P R O T O K Ó Ł NR XXII/15
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 23 grudnia 2015 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego Jacka Niezgodzkiego
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15.
Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Jagasek Paweł

- Burmistrz Kożuchowa

2/ Ponikwia Kazimierz

- Sekretarz Gminy

3/ Rajewska – Jaworowicz Joanna

- Skarbnik Gminy

4/ Szczepankiewicz Katarzyna

- Radca Prawny

5/ Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysi, goście. /Lista obecności
w załączeniu./
Niezgodzki Jacek Przewodniczący Rady Miejskiej uroczyście przywitał zaproszonych
gości:
- klasę II D wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą Jaśków ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kożuchowie – Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twój
Wymarzony Magazyn Św. Mikołaja”;
- Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu Ppłk Tadeusza Witkowskiego, w celu
uroczystego wręczenia aktów mianowania oraz odznaczeń żołnierzom rezerwy;
-

przedstawicieli

Stowarzyszenia

„AGOS”,

które

zrzesza

rodziców

dzieci

niepełnosprawnych.
Burmistrz Kożuchowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli list gratulacyjny
dla klasy II D Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie.
Następnie Wojskowy Komendant Uzupełnień w Żaganiu Ppłk Tadeusz Witkowski
uroczyście

wręczył

zaproszonym

żołnierzom

rezerwy

akty

mianowania

odznaczenia.
Stowarzyszenie „AGOS” uroczyście podziękowało za wzajemną współpracę.
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Do pkt.1.
Otwarcia sesji o godz. 12.10 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. Budżet Gminy Kożuchów na rok 2016 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2016 rok. /numer druku XXII/13/15/
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w
organizacji). /numer druku XXII/1/15/;
5.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku
XXII/2/15/;
5.3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 20162030. /numer druku XXII/3/15/;
5.4. zawarcia przez Gminę Kożuchów wspólnie z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa
Sól – Miasto, Siedlisko, Otyń porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji
zadania publicznego. /numer druku XXII/4/15/;
5.5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2016 roku na
współfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna w km 0+000 14+600” - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej.
/numer druku XXII/5/15/;
5.6. wyrażenia woli wsparcia finansowego Województwa Lubuskiego w latach 2017 2018 celem współfinansowania zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna w km
0+000-14+600"- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji
technicznej. /numer druku XXII/6/15/;
5.7. bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości częściowo zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Kożuchów. /numer druku XXII/7/15/;
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5.8. bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Kożuchów. /numer druku XXII/8/15/;
5.9. określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i
deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. /numer
druku XXII/9/15/;
5.10. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. /numer druku
XXII/10/15/;
5.11. zawarcia przez Gminę Kożuchów wspólnie z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa
Sól – Miasto, Siedlisko, Otyń i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie
współdziałania w realizacji zadań publicznych. /numer druku XXII/11/15/;
5.12. zawarcia przez Gminę Kożuchów z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól –
Miasto, Siedlisko, Otyń i Powiatem Nowosolskim Umowy Szczegółowej w sprawie
powierzenia przez Gminę Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Kolsko, Siedlisko, Powiat
Nowosolski Gminie Nowa Sól- Miasto realizacji zadań publicznych. /numer druku
XXII/12/15/;
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej Nr XXI.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa złożył wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zmieniającej 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 trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania. /numer druku XXII/14/15/
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Burmistrza Kożuchowa. /numer druku XXII/15/15/
Proponowane do porządku obrad projekty uchwał przyjęto większością głosów. /za-13,
przeciw- 0, wstrzymało się od głosu – 0, nie głosowało-1/
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Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
4. Budżet Gminy Kożuchów na rok 2016 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2016 rok. /numer druku XXII/13a/15/
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w
organizacji).
/numer druku XXII/1/15/;
5.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku
XXII/2/15/;
5.3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 20162030. /numer druku XXII/3/15/;
5.4. zawarcia przez Gminę Kożuchów wspólnie z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa
Sól – Miasto, Siedlisko, Otyń porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji
zadania publicznego. /numer druku XXII/4/15/;
5.5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2016 roku na
współfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna w km 0+000 14+600” - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej.
/numer druku XXII/5a/15/;
