P R O T O K Ó Ł NR XXI/15
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 26 listopada 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./
Przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, Burmistrz Kożuchowa Jagasek
Paweł, uroczyście podziękował Pani Garbacz Klaudii za dzielną postawę, podczas pożaru
budynku mieszkań socjalnych przy ulicy Zielonogórskiej.
Ponadto Burmistrz Kożuchowa uroczyście wręczył odznaczenie z okazji przyznania
tytułu „Zasłużonego dla Gminy Kożuchów” Panu Andrzejewskiemu Tomaszowi,
jednocześnie dziękując za godne reprezentowanie miasta i Gminy Kożuchów.

Do pkt.1.
Otwarcia sesji o godz. 15.00 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. Analiza działań podjętych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych.
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5. Współpraca Gminy Kożuchów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok; /numer druku
XXI/1/15/
7.2. opłaty targowej, zasad jej pobierania oraz wyznaczenia inkasenta; /numer druku
XXI/2/15/
7.3. zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków; /numer druku XXI/3/15/
7.4. zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Kożuchów; /numer druku XXI/4/15/
7.5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Kożuchów; /numer druku XXI/5/15/
7.6. Programu współpracy w 2016 roku Gminy Kożuchów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami; /numer druku XXI/6/15/
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Jagasek Paweł- Burmistrz Kożuchowa złożył wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad następujących projektów uchwał w sprawach:
- wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów; /numer druku
XXI/7/15/
- wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów; /numer druku
XXI/8/15/
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solniki na lata 2015-2022; /numer druku
XXI/9/15/
- trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania; /numer druku XXI/10/15/
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Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej, złożył wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad, jako punkt nr 8: Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Nr XIX
i Nr XX.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
4. Analiza działań podjętych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych.
5. Współpraca Gminy Kożuchów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok; /numer druku
XXI/1/15/
7.2. opłaty targowej, zasad jej pobierania oraz wyznaczenia inkasenta; /numer druku
XXI/2/15/
7.3. zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków; /numer druku XXI/3/15/
7.4. zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Kożuchów; /numer druku XXI/4/15/
7.5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Kożuchów; /numer druku XXI/5/15/
7.6. Programu współpracy w 2016 roku Gminy Kożuchów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami; /numer druku XXI/6/15/
7.7. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów; /numer druku
XXI/7/15/
7.8. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów; /numer druku
XXI/8/15/
7.9. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solniki na lata 2015-2022; /numer
druku XXI/9/15/
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7.10. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania; /numer druku XXI/10/15/
8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Nr XIX i Nr XX.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za-15/

Do pkt. 2.
Jagasek Paweł- Burmistrz 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.
Jakóbczak Tomasz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, złożył wniosek w sprawie
możliwości rekompensaty dla mieszkańców za oczyszczanie wody z tzw. mułu
powstałego po awarii wodociągu oraz w sprawie informacji na temat właściciela ujęcia
wody na Podbrzeziu Dolnym.
Jagasek Paweł- Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona
w formie pisemnej.
Brzezińska Barbara – radna, złożyła oświadczenie, jako Przewodnicząca Społecznej
Komisji Mieszkaniowej o zakończeniu prac związanych ze sporządzeniem listy osób
oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne z mieszkaniowego zasobu gminy.
Radna odczytała treść oświadczenia. /informacja w załączeniu/
Następnie

radna

odczytała

złożony wniosek

w

imieniu

Społecznej

Komisji

Mieszkaniowej w sprawie stworzenia możliwości pomocy osobom bezdomnym z Miasta
i Gminy Kożuchów w obliczu zbliżającej się zimy. /informacja w załączeniu/
Jagasek Paweł- Burmistrz Kożuchowa, podziękował Społecznej Komisji Mieszkaniowej
za pracę nad weryfikacją listy osób oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne
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z mieszkaniowego zasobu gminy. Burmistrz dodał, że w pierwszej kolejności mieszkania
socjalne i komunalne będą proponowane zainteresowanym osobom, na podstawie daty
złożonego wniosku oraz po weryfikacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Burmistrz
poinformował, że jeśli osoba, która za kolejnym razem odmówi przyjęcia
proponowanego mieszkania, prawdopodobnie będzie skreślana z listy osób oczekujących
na przydział mieszkania socjalnego lub komunalnego. Burmistrz zaznaczył, że taka
ewentualność będzie sprawdzana przez Radcę Prawnego.
W sprawie zapytania o osoby bezdomne z terenów Gminy Kożuchów, Burmistrz
Kożuchowa poinformował, że bezdomni mają m. in. dostęp do ciepłych posiłków
w Domu Opieki Społecznej oraz możliwość noclegu i spędzania tam czasu, jednak
głównym warunkiem jest brak spożywania alkoholu, na co nie godzi się większość osób
bezdomnych. Burmistrz Kożuchowa podkreślił, że nie wszystkie osoby bezdomne chcą
korzystać z proponowanej pomocy. Burmistrz Kożuchowa dodał, że w szczególnych
przypadkach uniknięcia zamarznięcia osoby bezdomnej interweniuje Straż Miejska.
Na koniec wypowiedzi Burmistrz Kożuchowa dodał, że w szczególnych przypadkach
Gmina Kożuchów będzie starała się o wyremontowanie niektórych pokoi, w celu
ulokowania osób bezdomnych, jednak głównym warunkiem będzie brak spożywania
alkoholu.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, nawiązała wypowiedź do ostatniej awarii
wodociągowej, która

miała

miejsce w

miejscowości Kożuchów.

