barbara

- radna odpowiedziała twierdząco, dodając, że większość

podpisów na liście należy do sołtysów, urzędników i Radnych Rady Miejskiej. Radna
poprosiła o wskazanie z imienia i nazwiska mieszkańca, który był pomysłodawcą
złożenia w/w wniosku.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie stwierdził, że radni
jak i sołtysi Gminy Kożuchów zostali wybrani przez mieszkańców Gminy Kożuchów,
wobec tego działają w ich imieniu. Przewodniczący Rady dodał, że w poprzedniej
kadencji również próbowano nadać tytuł „Zasłużony dla Gminy Kożuchów” Panu
Zdzisławowi Szukiełowiczowi, jednak w owym czasie bez podania przyczyny nie zebrała
się Kapituła Honorowa.
Brzezińska Barbara - radna stwierdziła, że pytanie skierowała na prośbę mieszkańców,
których również reprezentuje i w ten sposób chciała wyrazić wspólne obawy i
wątpliwości.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa stwierdziła, że działalność wykonywana
przez Pana Zdzisława Szukiełowicza, jest wykonywana w ramach pracy, jaką Pan
Zdzisław Szukiełowicz powinien wykonywać, będąc pracownikiem KOKiS „Zamku”.
Zdaniem mieszkanki Kożuchowa, Pan Zdzisław Szukiełowicz utrudnia większości
mieszkańcom, między innymi wymianę okien lub drzwi w lokalach mieszkalnych i

11

dlatego mieszkańcy posiadają wątpliwości, co do uhonorowania Pana Zdzisława
Szukiełowicza. Pani Prokopiak Alicja dodała, że również chciałaby poznać listę z
podpisami mieszkańców, którzy wnioskowali o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Kożuchów”

dla

Pana

Zdzisława

Szukiełowicza.

Mieszkanka

wyraziła

swoje

niezadowolenie dotyczące nadawania tytułów radnym przez radnych, nazywając to
„klubem wzajemnej adoracji”.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy stwierdził, że wszelkie wątpliwości radnych w
sprawie omawianej uchwały, powinny być wyrażone w głosowaniu, natomiast zdanie
radnych, czy mieszkańców powinno zostać zachowane w milczeniu, ponieważ większość
osób na miejscu Pana Zdzisława Szukiełowicza mogłaby poczuć się urażona, co nie
wypada.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że do tej pory zostały nadane dwa tytuły „Honorowego
Obywatela Gminy Kożuchów” dla Pana Kowalskiego Stanisława i dla Pana
Muszyńskiego Zygmunta, natomiast tytuł „Zasłużony dla Gminy Kożuchów” został
przyznany Pani Nowak Bożenie.
Brzezińska Barbara

- radna zarzuciła Sekretarzowi Gminy, że próbuje grać na

uczuciach i emocjach wyrażając żal, jak może czuć się w tej sytuacji Pan Zdzisław
Szukiełowicz. Radna dodała, że radny jako osoba publiczna powinien liczyć się z krytyką
innych osób. Radna stwierdziła, że wątpliwości jakie wyraża nie mają osobistego
charakteru względem Pana Zdzisława Szukiełowicza, lecz mają na celu wyjaśnienie
wątpliwości mieszkańców pod względem merytorycznym.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 8, przeciw- 1, wstrzymało się
od głosu- 5, nie głosowało - 1/

Do pkt. 8.3.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie przedstawił
dodatkowe uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel
Gminy Kożuchów” dla Koła nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego. /numer druku XIX/3/15/ /informacja w załączeniu/
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Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że z wnioskiem w
sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów” dla stowarzyszeń i organizacji
mogą wystąpić mieszkańcy.
Wiceprzewodniczący dodał, że z prośbą o nadanie tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów”
dla Koła nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
wystąpiła grupa mieszkańców w liczebności 80 osób.
Brzezińska Barbara