5.6. wyrażenia woli wsparcia finansowego Województwa Lubuskiego w latach 2017 2018 celem współfinansowania zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna w km
0+000-14+600"- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji
technicznej. /numer druku XXII/6a/15/;
5.7. bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości częściowo zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Kożuchów. /numer druku XXII/7/15/;
5.8. bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Kożuchów. /numer druku XXII/8/15/;
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5.9. określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i
deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. /numer
druku XXII/9/15/;
5.10. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. /numer druku
XXII/10/15/;
5.11. zawarcia przez Gminę Kożuchów wspólnie z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa
Sól – Miasto, Siedlisko, Otyń i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie
współdziałania w realizacji zadań publicznych. /numer druku XXII/11/15/;
5.12. zawarcia przez Gminę Kożuchów z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól –
Miasto, Siedlisko, Otyń i Powiatem Nowosolskim Umowy Szczegółowej w sprawie
powierzenia przez Gminę Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Kolsko, Siedlisko, Powiat
Nowosolski Gminie Nowa Sól- Miasto realizacji zadań publicznych. /numer druku
XXII/12/15/;
5.13. zmieniającej 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 trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. /numer druku
XXII/14/15/;
5.14. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku
XXII/15/15/.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej Nr XXI.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za-14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 2.
Jagasek Paweł- Burmistrz Kożuchowa, przedstawił sprawozdanie z prac Burmistrza
między sesjami. /informacja w załączeniu/
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Do pkt. 3.
Niezgodzki Jacek- Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o składanie wniosków
i interpelacji w formie ustnej lub pisemnej.
Grzelak Dorota – Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Budżetu w imieniu
mieszkańców gminy Kożuchów oraz radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie, złożyła
wnioski w sprawie utwardzenia tłuczniem dróg na Osiedlu XXX-Lecia PRL w
Kożuchowie, informacji na temat wykonanej dokumentacji na budowę dróg na Osiedlu
XXX-Lecia PRL i ujęcia w budżecie na 2017 rok realizacji tej inwestycji oraz w sprawie
wykonania progu spowalniającego na Osiedlu 22 Lipca przy bloku nr 20.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że materiał do utwardzenia drogi
na Osiedlu XXX-Lecia PRL zostanie dostarczony w najbliższym czasie. Burmistrz
przypomniał, że w 2015 roku zostały złożone projekty dofinansowań do tzw.
schetynówek, natomiast w 2016 roku będzie składany projekt w sprawie dofinansowania
remontu dróg przy Osiedlu XXX-Lecia PRL w Kożuchowie.
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady, poprosił o rozwiązanie problemu z
oświetleniem.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że sprawa zostanie zgłoszona.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady skierował zapytanie do Burmistrza
Kożuchowa, czy mieszkańcy Kożuchowa będą mieli możliwość rekompensaty od firmy
P.U.K. „USKOM”, w przypadku awarii, kiedy będą musieli część wody spuścić ze
względu na oczyszczanie rur.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że porozmawia w tej sprawie z
Prezesem firmy P.U.K. „USKOM”. Burmistrz stwierdził, że trudno będzie określić formę
rekompensaty.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na ostatnim
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej taka reklamacja była rozpatrywana i nie została
uwzględniona.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że reklamacja została zgłoszona do
firmy ubezpieczeniowej przez mieszkankę Kożuchowa i jest jeszcze w toku
postępowania.
Jakóbczak

Tomasz

–

Wiceprzewodniczący

Rady

podziękował

Burmistrzowi

Kożuchowa, jako mieszkaniec Podbrzezia Dolnego za oznaczenie ulic. Radny dodał, że
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radna Barbara Brzezińska również starała się, aby takie oznaczenia ulic zostały
zamontowane na terenie miasta Kożuchów. Radny podziękował również radnemu
Andrzejowi Marek za wywalczenie w budżecie Gminy Kożuchów oświetlenia w
Podbrzeziu Dolnym.
Brzezińska Barbara – radna skierowała zapytanie do Burmistrza Kożuchowa, czy
sprawa związana z wypłaceniem zaległych nagród dla nauczycieli została już
rozwiązana.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa odpowiedział, że termin wypłaty zaległych
nagród dla nauczycieli należy do kompetencji dyrektorów szkół. Burmistrz potwierdził,
że wypłata nagród została już zrealizowana.
Brzezińska Barbara – radna zapytała, czy zaległe nagrody dla nauczycieli zostały
wypłacone w terminie. Radna zaznaczyła, że nagrody zawsze były wypłacane z okazji
Dnia Nauczyciela, a w tym roku miało to nastąpić dopiero w grudniu. Radna zaznaczyła,
że reprezentuje grupę społeczną nauczycieli.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa stwierdził, że w przepisach prawnych nie ma
sformułowań, kiedy taka nagroda powinna zostać wypłacona. Burmistrz dodał, że po
wcześniejszych rozmowach z dyrektorami szkół zostało postanowione, że nagrody
zostaną wręczone w innym terminie, czyli do końca grudnia 2015 roku, ponieważ w
środkach finansowych, którymi dysponuje gmina,