Mieszkanka

zaprezentowała przyniesione przez siebie słoiczki z brudną wodą, zdaniem mieszkanki z
przed dwóch tygodni poprzedzających awarię i z przed tygodnia poprzedzającego awarię
oraz wypraną w brudnej i w czystej wodzie ściereczki. Mieszkanka Kożuchowa
poinformowała, że w tej sprawie złożyła pismo do P.U.K „USKOM” i otrzymała
propozycję skorzystania z odszkodowania. Pani Alicja Prokopiak wyraziła sprzeciw i
oburzenie w sprawie podwyższeniu ceny wody. Zdaniem mieszkanki, Gmina Nowe
Miasteczko, której Gmina Kożuchów dostarcza wodę płaci 3,50 zł za m³, a mieszkańcy
Kożuchowa przeszło 7 zł.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że brudna woda, która płynęła w
kranach była spowodowana powstałą awarią. Burmistrz zwrócił uwagę, że od kilku lat,
gdy poruszany jest temat wody, Pani Prokopiak Alicja przynosi ze sobą te same słoiczki
z brudną wodą. Burmistrz zauważył, że mieszkanka Kożuchowa nie jest konsekwentna w
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swoich wypowiedziach i na każdej sesji zmienia zdanie. Burmistrz dodał, że Pani
Prokopiak Alicja starała się o zniesienie abonamentu za wodę, a gdy został wliczony w
cenę wody, to mieszkance nie podoba się, że jest taka kolosalna podwyżka ceny za wodę.
Burmistrz zwrócił uwagę, że Pani Prokopiak Alicja złożyła wniosek o przeprowadzenie
referendum w sprawie odwołania obecnego Burmistrza z pełnionej funkcji, ponieważ nie
spełnił obietnicy wyborczej w sprawie zniesienia abonamentu za wodę. Burmistrz
stwierdził, że w obecnej chwili abonament za wodę jest likwidowany i nie rozumie
zarzutów Pani Prokopiak Alicji.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa, stwierdziła, że Burmistrz ubliża
mieszkance twierdząc, że mieszkanka przynosi te same słoiczki z brudną wodą.
Mieszkanka dodała, że poprzednie słoiczki z brudną wodą zostawiała w urzędzie.
Mieszkanka stwierdziła, że Burmistrz nie powinien wytykać jej referendum. Mieszkanka
podkreśliła, że przyniesiona woda jest z przed awarii, na którą posiada protokół
potwierdzony przez firmę P.U.K. „USKOM”. Mieszkanka dodała, że nie chodziło jej o
zniesienie abonamentu za wodę i wliczenie go w cenę wody, tylko całkowite pozbycie
się abonamentu za wodę.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa zwrócił się z prośbą do Pani Prokopiak Alicji,
aby była konsekwentna w swoich wypowiedziach.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wnioski następującej
treści cyt.:
„Proszę o informację w jaki sposób, na jakich zasadach i przez kogo będzie prowadzona
akcja zimowego utrzymania jedni i chodników na terenie miasta i gminy Kożuchów?
W nawiązaniu do rozmów z posiedzeń komisji, zwracam się do Pana Burmistrza do
dokonania wstępnej analizy możliwości prowadzenia dalszych inwestycji w sieć
wodociągowo-kanalizacyjną bezpośrednio z budżetu gminy oraz dokonania analizy
ekonomicznej, czy dalsze utrzymywanie w strukturach spółki USKOM Zakładu
Wodociągowego wraz z

kosztami innymi, jakie są składowymi i taryf za wodę i

odprowadzenie ścieków jest z punktu ekonomicznego bardziej opłacalne, niż przekazanie
z powrotem sieci wodociągowej na majątek gminy. Czy możliwość prowadzenia
inwestycji bezpośrednio przez gminę, a tym samym możliwość odzyskania podatku VAT w
tym zakresie nie jest z punktu ekonomicznego i sposobu kształtowania taryfy za wodę
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bardziej korzystne dla mieszkańców, niż prowadzenie tych samych inwestycji przez spółkę
PUK USKOM sp. z o.o. i coroczne ich amortyzowanie?
W związku z informacjami pojawiającymi się na temat, iż nasza gmina w przyszłym roku
zamierza zacząć wymianę głównej magistrali wodnej od ujęcia wody w miejscowości
Słocina, co rzekomo jest już zaplanowane i na co rzekomo są już zarezerwowane środki.
Proszę o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do urealnienia tej informacji,
bowiem zarówno projekt budżetu gminy Kożuchów na rok 2016, jak i uchwała Rady
Miejskiej nr XVII/124/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2015-2017 nie zawiera ww. inwestycji w planach na rok 2016, ani na rok 2017, w
związku z tym stwierdzenie dzisiaj, iż nasz samorząd ma taką inwestycję w planie
zapisaną jest nieprawdą, dlatego proszę o niezwłoczne jej zapisanie w ww. uchwale lub
wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu gminy Kożuchów na rok 2016”.
/informacja w załączeniu/
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, zwrócił uwagę, że już wcześniej przedstawił
informację firmy P.U.K. „USKOM” w sprawie zawarcia wpisu o modernizacji.
Burmistrz dodał, że firma P.U.K. „USKOM” będzie prowadziła odśnieżanie oraz
sprzątanie ulic i chodników w szerszym aspekcie, niż było to do tej pory.
Szukiełowicz Zdzisław – radny złożył wniosek dotyczący przygotowania informacji na
następną sesję Rady Miejskiej przez Straż Miejską, w sprawie podania ilości osób
bezdomnych na terenie Gminy Kożuchów oraz informacji o miejscach przebywania osób
bezdomnych i jakie działania będą podejmowane, aby tej sytuacji uniknąć.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa, odniosła się do omawianego tematu przez
radnego Jelinka Marcina w sprawie odśnieżania ulic. Mieszkanka zwróciła uwagę, że
dnia 23 listopada br. ulice na osiedlu 22 Lipca były śliskie i nieodśnieżone przez firmę
P.U.K. „USKOM”.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa, jako członek Społecznej Komisji
Mieszkaniowej zwróciła uwagę, że osoby bezdomne były poszukiwane między innymi
na działkach w miejscowości Kożuchów, ponieważ taki był podawany adres. Pani
Kumek Krystyna dodała, że większość osób bezdomnych jest napływowa i niestety
większość osób bezdomnych stawia wymagania, co do przyznania im lokalu

7

mieszkalnego. Mieszkanka Kożuchowa dodała, że osobom bezdomnym proponowano
zakwaterowanie między innymi w Domu Opieki Społecznej oraz w budynku mieszkań
socjalnych przy ulicy Zielonogórskiej. Niestety osoby bezdomne nie chciały skorzystać z
takiej formy pomocy. Pani Kumek Krystyna zwróciła się z prośbą do Burmistrza
Kożuchowa o rozwagę w sprawie przyznawania mieszkań socjalnych oraz o możliwość
zamiany mieszkań. Mieszkanka Kożuchowa zapytała o możliwość zagospodarowania
budynku po byłym PKP na mieszkania socjalne dla osób bezdomnych.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, poinformował, że budynek po byłym PKP
prawdopodobnie będzie miał zastosowanie, jako budynek mieszkań socjalnych, podobnie
jak budynek po byłym PKP w Stypułowie.