- radna wypowiedziała się za przyjęciem w/w uchwały,

uzasadniając, że czuje się rodzinnie związana z Kołem nr 10 im. 13 Pułku
Zmechanizowanego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Radna dodała, że obecność
żołnierzy i działalność byłej jednostki wojskowej w mieście Kożuchów jest bardzo mile
wspominana przez mieszkańców Kożuchowa.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, zwrócił się z
zapytaniem, czy Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, jako stowarzyszenie musiało złożyć listę poparcia z podpisami mieszkańców
do wniosku o przyznanie tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów”.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że z wnioskiem o
nadanie tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów” dla Koła nr 10 im. 13 Pułku
Zmechanizowanego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpili mieszkańcy.
Wiceprzewodniczący dodał, że uchwała nr XXXVIII/293/06 Rady Miejskiej w
Kożuchowie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów
„Honorowy Obywatel Kożuchowa”, „Zasłużony dla Gminy Kożuchów”, „Przyjaciel
Gminy Kożuchów” daje prawo poparcia takiej inicjatywy co najmniej dwudziestoma
podpisami mieszkańców. Wiceprzewodniczący dodał, że jako były żołnierz w/w Pułku
jest jak najbardziej za przyjęciem omawianej uchwały.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 14, przeciw- 1, wstrzymało się
od głosu- 0, nie głosowało - 0/

Do pkt. 8.4.
Ozgowicz Magdalena – pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym odczytała
regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. /załącznik do
projektu uchwały numer druku XIX/4/15/
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Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Zespołu, odczytał Protokół Zespołu opiniującego
kandydatów na ławników. /Protokół w załączeniu./
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o zgłaszanie kandydatów
do Komisji Skrutacyjnej.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji spraw Społecznych, wyraził zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, wyraził zgodę na pracę w
Komisji Skrutacyjnej.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu, wyraził
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. /za-15/
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, ogłosił przerwę w obradach
podczas której Komisja Skrutacyjna ukonstytuuje się i przygotuje dokumenty niezbędne
do przeprowadzenia wyborów.
Drzewiecki

Ireneusz

–

Przewodniczący

Komisji

Skrutacyjnej,

odczytał

przeprowadzenie głosowania na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu głosowania w
wyborach ławników do sądów powszechnych - Karta do głosowania w wyborach
ławnika do sądu powszechnego. /informacja w załączeniu./
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał nazwiska Radnych według listy
obecności. Radni podchodząc do urny oddawali głos.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, ogłosił przerwę w obradach
podczas której Komisja Skrutacyjna ustali wyniki z wyborów.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół z
przeprowadzonego głosowania na ławników Gminy Kożuchów. /Protokół w załączeniu./
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Do pkt. 8.5.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.6.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy. / numer
druku XIX/19/15
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o zgłaszanie kandydatów
do Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wyraził zgodę na pracę w
Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, wyraził zgodę na
pracę w Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zgłosił kandydata Jacka
Niezgodzkiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej do pracy w Komisji doraźnej ds.
zmian w statucie gminy.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, wyraził zgodę na pracę w Komisji
doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zgłosił kandydata Andrzeja
Nowocienia - radnego do pracy w Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Nowocień Andrzej – radny, wyraził zgodę na pracę w Komisji doraźnej ds. zmian w
statucie gminy.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, zgłosił kandydata
Henryka Zielińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do pracy w Komisji
doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, nie wyraził zgody na pracę w
Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Marek Andrzej – radny, zgłosił kandydata Adriana Pikulskiego – Przewodniczącego
Komisji Wsi i Rolnictwa do pracy w Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, wyraził zgodę na pracę w
Komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy.
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Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Skład Komisji doraźnej ds. zmian w statucie Gminy:
1) Drzewiecki Ireneusz;
2) Jakóbczak Tomasz;
3) Niezgodzki Jacek;
4) Nowocień Andrzej;
5) Pikulski Adrian.