nie było na ten cel funduszy.

Burmistrz dodał, że w Dniu Samorządowca pracownicy samorządu również nie otrzymali
nagród w zwyczajowym terminie, podobnie jak pracownicy bibliotek, Straży Miejskiej
oraz pracownicy Ośrodka Opieki Społecznej. Nagrody te zostały wręczone w innym
terminie.
Brzezińska Barbara – radna wyjaśniła, że chciałaby ułatwić porozumienie między
mieszkańcami, a Burmistrzem. Radna poprosiła, aby w następnym roku nagrody dla
nauczycieli były wypłacone w przyjętym zwyczajowo terminie, czyli 14 października w
Dniu Edukacji Narodowej, aby uniknąć ponownych nieporozumień.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że nie ma prawnego obowiązku
wypłacania nagród w zwyczajowo przyjętym terminie.
Szukiełowicz Zdzisław – radny, w imieniu swoim oraz mieszkańców podziękował
Burmistrzowi Kożuchowa za wymianę stolarki okiennej w kamienicach przy ul. Rynek w
Kożuchowie, która była odwlekana od ponad 9 lat. Następnie radny odniósł się do
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wypowiedzi radnej Barbary Brzezińskiej w sprawie nagród dla nauczycieli. Radny
oznajmił, że rozmawiał w tej sprawie z jednym z dyrektorów szkół, który potwierdził, że
wypłata nagród dla nauczycieli należy do kompetencji dyrektorów szkół. Radny w swojej
wypowiedzi potwierdził, że termin przyznania nagród dla nauczycieli był wcześniej
konsultowany i ustalany z dyrektorami szkół. Radny dodał, że do tej pory najniższy
szczebel pracowników był pomijany w sprawie przyznania nagród i wyraził zadowolenie,
że w końcu udało się przyznać nagrody wszystkim pracownikom.

Do pkt. 4.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2016 rok. /numer druku
XXII/13a/15/.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa skierował zapytanie do radnych Rady Miejskiej,
czy ponownie przedstawić prezentację dotyczącą planowanej realizacji budżetu Gminy
na 2016 rok, która była już szczegółowo omawiana podczas komisji.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, dotyczącą

projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały

budżetowej gminy Kożuchów na 2016 rok. /informacja w załączeniu/
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa wyraził nadzieję, że w
przyszłym roku znajdą się fundusze na realizację oświetlenia w Studzieńcu, Mirocinie
Dolnym i Stypułowie oraz na rozwiązanie problemów związanych z wodą.
Brzezińska Barbara – radna zapytała, czy realizacja oświetlenia będzie realizowana
przy ulicy Kościuszki 13 w Kożuchowie.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa oznajmił, że w 2016 roku będą realizowane
drobne naprawy związane z oświetleniem i obejmą one ulicę Kościuszki (blok nr 13).
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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.
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Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa podziękował radnym za pozytywne i
jednogłośne głosowanie. Burmistrz podziękował również Skarbnikowi Gminy Pani
Joannie Rajewskiej- Jaworowicz za przygotowanie budżetu.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady również podziękował radnym za głosowanie.
Przewodniczący w swojej wypowiedzi podkreślił, że dobro mieszkańców gminy jest
najważniejsze.
Szukiełowicz Zdzisław – radny podziękował Burmistrzowi za przygotowany projekt
budżetu na 2016 rok oraz radnym za pozytywne opiniowanie. Radny wyraził
zadowolenie z pomocowego funduszu remontowego, który pomoże przy realizacji
remontów zabytkowych kamienic.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził zadowolenie z
przygotowanego projektu budżetu gminy na 2016 rok. Radny oznajmił, że świadomie
głosował pozytywnie za realizacją planowanego budżetu gminy.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy podziękowała radnym za jednogłośne
pozytywne głosowanie w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok.