Do pkt. 4.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację w sprawie analizy
działań podjętych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych. /informacja
w załączeniu/
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwrócił uwagę, że wspólne
wnioski o termomodernizację obiektów oświatowych z gminą Otyń w poprzednich
staraniach były ubogo oceniane. Radny zapytał na jakiej zasadzie miałaby funkcjonować
ta współpraca.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że nie tylko w miejscowości
Kożuchów będzie termo-modernizowana szkoła, ale również przedszkole i podobnie
będzie w miejscowości Otyń. Burmistrz Kożuchowa zaznaczył, że większa szansa
przyznania dofinansowania na ten cel jest wtedy, gdy nawiązana zostanie współpraca z
innymi gminami, ponieważ za to są przyznawane dodatkowe punkty.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa zapytała, jak procentowo będzie wyglądała
przyznana dotacja na termomodernizację obiektów oświatowych.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa odpowiedział, że w skali procentowej 85:15,
jeśli w pierwszym konkursie gminy wspólnie uzyskają pozytywny wynik. Burmistrz
Kożuchowa wyjaśnił, że przy staraniu się o tzw. schetynówki podział jest 50:50.
Burmistrz Kożuchowa dodał, że trzeba brać również pod uwagę, jakimi środkami
pieniężnymi będzie dysponował Urząd Marszałkowski oraz na jakie kwoty inne gminy
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składały wnioski. Burmistrz podkreślił, że gmina Kożuchów ma zawartych kilka
porozumień i ma o co się starać.

Do pkt. 5.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił informację w sprawie współpracy
Gminy Kożuchów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami
krajowymi i międzynarodowymi. /informacja w załączeniu/
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że miasto Zielona
Góra podpisało pierwsze porozumienie z Gminą Kożuchów.

Do pkt. 6.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił informację o sprzedaży mienia
komunalnego. /informacja w załączeniu/

Do pkt. 7.1.
Rajewska – Jaworowicz Joanna- Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. /numer druku
XXI/1/15/
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. 7.2.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie opłaty targowej, zasad jej pobierania oraz wyznaczenia inkasenta.
/numer druku XXI/2/15/
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. 7.3.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków. /numer druku XXI/3/15/
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa zapytała, jaką kwotę pobiera Gmina
Kożuchów za dostarczanie wody do Gminy Nowe Miasteczko. Mieszkanka zapytała
również, czy podwyżka ceny za wodę zmieni jakość dostarczanej wody w gminie
Kożuchów.
Mieszkanka Kożuchowa zażądała przeprosin od Burmistrza Kożuchowa, tłumacząc że
brudna woda przyniesiona w słoikach jest z przed ostatniej awarii, na co zdaniem
mieszkanki jest sporządzony protokół przez P.U.K. „USKOM”. Mieszkanka zarzuciła
Burmistrzowi Kożuchowa, że nie dotrzymał słowa w sprawie budowy ronda na
skrzyżowaniu ulic Szprotawskiej i Chopina.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że po przeprowadzonych rozmowach
z Marszałkiem Województwa Lubuskiego i Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich
postanowiono, że budowa ronda rozpocznie się wiosną 2016 roku, ponieważ zdaniem
ekspertów takie prace remontowo-budowalne nie powinny odbywać się w sezonie
zimowym. Burmistrz dodał, że trzeba przyjąć ustalony harmonogram prac związanych z
budową ronda i dostosować się do niego.
Burmistrz Kożuchowa w sprawie pierwszego zapytania mieszkanki Kożuchowa,
oznajmił, że Gmina Nowe Miasteczko funkcjonuje inaczej niż Gmina Kożuchów.
Trojanowski Sławomir – Prezes P.U.K. „USKOM” na wstępie swojej wypowiedzi
przeprosił wszystkich mieszkańców Gminy Kożuchów za trudności w dostarczaniu wody
powstałe przez awarie wodociągowe. Prezes P.U.K. „USKOM” dodał, że osobiście
nadzoruje proces eliminacji podobnych zdarzeń. W sprawie zapytania Pani Prokopiak
Alicji Prezes P.U.K. „USKOM” wyjaśnił, że woda dostarczana do miejscowości
Nieciecz w gminie Nowe Miasteczko, jest sprzedawana w takiej samej kwocie, jaką
płacą mieszkańcy gminy Kożuchów. Prezes P.U.K. „USKOM” dodał, że podwyższenie
kwoty taryfy za wodę, jak najbardziej poprawi jakość wody w gminie Kożuchów. Prezes
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w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że po wprowadzeniu nowych opłat za wodę
problemy z wodą nagle nie znikną, ponieważ proces ten wymaga czasu i realizacji
zamierzonych działań, które sukcesywnie będą wdrażane.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa stwierdziła, że Burmistrz Kożuchowa
specjalnie zatrudnił osoby z poza miejscowości Kożuchów, aby sukcesywnie podnosić
stawki za wodę, ponieważ ci pracownicy nie są zainteresowani stawkami wody w gminie
Kożuchów, ponieważ ich to nie dotyczy.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że nie rozumie argumentacji
mieszkanki Kożuchowa w tej sprawie. Burmistrz dodał, że obecny Prezes spółki P.U.K.
„USKOM” ma obniżoną pensję oraz w spółce „USKOM” nie ma już drugiego członka
Rady Nadzorczej. Burmistrz dodał, że Rada Nadzorcza musi funkcjonować w spółce,
ponieważ jest to uwarunkowane odrębnymi przepisami.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko Klubu
Radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie „Jesteśmy razem” pod przewodnictwem radnej
Brzezińskiej Barbary w sprawie propozycji nowych taryf za wodę i odprowadzanie
ścieków w gminie Kożuchów cyt.: /informacja w załączeniu/
„Radni, członkowie Klubu Radnych „Jesteśmy razem” po zapoznaniu się z wnioskiem
PUK USKOM sp. z o.o. w zakresie propozycji nowych taryf jakie mają obowiązywać od
1 stycznia 2016 roku w gminie Kożuchów odnoszą się negatywnie do ich wysokości.
Uważamy, że aktualna jakość świadczonych usług przez PUK USKOM sp. z o. o
w zakresie zbiorowego zapatrzenia mieszkańców w wodę nie jest adekwatna do
proponowanej ceny za ww. usługę. Ilość przerw w ciągłości dostawy wody, jakość wody,
powtarzające się skargi i uwagi mieszkańców co do jakości, zarówno usługi jak i jakości
samej wody są czynnikami, które uzasadniają nie zwiększanie taryfy. Odnosząc się do
propozycji spółki PUK USKOM, uważamy że w obecnej sytuacji spółka nie powinna
proponować radzie zwiększenia taryf, a Burmistrz Kożuchowa winien podjąć stanowcze
działania zmierzające do ograniczenia wzrostu taryf jakie obserwujemy na przestrzeni
ostatnich lat, a w szczególności argumentami przemawiającymi za brakiem aprobaty
naszego klubu dla propozycji spółki jest:
- brak realnego pomysłu i propozycji w zakresie ustabilizowania taryf za wodę
i odprowadzenie ścieków w perspektywie nie tylko najbliższego roku, ale i lat następnych,
brak podejmowania działań zmierzających do zatrzymania i ustabilizowania taryf na
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średnim poziomie ich obowiązywania w naszym regionie. Od kilku lat obserwujemy
znaczny