Do pkt. 8.7.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. /numer druku XIX/7/15/
Brzezińska Barbara – radna, stwierdziła, że obniżenie bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych przy ul. Grota Roweckiego 5 w Kożuchowie, jest bardzo dobrym
pomysłem. Radna uzasadniła, że jeśli w gminie brakuje środków, to bonifikata w
wysokości 40% jest nadal wysoka i może sprawić zwiększenie przychodu dla Gminy.
Radna dodała, że miała wątpliwości co do w/w projektu uchwały, jednak na podstawie
autopoprawki do w/w projektu uchwały wątpliwości zostały wyjaśnione.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.8.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania
psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów. /numer druku
XIX/9/15/
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
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Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.9.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso. /numer druku XIX/8/15/
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, podziękował radnym za
jednogłośne przyjęcie w/w projektu uchwały. Przewodniczący dodał, że w poprzedniej
kadencji będąc Przewodniczącym Komisji Wsi i Rolnictwa, sołtysi zgłaszali problemy
dotyczące poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso. Przewodniczący dodał, że
już w poprzedniej kadencji było planowane uchylenie uchwały w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pkt. 8.10.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, jako przedstawiciel Kapituły
Nagrody Gminy Kożuchów, przedstawił projekt uchwały w sprawie zmieniającej
uchwały w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gminy Kożuchów. /numer druku
XIX/10/15/
Przewodniczący dodał, że na kandydata został wskazany Burmistrz Kożuchowa Jagasek
Paweł.
Brzezińska Barbara – radna, skierowała zapytanie do Przewodniczącego Rady
Miejskiej, czy Pan Strzymiński Andrzej został poinformowany, że będzie rozpatrywany
projekt uchwały, który odwołuje Pana Strzymińskiego Andrzeja z członkostwa w
Kapitule Nagrody Gminy Kożuchów.
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Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, odpowiedział, że nikt nie
informował Pana Strzymińskiego Andrzeja o jego odwołaniu z członkostwa z Kapituły
Nagrody

Gminy

Kożuchów.

Przewodniczący

przytoczył

wypowiedź

radnego

Drzewieckiego Ireneusza, że jest to kwestia kadencyjna i w chwili jej zakończenia,
wygasa również członkostwo w Kapitule Nagrody Gminy Kożuchów.
Brzezińska Barbara – radna stwierdziła, że w takich sytuacjach powinny być
powiadamiane osoby, których dotyczy sprawa. Radna dodała, że będzie głosowała
przeciwko w/w projektu uchwały.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, stwierdził, że
faktem jest, że członkostwo w Kapitule Nagrody Gminy Kożuchów jest kadencyjne.
Radny dodał, że rozmawiał telefonicznie z Przewodniczącym Rady Miejskiej, aby
poinformować Pana Strzymińskiego Andrzeja o takiej inicjatywie.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przyznał, że rozmawiał
telefonicznie z Panem Strzymińskim Andrzejem w sprawie w/w projektu uchwały i
powiadomił go o inicjatywie, jednak nie jest upoważniony do udzielenia odpowiedzi w
imieniu Pana Strzymińskiego Andrzeja. Radny dodał, że również uważa, że Pan
Strzymiński Andrzej powinien zostać powiadomiony o tej sprawie. Radny zauważył, że
Pan Strzymiński Andrzej pełnił wcześniej funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej i
był Zastępcą Burmistrza Kożuchowa i zważając na ten fakt, takie powiadomienie
powinno być wykonane w formie telefonicznej lub pisemnej.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, dodał, że podczas obrad Komisji
prosił o zgłaszanie propozycji kandydatów do Kapituły Nagrody Gminy Kożuchów.
Przewodniczący ponownie zapytał, czy ktoś zgłasza kandydata na członkostwo w
Kapitule Nagrody Gminy Kożuchów.
Wobec braku zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady Miejskiej skierował zapytanie
do Burmistrza Kożuchowa, czy wyraża zgodę na członkostwo w Kapitule Nagrody
Gminy Kożuchów.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, wyraził zgodę na członkostwo w Kapitule
Nagrody Gminy Kożuchów.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
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Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 8, przeciw- 4, wstrzymało się
od głosu- 3, nie głosowało - 0/

Do pkt. 8.11.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego „Dolina Śląskiej Ochli”. /numer druku
XIX/11/15/
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 14, przeciw- 0, wstrzymało się
od głosu- 0, nie głosowało - 1/