Do pkt. 5.1.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi
Kożuchowskiej (w organizacji). /numer druku XXII/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 większością głosów. /za – 11, przeciw – 1, wstrzymało
się od głosu – 1, nie głosowało - 0/
Podczas głosowania obecnych 13 radnych na stan 15.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zadowolenie w sprawie
podjęcia w/w uchwały. Przewodniczący Rady stwierdził, że wykorzystane środki w tym
zakresie można było przeznaczyć na m. in. remont i budowę dróg i chodników.

9

Do pkt. 5.2.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
Kożuchów. /numer druku XXII/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 – 13/
Podczas głosowania obecnych 13 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.3.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 20162030. /numer druku XXII/3a/15/
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy odczytała skład orzekający z
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielone Górze z dnia 16 grudnia br., uchwała w
sprawie wydania opinii o projekcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kożuchów na lata 2016 – 2030.
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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.4.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia
przez Gminę Kożuchów wspólnie z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto,
Siedlisko, Otyń porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania
publicznego. /numer druku XXII/4/15/
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 jednogłośnie. /za – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.5.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w
2016 roku na współfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa Rzeki Kożuszna w km
0+000 - 14+600” - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji
technicznej. /numer druku XXII/5a/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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.6.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego Województwa
Lubuskiego w latach 2017 - 2018 celem współfinansowania zadania pod nazwą
„Odbudowa