wzrost

taryf.

Akceptacja

propozycji

nowych

taryf

jest

akceptacją

najprawdopodobniej najwyższych stawek taryfy za wodę w województwie lubuskim
w przyszłym roku, a takiemu stanowi rzeczy stanowczo się przeciwstawiamy i wyrażamy
naszą dezaprobatę dla proponowanej podwyżki,
- brak informacji na temat podjętych w spółce USKOM działań zmierzających do
redukcji kosztów jej funkcjonowania, co ostatecznie ma przełożenie na wysokość taryf.
Przy założeniu niezbędnych przychodów spółki w

roku 2016, w argumentacji

przemawiającej za wyliczeniem wzrostu cen w nowej taryfie, brak jest działań
związanych z redukcją kosztów jej samego funkcjonowania. Nadal nie jest do końca
przejrzysta polityka kadrowa, sposobu zatrudniania i doboru pracowników, w tym nie
przekonywująca dla nas jest argumentacja za zatrudnianiem osób, których zakres
obowiązków jest nie do końca określony i czasami niezgodny z profilem nabytej wiedzy
i doświadczenia. Jest to przejaw braku optymalizacji efektywności zatrudnienia,
- w odpowiedzi na przyjęcie propozycji likwidacji abonamentu, spółka utracone
przychody włączyła bezpośrednio w taryfę, co jest niezgodne z ideą samej likwidacji
opłaty, założeniem likwidacji opłaty abonamentowej dla mieszkańców było brak jej
zasadności w zakresie należytego zapewnienia dostawy wody i przywrócenia tzw.
„sprawiedliwości społecznej”, a więc takiego samego partycypowania w kosztach
utrzymania sieci wodociągowej przez wszystkich mieszkańców gminy. Założenie było
takie, że obecne wpływy z tytułu abonamentu powinny się bilansować z tymi, które spółka
pozyska po wliczeniu tego abonamentu do stawki za wodę i ścieki w nowej taryfie. Przy
zmienionym sposobie naliczania taryf za wodę oraz ścieki koszty jednostkowe w tym
zakresie ze względu na większą ilość podmiotów min. wspólnoty mieszkaniowe, powinny
spaść, a nie wzrosnąć. Przeciwni jesteśmy zwiększeniu kosztów, jakie są dzisiaj przy
nowych taryfach uznawane za tzw. „zwrot przychodów” z tytułu likwidacji opłaty
abonamentowej, w związku ze zwiększeniem kosztów łącznych spółki związanych
z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę

i odprowadzeniem ścieków,

- wprowadzenie do taryfy „zysku” uważam, za przejaw dodatkowego obciążenia
mieszkańców. Marża zakładana nawet na najniższym poziomie (w tym przypadku do 0,5
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% taryfy) zawsze jest dodatkowym kosztem mającym ostatecznie wpływ na cenę końcową.
Naszym zdaniem ze względu na ochronę ekonomicznych interesów odbiorców usług
przed wzrostem cen i stawek opłat powinna być ona na poziomie zerowym,
a argumentacja Prezesa PUK USKOM sp. z o.o. nas w tym zakresie nas nie przekonuje,
- poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo w zakresie ilości, jakości oraz
ciągłości dostarczania wody jest nieadekwatny do cen proponowanych w nowych
taryfach,