Do pkt. 8.12.
Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na rok 2015. /numer druku
XIX/12/15/
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytał, czy zwiększona kwota
w wysokości 64,800 tys. zł ujęta w/w projekcie uchwały dotycząca punktu wydatków
administracji publicznej - wykonania usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych
w kwocie 25,000 tys. zł odnosi się do byłego ZASETU.
Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, odpowiedziała twierdząco.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, zapytał, czy do
planowanych kosztów remontowych będzie tworzony aneks do umowy w sprawie
pomniejszenia kosztów czynszu o 64,800 tys. zł.
Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, odpowiedziała że w obecnej chwili
jest przygotowywany aneks do umowy w sprawie pomniejszenia czynszu o 64,800 tys.
zł.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, zapytał, czy
sporządzony aneks do umowy w/w sprawie będzie do wglądu dla radnych.
Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, odpowiedziała twierdząco.
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Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił uwagę, że podczas
ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, kiedy był omawiany w/w projekt uchwały,
radni nie zadawali pytań. Wiceprzewodniczący zapytał radnych, czy od ostatnich
posiedzeń Komisji, czyli w ciągu dwóch dni coś się zmieniło w tej sprawie, że na Sesji
Rady Miejskiej padają pytania, które nie były omawiane na komisji.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oznajmił, że znał odpowiedź na
to pytanie, jednak inni radni jej nie znali, stąd zostało zadane w/w pytanie.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, dlaczego pytania nie zadał
radny, który nie znał odpowiedzi na w/w pytanie.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oznajmił, że odpowiedź była
udzielona na Komisji Rewizyjnej, jednak była wątpliwość jednego z radnych, czy jest to
prawda.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, stwierdził, że
jeżeli ktoś ma wątpliwości lub czegoś nie wie, to powinien się upewnić zadając pytania.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, stwierdził, że Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych Drzewiecki Ireneusz, zarzucił Przewodniczącemu Rady
Miejskiej, że zadaje te same pytania na komisji, jak i na sesji Rady Miejskiej, stąd
zapytanie Przewodniczącego w tą samą stronę.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.13.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. /numer druku XIX/13/15/
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
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Do pkt. 8.14.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku
XIX/14/15
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.15.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił projekt uchwały
oraz uzasadnienie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej.
/numer druku XIX/15/15
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.16.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił projekt uchwały
oraz uzasadnienie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa.
/numer druku XIX/16/15
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 14, przeciw- 1, wstrzymało się
od głosu- 0, nie głosowało - 0/
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił się do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, w sprawie propozycji pomocy w zaistniałej sytuacji, aby
przeznaczyć

połowę

wysokości

diet

Przewodniczącego
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Rady

Miejskiej

oraz

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na wykonanie przyłącza wody dla osoby,
składającej skargę na brak tego przyłącza.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaproponował, żeby poczekać
na propozycję Prezesa P.U.K. „USKOM”, ponieważ jest już rozważanych kilka kwestii
pomocy w tej sprawie, między innymi zmniejszenie kosztów przyłącza wody dla
mieszkanki Gminy Kożuchów.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, stwierdziła, że jest to precedens, ponieważ
jeśli gmina ufunduje przyłącze wody jednej osobie, to w podobnej sprawie będzie się
zgłaszać więcej mieszkańców. Mieszkanka dodała, że zna sytuację tej rodziny i nie widzi
podstaw do rozwiązania w/w sprawy w ten sposób.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, wyjaśnił, że w uchwale jest
zawarte, że Gmina Kożuchów nie może pomóc finansowo mieszkance Gminy Kożuchów
w kwestii przyłączenia wody, dlatego Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował
przeznaczenie połowy swojej diety oraz połowy diety Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej na ten cel, uzasadniając, że mieszkanka której dotyczy sprawa jest z okręgu
wyborczego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził, aby nie robić
precedensu w tej sprawie, ponieważ w/w skarga została negatywnie rozpatrzona.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, zauważył, że jeśli
przyłącze wody zostanie wykonane, to będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami w
postaci kosztów wykonania szamba oraz wykonania pomieszczeń sanitarnych.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, dodał, że z biegiem czasu można
wprowadzić Gminę Kożuchów w XXI wiek.