Rzeki

Kożuszna

w

km

0+000-14+600"-

opracowanie

koncepcji

programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej. /numer druku XXII/6a/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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.7.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości częściowo
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku XXII/7/15/
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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 – 13/
Podczas głosowania obecnych 13 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.8.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku XXII/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 – 13/
Podczas głosowania obecnych 13 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.9.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i
deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. /numer
druku XXII/9/15/
Zieliński Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zapytał czy osoby, które
składały informacje na wcześniejszych drukach, muszą złożyć je ponownie na nowych
formularzach.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że informacja zostaje
taka sama, natomiast formularze muszą być nowe.
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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.
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Do pkt. 5.10.
Rajewska-Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. /numer druku
XXII/10/15/
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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.11.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia
przez Gminę Kożuchów wspólnie z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto,
Siedlisko, Otyń i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie współdziałania
w realizacji zadań publicznych. /numer druku XXII/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 jednogłośnie. /za – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.12.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia
przez Gminę Kożuchów z gminami Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto, Siedlisko,
Otyń i Powiatem Nowosolskim Umowy Szczegółowej w sprawie powierzenia przez
Gminę Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Kolsko, Siedlisko, Powiat Nowosolski Gminie
Nowa Sól- Miasto realizacji zadań publicznych. /numer druku XXII/12/15/
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 – 14/
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Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.13.
Ponikwia Kazimierz – Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Kożuchowa przedstawił
projekt uchwały w sprawie zmieniającej 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
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. /numer druku
XXII/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 – 14/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 5.14.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku
XXII/15/15/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
/informacja w załączeniu/
Brzezińska Barbara – radna oznajmiła, że nie zgadza się z opiniami wyrażonymi
podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez Burmistrza Kożuchowa oraz Radcę
Prawnego Urzędu Miejskiego. Radna dodała, że posiada zastrzeżenia do projektu
uchwały oraz do uzasadnienia, ponieważ zdaniem radnej uzasadnienie jest nie kompletne
i odnosi się do pierwszej skargi. Radna stwierdziła, że Burmistrz Kożuchowa zachował
się nie stosownie względem mieszkanki Kożuchowa Pani Alicji Prokopiak.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej była również rozpatrywana druga skarga na działanie Burmistrza
Kożuchowa.
Brzezińska Barbara – radna odpowiedziała twierdząco. Radna dodała, że druga skarga
została tendencyjnie pominięta w projekcie uchwały oraz w uzasadnieniu.
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Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy faktycznie Burmistrz
Kożuchowa wypowiedział zarzucane mu słowa.
Brzezińska Barbara – radna ponownie stwierdziła, że druga skarga została pominięta w
projekcie uchwały oraz w uzasadnieniu. Radna dodała, że Burmistrz Kożuchowa
wypowiedział zarzucane mu słowa.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, do kogo radna kieruje
swoje niezadowolenie w tej sprawie, skoro projekt uchwały jak i uzasadnienie było
przygotowywane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Brzezińska Barbara – radna podkreśliła, że jest to odrębne zdanie radnej. Radna dodała,
że pierwsza wersja projektu uchwały, jak i uzasadnienia miała właściwszy charakter w tej
sprawie niż obecna.
Jelinek Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że skarga jest jedna,
natomiast zostało złożone dodatkowe uzasadnienie do wcześniejszej skargi przez
mieszkankę Kożuchowa, które za zgodą mieszkanki jest traktowane jako jedna skarga.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, że komisja składa się z pięciu członków i w
głosowaniu projekt uchwały oraz uzasadnienie zostało przegłosowane w takiej formie, w
jakiej jest teraz przedstawione. Przewodniczący komisji stwierdził, że również nie zgadza
się z obecnym projektem uchwały, jak i z uzasadnieniem, ale jest zobligowany do jego
podpisania.
Pikulski Adrian – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa wyraził, że Komisja
Rewizyjna nie jest od rozpatrywania i weryfikowania słów wypowiedzianych przez
Burmistrza Kożuchowa. Radny dodał, że w takiej sytuacji mieszkanka Kożuchowa może
wystąpić do sądu, a nie do Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie wypowiedzi radny
dodał, że czuł się zakłopotany podczas obrad komisji, ponieważ nie jego kompetencją
jest ocenianie słów wypowiedzianych przez Burmistrza Kożuchowa.
Szukiełowicz Zdzisław – radny skierował zapytanie do radnej Barbary Brzezińskiej oraz
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marcina Jelinka. Radny zapytał, dlaczego
pierwsze pismo w sprawie skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa jest nieprawdą, a
drugie pismo w sprawie uzupełnienia do skargi, które wpłynęło dzień przed Komisją
Rewizyjną jest już prawdą? Radny stwierdził, że w tej sprawie nie ma prawdziwości w
mówieniu przez mieszkankę Kożuchowa.
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Brzezińska Barbara – radna oznajmiła, że zarzucane słowa były wypowiedziane przez
Burmistrza Kożuchowa, ale nie odnosiły się do mieszkanki Kożuchowa. Radna dodała,
że Komisja Rewizyjna musiała stwierdzić, czy mieszkanka Kożuchowa poczuła się
urażona wypowiedzianymi słowami przez Burmistrza Kożuchowa. Radna stwierdziła, że
Burmistrz Kożuchowa powinien odpowiednio do sytuacji dobierać słowa tak, aby nikogo
nimi nie urazić. Na zakończenie wypowiedzi radna zasugerowała, aby Burmistrz
Kożuchowa, jak i radni nie dawali się sprowokować przez mieszkańców, aby uniknąć
nieporozumień. Radna oznajmiła również, że zdanie wypowiedziane na temat złożonych
skarg, jest jej osobistym zdaniem.
Skwierczyński Piotr – radny zaproponował, aby zakończyć dyskusję w tej sprawie.
Szukiełowicz Zdzisław – radny stwierdził, że nie można pozwolić mieszkańcom na
obrażanie Burmistrza Kożuchowa, radnych, czy pracowników urzędu. Radny dodał, że
prawdę lub nieprawdę należy weryfikować, a nie przyznawać jej rację.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Komisja
Rewizyjna jest do oceny relacji między Burmistrzem Kożuchowa, a mieszkańcami.
Radny dodał, że skoro uzasadnienie zostało już podpisane przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, to obecna dyskusja jest niepotrzebna.
Jakóbczak Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 12, przeciw – 2, wstrzymało
się od głosowania - 0, nie głosowało - 0/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych na stan 15.

Do pkt. 6.
Niezgodzki Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w wyniku braku spraw różnych
zamknął punkt 6.

Do pkt. 7.
Protokół z sesji Rady Miejskiej nr XXI został przyjęty większością głosów. /za – 13,
przeciw- 0, wstrzymało się od głosu – 1, nie głosowało - 0/
Podczas głosowania obecnych 14 radnych.
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Do pkt. 8.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując
wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 14:00.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Ozgowicz

Jacek Niezgodzki
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