najpierw

przedsiębiorstwo

winno

zapewnić

ciągłość

dostawy

wody

i odpowiednią jej jakość, by móc rozważać jakiekolwiek podniesienie i tak już wysokich
taryf za wodę i odprowadzenie ścieków.
Mając na uwadze ww. argumenty uważamy, że dzisiaj obowiązujące stawki taryf
za wodę i odprowadzenie ścieków już i tak są zbyt wysokie dla mieszkańców, a dalszy ich
wzrost jest dla nas radnych nie do przyjęcia. Oczekujemy od Burmistrza Kożuchowa
oraz Pana Prezesa konkretnych działań zmierzających do ograniczenia kosztów
składowych taryf, a tym samym podjęcia się trudnego zadania jakim jest dzisiaj
ustabilizowanie taryf na średnim poziomie cen w naszym województwie.”
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa zwrócił uwagę, że kilka miesięcy temu Klub
Radnych wystosował prośbę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy Kożuchów w sprawie likwidacji abonamentu za wodę, do której
Burmistrz Kożuchowa przychylił się pozytywnie. Natomiast podczas sesji Rady
Miejskiej Klub Radnych przedstawił stanowisko w sprawie złego naliczenia stawki za
wodę z którym się nie zgadza. Burmistrz dodał, że na komisjach Rady Miejskiej były
przedstawiane wszystkie informacje i uzasadnienia w sprawie podwyżki ceny za wodę.
Burmistrz dodał, że wszystkim zależy na poprawie jakości wody i jej dostarczaniu oraz
usprawnieniu wodociągów i na tej podstawie została podwyższona stawka za wodę.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oznajmił, że przedstawił
stanowisko Klubu Radnych, a nie tylko swoje. Radny poprosił, aby nie odnosić się do
osobistych uwag radnego.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że jeśli radny Jelinek Marcin w
imieniu Klubu Radnych przedstawił stanowisko w tej sprawie, to jest również zdaniem
radnego. Burmistrz zarzucił radnym z Klubu Radnych manipulację faktami oraz zwrócił
uwagę, aby radni zaczęli pomagać, a nie szkodzić wprowadzając mieszkańców w błąd.
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Wrzosek Tadeusz – mieszkaniec Kożuchowa zapytał, w jaki sposób były
przeprowadzane prace modernizacyjne rur wodno- kanalizacyjnych za poprzedniego
Burmistrza Kożuchowa. Mieszkaniec Kożuchowa zapytał również, czy nadal jest
planowana inwestycja związana ze studnią głębinową.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa odpowiedział, że większość przeprowadzonych
robót była związana tylko z wymianą kanalizacji, natomiast przez ostatnie osiem lat nic
nie zostało zrobione z głównym ujęciem wody w miejscowości Słocina. Burmistrz dodał,
że na spotkaniu konsultacyjnym zostało zaprezentowane, w jakim tragicznym stanie jest
główny rurociąg, który od strony Słociny dostarcza wodę do Kożuchowa. Burmistrz
dodał, że prace kanalizacyjne związane z rewitalizacją śródmieścia Kożuchowa zostały
zakończone.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa zwróciła się z prośbą do Prezesa P.U.K.
„USKOM”, aby wyjaśnił na jakiej podstawie zostały wyliczone proponowane stawki
opłat za wodę oraz za odprowadzanie ścieków. Następnie mieszkanka Kożuchowa
zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Kożuchowa, czy jest opracowany wstępny plan
dotyczący planowanej modernizacji wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kożuchów.
Mieszkanka uzasadniła swoje pytanie tłumacząc, że jeśli ma być kolejna podwyżka
wody, to chciałaby wiedzieć na co zostaną przeznaczone uzyskane pieniądze. Zdaniem
mieszkanki poprzednie plany modernizacyjne nie zostały zrealizowane, a pieniądze
pozyskane z poprzednich podwyżek wody zostały przeznaczone na inny cel. Mieszkanka
zapytała, czy gmina Kożuchów poniesienie większość kosztów związanych z
planowanymi modernizacjami wodno-kanalizacyjnymi, czy będzie starała się o
pozyskanie dofinansowań. Mieszkanka podkreśliła, że planowane modernizacje powinny
odbywać się etapami, aby gmina mogła przygotować się na poniesienie kosztów z tym
związanych. Mieszkanka na koniec swojej wypowiedzi dodała, że opłata za wodę jest
notorycznie podwyższana, a mieszkańcy nie mają z tego efektów.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że konkretne działania zostały już
podjęte. Burmistrz uzasadnił, że w najbliższym czasie będzie realizowana wymiana
pierwszej części rurociągu od strony miejscowości Słocina w kierunku Kożuchowa.
Burmistrz stwierdził, że trudno będzie pozyskać dofinansowanie na wymianę
wodociągów. Burmistrz wyjaśnił, że część kosztów związanych z inwestycjami poniesie
P.U.K. „USKOM”, a część kosztów obejmie gminę Kożuchów. Burmistrz dodał, że w
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chwili obecnej jest remontowana Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w
Kożuchowie, gdzie modernizacja między innymi obejmuje czyszczenie komór, które
zbierają wodę, wymianę filtrów, nowej infrastruktury rur oraz wymianę pomp w
miejscowości Słocina. Burmistrz dodał, że w następnej kolejności potrzebna będzie
wymiana rurociągu od strony Słociny w kierunku Kożuchowa, dzięki której problem
dotyczący wody zostanie rozwiązany. Na koniec wypowiedzi Burmistrz dodał, że będzie
również kopana studnia głębinowa przy Stacji Uzdatniania Wody, która zabezpieczy i
zaopatrzy mieszkańców w wodę, podczas ewentualnej awarii wodociągowej.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa, zwróciła się z zapytaniem do Prezesa
P.U.K. „USKOM”, w sprawie podania planowanych kosztów związanych z
planowanymi inwestycjami oraz czy jest już przygotowany wstępny projekt planowanych
modernizacji, czyli gdzie i co w jakiej kolejności będzie realizowane. Mieszkanka
poprosiła również o informację w sprawie podania miejsc, gdzie zostały już wymienione
rury wodno-kanalizacyjne.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa zwrócił uwagę, że plan modernizacji urządzeń
wodno-kanalizacyjnych został już przedstawiony radnym na poprzednich komisjach
Rady Miejskiej, który zawierał informacje w jakich etapach będą realizowane
poszczególne modernizacje. Burmistrz dodał, że w miesiącu grudniu planowane jest
przedstawienie autopoprawki do planu modernizacji wodno-kanalizacyjnej, aby był on
jasny i czytelny dla wszystkich mieszkańców.
Trojanowski Sławomir – Prezes P.U.K. „USKOM” oznajmił, że jeżeli chodzi o
czynniki cenotwórcze i elementy składowe dotyczące ceny wody i ścieków, naliczane są
na podstawie najistotniejszych elementów, takich jak amortyzacja, podatek od
nieruchomości i wynagrodzenia, podatek vat, usługi obce, lokowane koszty ogólne,
materiały,