Do pkt. 8.17.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku
XIX/17/15
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
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Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 13, przeciw- 1, wstrzymało się
od głosu- 1, nie głosowało - 0/

Do pkt. 8.18.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów.
/numer druku XIX/18/15
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.19.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie

zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Samorządowego

Gimnazjum w Kożuchowie na wsparcie z EFS w ramach osi 8 Nowoczesna Edukacja
RPO L-2020. /numer druku XIX/20/15
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 9.
Protokół z sesji Rady Miejskiej nr XVII został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Podczas głosowania obecnych 15 radnych.
Protokół z sesji Rady Miejskiej nr XVIII został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Podczas głosowania obecnych 15 radnych.

Do pkt. 10.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił się z zapytaniem do
Prezesa P.U.K. „USKOM”, czy wpłynęło pismo w sprawie niesprawnego hydrantu nr 47
w Radwanowie.
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Trojanowski Sławomir – Prezes P.U.K. „USKOM”, oznajmił, że nic nie wie w sprawie
w/w pisma.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał, czy ktoś z obecnych
strażaków OSP w Kożuchowie, brał udział w gaszeniu pożaru budynków mieszkalnych
we wsi Radwanów.
Michalak Adrian - strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, oznajmił, że
hydrant nr 47 we wsi Radwanów jest niesprawny i podlega całkowitej wymianie.
Michalak Adrian dodał, że podczas ostatniego pożaru we wsi Radwanów, strażacy nie
mogli podjąć wody z w/w hydrantu.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił się z prośbą do strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kożuchów, aby na bieżąco alarmowali Prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej o niesprawnych hydrantach.
Trojanowski Sławomir – Prezes P.U.K. „USKOM”, zwrócił się z prośbą o
informowanie o niesprawnych hydrantach na terenie Gminy Kożuchów. Prezes P.U.K.
„USKOM”, powiedział, że na dniach zakończyła się inwentaryzacja hydrantów na
terenie Gminy Kożuchów, z której wyniki będą do wglądu. Prezes P.U.K. „USKOM”,
dodał, że na bieżąco będą modernizowane wszystkie niesprawne hydranty, aby mogły
one służyć bezpieczeństwu mieszkańcom Gminy Kożuchów.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, zaproponował aby Ochotnicza
Straż Pożarna i P.U.K. „USKOM” informowali się wzajemnie o hydrantach, które
wymagają modernizacji.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego
Rady Miejskiej, aby spośród radnych wybrać czterech członków do pracy w Społecznej
Radzie Gospodarczej.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił radnych o zgłaszanie
kandydatów do pracy w Społecznej Radzie Gospodarczej.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, zgłosił swoją kandydaturę
do pracy w Społecznej Radzie Gospodarczej. Jednocześnie Przewodniczący Komisji Wsi
i Rolnictwa wskazał kandydata do pracy w Społecznej Radzie Gospodarczej, radnego
Marek Andrzej.
Marek Andrzej – radny, wyraził zgodę na pracę w Społecznej Radzie Gospodarczej.
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Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zgłosił kandydaturę do pracy
w Społecznej Radzie Gospodarczej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza
Jakóbczaka.
Jakóbczak Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wyraził zgodę na pracę w
Społecznej Radzie Gospodarczej.
Brzezińska Barbara – radna, zgłosiła swoją kandydaturę do pracy w Społecznej Radzie
Gospodarczej.
Perdian Halina – radna, jako kandydata do pracy w Społecznej Radzie Gospodarczej
zgłosiła radnego Szukiełowicza Zdzisława.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, wyraził zgodę na pracę w Społecznej Radzie
Gospodarczej.
Jakóbczak Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, jako kandydata do pracy w
Społecznej Radzie Gospodarczej zgłosił Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka
Niezgodzkiego.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, wyraził zgodę na pracę w
Społecznej Radzie Gospodarczej.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, zwrócił się z prośbą do
Burmistrza Kożuchowa w sprawie skierowania pisma do kół łowieckich w sprawie
ostrzału dzików na terenach wiejskich Gminy Kożuchów. Przewodniczący Komisji Wsi i
Rolnictwa uzasadnił, że dziki atakują pola, łąki oraz boiska doprowadzając do dużych
zniszczeń, między innymi zasiewów.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że została już podpisana umowa
z kołem łowieckim w sprawie zwiększenia ostrzału dzików na terenach wiejskich Gminy
Kożuchów.
Brzezińska Barbara – radna, zauważyła, że w dniu posiedzenia Sesji Rady Miejskiej,
Burmistrz Kożuchowa miał odbyć spotkanie w sprawie remontu ulicy Młynarskiej,
Rataja i Kościuszki. Radna zapytała, jaki jest efekt odbytej rozmowy.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, wyjaśnił, że nie było to spotkanie, tylko
złożenie wniosków o dofinansowanie na remont ulicy Młynarskiej, Rataja i Kościuszki.
Brzezińska Barbara – radna, zapytała jak Burmistrz Kożuchowa ocenia możliwości
Gminy Kożuchów w sprawie uzyskania w/w dofinansowań.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, dodał, że jeśli będą wstrzymywane głosowania
radnych w tej sprawie, to Gmina Kożuchów będzie miała niskie notowania w uzyskaniu
dofinansowaniu na remont wnioskowanych ulic.
Brzezińska Barbara – radna, zarzuciła Burmistrzowi Kożuchowa posunięcie się do
szantażu, dodając że, zdaniem radnej Burmistrz obrażając się na nią, może zdaniem
radnej wpłynąć na brak przeprowadzenia remontu w/w ulic.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa, zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli
zostanie złożony wniosek w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Kożuchów” dla Pana Miśkiewicza Henryka i dla Pana Buczaka Jerzego, poparty 21
głosami, to czy taki wniosek będzie mógł być rozpatrywany.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, wyjaśnił, że procedura
przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kożuchów” odbywa się na podstawie
określonych przepisów i jeśli złożone wnioski będą spełniały wszystkie wymogi, to będą
mogły być rozpatrywane.
Sawicka