energia,

rozliczenie

kosztów

wydziałowych,

świadczenia

na

rzecz

pracowników, opłata na rzecz środowiska, należności nieregularne, marża zysków oraz
pozostałe koszty, podatki i opłaty.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa oznajmiła, że chciała uzyskać informację
dotyczącą wyszczególnienia poszczególnych kwot i co one obejmują.
Brzezińska Barbara – radna stwierdziła, że Burmistrzowi, Prezesowi P.U.K.
„USKOM”, radnym oraz mieszkańcom zależy na tej samej sprawie, czyli na polepszeniu
sytuacji dotyczącej dostarczania wody dla mieszkańców. Mieszkanka zaproponowała,
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aby wspólnie zastanowić się nad podjęciem stosownych działań w tym zakresie, aby
usatysfakcjonować wszystkie zainteresowane strony.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa podziękował radnej Brzezińskiej Barbarze za
wypowiedź w tej sprawie. Następnie Burmistrz Kożuchowa zwrócił się z prośbą
o przerwę w obradach Rady Miejskiej w Kożuchowie, prosząc radnych o udanie się do
gabinetu Burmistrza Kożuchowa.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.
Następnie po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył dyskusję.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa poprosiła o udzielenie głosu.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, że dyskusja została
zakończona i nie udzielił głosu mieszkance.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji.
/Opinie w załączeniu./
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały nie został przyjęty . /za – 2, przeciw- 13, wstrzymało się od głosu- 0, nie
głosowało- 0/

Do pkt. 7.4.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił, projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów.
/numer druku XXI/4/15/
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. 7.5.
Rajewska – Jaworowicz Joanna- Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Kożuchów. /numer druku XXI/5/15/
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 większością głosów. /za – 13, przeciw- 0, wstrzymało się
od głosu- 2, nie głosowało- 0/

Do pkt. 7.6.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały wraz z autopoprawką w sprawie Programu współpracy w 2016 roku Gminy
Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. /numer druku
XXI/6/15/
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. 7.7.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów.
/numer druku XXI/7/15/
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. 7.8.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów.
/numer druku XXI/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/
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Do pkt. 7.9.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solniki na lata 20152022. /numer druku XXI/9/15/
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. 7.10.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił projekt
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania. /numer druku XXI/10/15/
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że podobny
projekt uchwały był już podejmowany przez Radę Miejską w Kożuchowie. Radny
zapytał, czy są istotne zmiany w tekście omawianego projektu uchwały oraz, czy obecnie
omawiany projekt uchwały zastępuje poprzednią uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy, potwierdził wypowiedź radnego Jelinka
Marcina w sprawie ponownego podejmowania projektu uchwały. Sekretarz wyjaśnił, że
poprzednia uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania straciła ważność obowiązywania, stąd
ponowne uchwalanie w/w projektu uchwały. Sekretarz dodał, że zmiany dotyczą
informacji, które gmina Kożuchów chce posiąść od wnioskodawców oraz że przyznawana
kwota dotacji nie ulega zmianie.
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Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 8.
Protokół z sesji Rady Miejskiej nr XIX został przyjęty większością głosów. /za – 14,
przeciw- 0, wstrzymało się od głosu – 1, nie głosowało - 0/
Podczas głosowania obecnych 15 radnych.
Protokół z sesji Rady Miejskiej nr XX został przyjęty większością głosów /za – 14,
przeciw- 0, wstrzymało się od głosu – 1, nie głosowało - 0/
Podczas głosowania obecnych 15 radnych.

Do pkt. 9.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa podziękował strażakom Ochotniczej Straży
Pożarnej za dostarczanie wody do mieszkańców gminy Kożuchów oraz pracownikom
P.U.K „USKOM” za ciągłą i nieprzerwaną pracę związaną z usuwaniem awarii
wodociągowej.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie przedstawił
wpływające pisma do biura rady między sesjami. /informacja w załączeniu/
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, jako Przewodniczący
Komisji doraźnej do spraw zmian w statucie gminy Kożuchów poprosił radnych
o składanie propozycji do zmian w statucie gminy Kożuchów do końca 2015 roku
w formie pisemnej lub mailowej.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie dodał, że Komisja
doraźna do spraw zmian w statucie gminy Kożuchów, prawdopodobnie w miesiącu
styczniu zwoła posiedzenie, na którym zostaną omówione i rozpatrzone wnioski w
sprawie zmian w statucie gminy Kożuchów.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa na początku swojej wypowiedzi zaznaczyła,
że radni powinni reprezentować swoich mieszkańców i powinni o tym pamiętać.
Następnie mieszkanka Kożuchowa skierowała zapytanie do Prezesa P.U.K „USKOM”,
czy woda która płynęła w kranach w dniu 16 listopada br. nadawała się do spożycia.
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Mieszkanka

zapytała

również,

czy ktoś z pracowników Urzędu

Miejskiego

przeanalizował nową taryfę opłat za wodę oraz jaka będzie efektywność wykorzystania
oczyszczalni ścieków w związku z podwyższeniem ceny wody.
Trojanowski Sławomir – Prezes P.U.K. „USKOM” oznajmił, że przez cały okres
trwania awarii woda była zdatna do spożycia. Prezes dodał, że komunikaty, które były
wysyłane do mieszkańców miały na celu zabezpieczenie zdrowia mieszkańców.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że przekaże pracownikom
Urzędu Miejskiego w Kożuchowie zdanie Pani Sawickiej Moniki stwierdzające, że
pracownicy pracujący w Urzędzie Miejskim, zdaniem mieszkanki są niekompetentni na
swoich stanowiskach pracy.
Wrzosek Tadeusz – mieszkaniec Kożuchowa skierował zapytanie do Burmistrza
Kożuchowa w sprawie znaku „Zakaz wjazdu”, który nie dotyczy mieszkańców, który
jest umieszczony przy ulicy Nowogrodzkiej w Kożuchowie. Mieszkaniec zapytał, czy
jest możliwość zmiany tego znaku, ponieważ jako mieszkaniec przybocznej ulicy
chciałby parkować samochód na tej ulicy, ponieważ nie ma dostępu do innego miejsca
parkowania. Mieszkaniec dodał, że zmiana znaku ułatwiłaby parkowanie mieszkańców,
między innymi podczas otwarcia targowiska miejskiego w Kożuchowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że zapozna się z sytuacją i
poinformuje o działaniach w tej sprawie.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa skierowała zapytanie do Skarbnika Gminy,
kto z pracowników wydziału finansowego Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
przeanalizował nowe stawki opłat taryfy za wodę.
Jaworowicz – Rajewska Joanna – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że analiza taryfy opłat za
wodę nie należy do pracowników działu księgowości.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa uznała, że przedstawiona propozycja w
sprawie opłat taryfy za wodę przez P.U.K. „USKOM” nie została przeanalizowana przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że to jest tylko i wyłącznie opinia
mieszkanki Kożuchowa Pani Sawickiej Moniki.
Szukiełowicz Zdzisław – radny odniósł się do tematu oczyszczalni ścieków. Radny
stwierdził, że odniósł wrażenie, że inwestycja w oczyszczalnię ścieków, która pochłonęła
8 mln złotych, zdaniem niektórych osób była zmarnowana. Radny wytłumaczył, że
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gmina Kożuchów musiała podjąć się takiej inwestycji, ponieważ było to uwarunkowane
odrębnymi przepisami i groziło wysokimi karami pieniężnymi. Radny dodał, że gmina
Kożuchów otrzymała zwrot inwestycji w wysokości około 70% poniesionych kosztów i
zdaniem radnego zainwestowane pieniądze nie zostały zmarnowane. Radny zaznaczył, że
ta sytuacja zbiegła się w czasie nowych wyborów i nowych decyzji, co skutkowało
przeznaczeniem zwrotu poniesionych kosztów wliczeniem ich w budżet gminy. Radny
dodał, że Komisje Rady Miejskiej w poprzednich kadencjach informowały o pewnych
zaniedbaniach w tej sprawie. Radny stwierdził, że radni nie do końca otrzymywali
informacje zgodne ze stanem faktycznym w tej sprawie. Radny zaznaczył, że
modernizacje między innymi wieży ciśnień i miejsc uzdatniania wody były potrzebne,
aby uregulować i usprawnić ciągłość dalszych inwestycji.
Sawicka Monika – mieszkanka Kożuchowa wyjaśniła, że nie ma pretensji co do
inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków. Mieszkanka wyraziła obawy, że
gmina w dalszym ciągu ponosi wysokie koszty związane z oczyszczalnią ścieków, a
znacząca podwyżka wody i odprowadzania ścieków zdaniem mieszkanki, może
spowodować, że część mieszkańców, którzy chcieliby podłączyć się do oczyszczalni
ścieków, zrezygnują ze względu na zbyt wysokie koszty i zostaną przy obecnym
rozwiązaniu, czyli przy szambach.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa zwrócił się z prośbą o
interwencję w sprawie problemu związanego z bobrami, które nagminnie robią szkody w
sołectwie Mirocin Średni. Radny dodał, że interweniował już w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska i w Zarządzie Melioracji w Zielonej Górze, jednak nie uzyskał
pomocy w tej sprawie. Radny oznajmił, że przez tą sytuację mieszkańcy mają zalewane
piwnice i podtopione podwórka oraz zaczyna zapadać się droga powiatowa w Mirocinie
Dolnym. Radny dodał, że sprawa była również nagłaśniana w lokalnych mediach.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że zdaje sobie sprawę, że jest to
trudna sprawa, jednak zostanie wystosowane pismo do kół łowieckich w sprawie
zwiększenia odstrzału bobrów na tym terenie.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa zapytała, czym jest podyktowana opłata
dotycząca obszaru rewitalizacji. Następnie mieszkanka Kożuchowa zapytała, czy
zadaniem inkasenta, oprócz pobierania opłaty targowej jest dbanie o czystość w
przymierzalniach, które znajdują na targowisku miejskim. Zdaniem mieszkanki
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przymierzalnie na targowisku miejskim są zaniedbane i nie nadają się do użytku dla
zainteresowanych osób. Mieszkanka zwróciła również uwagę, że prowizja pobierana
przez inkasenta na targowisku miejskim w Kożuchowie wynosi 20 % od zebranej kwoty,
natomiast prowizja pobierana przez inkasenta na targowisku miejskim w Nowej Soli
wynosi 10 % zebranej kwoty.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że zadaniem inkasenta jest również
dbanie o porządek na targowisku miejskim w Kożuchowie. Burmistrz wyjaśnił również,
że opłata dotycząca obszaru rewitalizacji wynika z ustawy i obecnie w Kożuchowie nie
została uiszczona taka opłata.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa poprosiła o odpowiedź w sprawie prowizji
pobieranej przez inkasenta, który pobiera opłaty na targowisku miejskim w Kożuchowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że prowizja jest przyznawana na
podstawie ustawy.
Wrzosek Tadeusz – mieszkaniec Kożuchowa zapytał, czy Urząd Miejski w Kożuchowie
posiada plan zakreślający odprowadzanie ścieków, ponieważ zdaniem mieszkańca, po
podwyżce wody może dojść do sytuacji, gdzie mieszkańcy w sposób nielegalny będą