Monika

–

mieszkanka

Kożuchowa,

zwróciła

się

z

prośbą

do

Przewodniczącego Rady Miejskiej o wyzbycie się niepotrzebnych komentarzy.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wyjaśnił na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/293/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Kożuchowa”, „Zasłużony dla
Gminy Kożuchów”, „Przyjaciel Gminy Kożuchów”, że składany wniosek powinien być
poparty

listą

mieszkańców,

z

co

najmniej

dwudziestoma

podpisami.

Wiceprzewodniczący dodał, że należy pamiętać, że pierwsza osoba, która będzie
podpisana na liście, będzie jednocześnie reprezentować wszystkich wnioskodawców.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, zwróciła się z zapytaniem w sprawie
kamiennego lwa, który znajduje się nad wejściem do apteki przy ulicy Limanowskiego w
Kożuchowie. Zdaniem mieszkanki Kożuchowa, kamienny lew jest wizytówką miasta i
koszty renowacji lwa w wysokości 22 000 tys. zł powinna ponieść gmina, a nie
mieszkańcy kamienicy. Mieszkanka zaproponowała zbiórkę potrzebnych funduszy na
pokrycie kosztów renowacji kamiennego lwa, na przykład poprzez zorganizowanie
festynu.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, wyjaśnił, że kamienny lew należy do wspólnoty
mieszkaniowej i to wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę. Burmistrz zapytał, czy
wspólnota mieszkaniowa złożyła wniosek o dofinansowanie renowacji kamiennego lwa.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, oznajmiła, że po złożeniu wniosku o
dofinansowanie renowacji, wspólnocie mieszkaniowej nie zostało przydzielone
dofinansowanie na ten cel.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że sprawdzi, czy taki wniosek
był składany.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, dodała, że jeśli wspólnota mieszkaniowa
dostanie dofinasowanie, to i tak nie będzie w stanie w pełni pokryć wszystkich kosztów
renowacji lwa.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, oznajmił, że sprawa zostanie
sprawdzona.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, dodał, że mieszkańcy kamienicy mogą również
zwrócić się z prośbą o pomoc do właściciela apteki i wspólnie razem z gminą mogą
znaleźć rozwiązanie w tej sprawie.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zwrócił się z prośbą o
zmniejszenie liczby przypisanych mieszkańców uprawnionych do głosowania w
największych obwodach głosowania. Wiceprzewodniczący dodał, że w każdym okręgu
wyborczym liczba mieszkańców powinna być proporcjonalna względem wszystkich
obwodów do głosowania.

Do pkt. 11.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując
wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 20:00.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Ozgowicz

Jacek Niezgodzki

27