pozbywać się nieczystości z szamb.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że w dalszym ciągu odbywają się
kontrole w tej sprawie i wręczane będą kary grzywny. Burmistrz dodał również, że w
dalszym ciągu systematycznie będzie realizowany wieloletni plan rozwoju modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zakrzewski Bronisław - mieszkaniec Kożuchowa zwrócił się z zapytaniem w sprawie
nie przyznania nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że sprawa przyznania nagród dla
dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników szkół, była już omawiana z dyrektorami
szkół, gdzie zostało ustalone, że nagrody zostaną wypłacone do końca bieżącego roku.
Zakrzewski Bronisław - mieszkaniec Kożuchowa zwrócił uwagę, że taka sytuacja nie
powinna być przedłużana i zdaniem mieszkańca nagrody powinny być przyznawane w
odpowiednim czasie, czyli z okazji Dnia Nauczyciela.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa zaznaczył, że nauczyciele dostaną obiecane
nagrody w ustalonym już z dyrektorami szkół terminie.
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Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych podziękował
radnemu Jelinkowi Marcinowi za przedstawienie również w jego imieniu stanowiska
Klubu Radnych „Jesteśmy razem” odnośnie taryf za wodę. Radny stwierdził, że
komentarz Burmistrza Kożuchowa w tej sprawie był niestosowny. Radny dodał, że warto
by było zastanowić się nad argumentacją w danej sprawie.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa odniósł się do wypowiedzi
radnego Drzewieckiego Ireneusza. Radny wytłumaczył, że głosował przeciw
podwyższeniu taryfy za wodę i ścieki, ze względu na zły stan wody w sołectwie Mirocin
Średni i Studzieniec. Radny dodał, że w obecnej sytuacji nie widzi sensu w
podwyższeniu ceny wody.
Drzewiecki Ireneusz - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych wyjaśnił, że
stanowisko Klubu Radnych, częściowo odnosi się również do złej sytuacji wody na
terenie gminy Kożuchów.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa oznajmił, że nie popiera
stanowiska Klubu Radnych i działa tylko i wyłącznie w interesie mieszkańców.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radny
Drzewiecki Ireneusz zasugerował, że wcześniej nie było prowadzonych rozmów w
sprawie podwyższenia taryfy za wodę. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że wszyscy radni
uczestniczyli we wcześniejszych rozmowach w tej sprawie i każdy mógł wypowiedzieć
swoje zdanie w tej sprawie.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej odebrał głos radnemu
Drzewieckiemu Ireneuszowi, prosząc o stosowne zachowanie i zgłaszanie się w
momencie chęci zawarcia głosu.
Drzewiecki Ireneusz - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, na wstępie swojej
wypowiedzi wyjaśnił, że to nie jest klub cyt. radnego Drzewieckiego Ireneusza oraz nie
sugerował, że takich tematów radni nie podejmowali. Radny dodał, że na komisjach
Rady Miejskiej nie uczestniczyli mieszkańcy i zdaniem radnego argumenty i stanowiska
radnych powinny zostać także przedstawione mieszkańcom.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że mieszkańcom nie
trzeba argumentować, dlaczego radni są przeciwni wprowadzeniu podwyżki wody.
Perdian Halina – radna oznajmiła, że głosowała za podwyżką wody, ponieważ
chciałaby aby mieszkańcy zaczęli oszczędzać wodę.
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Szukiełowicz Zdzisław – radny oznajmił, że na wielu spotkaniach był poruszany temat
dotyczący abonamentu za wodę, na których podkreślano złą sytuację wody i złego stanu
technicznego urządzeń wodociągowych, gdzie sytuacja została dokładnie przedstawiona i
omówiona przez Burmistrza Kożuchowa oraz przez Prezesa P.U.K. „USKOM”. Radny
dodał, że podwyżka ceny wody będzie skutkowała poprawą stanu urządzeń
wodociągowych, tak jak zostało to przedstawione i zawarte w wieloletnim planie
modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Niezgodzki Jacek, podczas wypowiedzi radnego
Zdzisława Szukiełowicza, przywołał do porządku mieszkankę Kożuchowa Panią Monikę
Sawicką i poprosił, aby nie utrudniała przebiegu prowadzenia obrad.
Prokopiak Alicja – mieszkanka Kożuchowa oznajmiła, że mieszkańców interesuje
zdanie radnych w sprawie podwyżki ceny wody i ścieków.
Wrzosek Tadeusz – mieszkaniec Kożuchowa zaproponował, aby w przyszłości mogła
odbyć się debata z mieszkańcami gminy Kożuchów, odnośnie podwyżki wody, aby móc
mieszkańcom uzasadnić decyzję i móc uniknąć niedomówień.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że taka debata odbyła się już z
mieszkańcami gminy Kożuchów. Burmistrz dodał, że na debacie pojawiło się około 15
mieszkańców. Burmistrz oznajmił, że był gotowy na dialog i na wspólne podjęcie
stosownych działań.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, potwierdził wypowiedź Burmistrz Kożuchowa w
sprawie odbytej debaty z mieszkańcami gminy Kożuchów. Radny dodał, że chciałby aby
większa ilość mieszkańców brała udział w podobnych debatach i wysłuchała wszystkich
argumentów i podjętych działań w w/w sprawie. Radny zauważył, że niepotrzebnie
mieszkańcy są wprowadzani w błąd odnośnie różnicy podwyższonej stawki za wodę.
Kumek Krystyna – mieszkanka Kożuchowa zwróciła uwagę, że cały czas
najważniejszym tematem jest sprawa dotycząca wody. Mieszkanka zaznaczyła, że w
gminie jest o wiele więcej ważniejszych spraw i problemów do rozwiązania, o które nie
zabiegają radni. Mieszkanka dodała, że radnych wybrali mieszkańcy i radni powinni
działać w ich imieniu, aby wszystkim żyło się lepiej. Zdaniem mieszkanki, na przykład
radny reprezentujący okręg zamieszkania mieszkanki, powinien między innymi skupić
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się na poprawie drogi na osiedlu XXX-Lecia PRL, a radny z innego okręgu, powinien
skupić swoje działania na swoim okręgu zamieszkania, a nie dyskutować nad sprawami,
które zostały już podjęte.

Do pkt. 10.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując
wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 17:40.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Ozgowicz

Jacek Niezgodzki
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