Kożuchów, 03.01.2017 r.
Nasz znak: OR.0003.35.2016.MO
Pan/ Pani
...............................................
...............................................
sprawa: wniosków i interpelacji radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 29 grudnia 2016 roku zgłoszono
następujące wnioski:
Drzewiecki Ireneusz - Przewodniczący Rady Miejskiej
cyt.:
1. „Proszę o przekazanie informacji, czy członkowie zarządu (w tym główna księgowa) spółki PUK
USKOM Kożuchów otrzymali/otrzymają nagrody za 2016 rok. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości, jakie jest
uzasadnienie, kto zatwierdził wysokość tych nagród.”.
2. „Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej braku wydawania paragonów fiskalnych za odpłatne
korzystanie z toalet w CK Zamek Kożuchów.”.
3. „Czy była rozważana w Gminie ponownie, wzorem roku 2016 możliwość zawarcia porozumienia
z Powiatowym Zarządem Dróg starostwa nowosolskiego dot. utrzymania czystości i porządku na
drogach powiatowych położonych w obrębie miasta we własnym zakresie w roku 2017 tj. przez gminę
w zamian za dotacje ze strony PZD na realizacje tego zadania?
Jeżeli wielkość dotacji ze strony PZD byłaby niewspółmierna do zakresu prac, to proszę o wzięcie pod
uwagę przede wszystkim specyfikę ulicy Kraszewskiego jako drogi prowadzącej do szkoły.”.
4. „W kwietniu 2016 r. składałem wniosek dotyczący wykonania nowej nawierzchni chodnika przy ulicy
zielonogórskiej (droga wojewódzka) po lewej stronie w kierunku Mirocina Dolnego na odcinku od
skrzyżowania Placu Kopernika z ul. Zielonogórską do skrzyżowania ul. Zielonogórskiej
z ul. Sienkiewicza.
Stosowne pismo w dniu 09.05.2016 r. znak GK.7234.2.21.2016 zostało przez UM Kożuchów przesłane
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Odpowiedź zwrotna z dnia 08.06.2016 znak ZDWZG-WPE-0611/2016.
W dniu 25.10.2016 r. Urząd Miejski w Kożuchowie wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie
informacji o przewidywanych kosztach realizacji inwestycji z ewentualnym uwzględnieniem kosztów
wznowienia granicy pasa drogowego na odcinku planowanego chodnika.
W dniu 26.10.2016 zostałem poinformowany, że Urząd Miejski w Kożuchowie po otrzymaniu
powyższych informacji od Zarządu Dróg Wojewódzkich dokona oceny skutków finansowych dla
budżetu Gminy i podejmie decyzję w sprawie deklaracji przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji.
W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem jaki jest stan podjętych działań w tym
zakresie, jaka jest możliwość realizacji wniosku?”.

5. „We wrześniu 2016 r. składałem wniosek dotyczący wykonania nowej nawierzchni chodników na
Placu Kopernika (droga powiatowa). Czy Gmina poczyniła ustalenia z Powiatem nowosolskim co do
możliwości realizacji wnioskowanej inwestycji? Jeżeli tak, to jakie?”.
Jelinek Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
cyt.:
6. „W związku z unieważnieniem trzeciego postępowania przetargowego na zadanie pn.” Dowozy dzieci
i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów” proszę o informację jak zamierza
Pan burmistrz w tej sytuacji zorganizować dowozy dla uczniów, czy będzie to forma zastępcza, czy
docelowe rozwiązanie, za jaką kwotę i w jakim trybie, kto będzie wykonawca usługi ?”.
7. „Proszę o zwrócenie się do ZDW w Zielonej Górze z prośbą o możliwość rozważenia rozbudowy
istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Książ Śląski oraz
o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na tej drodze. Prośbę swoją motywuję wnioskami
mieszkańców, którzy zwrócili się o do mnie jako ich radnego o zajęcie się sprawą. W ostatnich latach
w oznaczonej lokalizacji powstało kilkanaście nowych domów co uzasadnia podjęcie tematu ze względu
na ich bezpieczeństwo. W załączeniu przedstawiam mapę poglądową z sugerowanymi przez
mieszkańców problemami jakie maja w tym zakresie.”. (mapka w załączeniu)
8. „Proszę o dokonanie utwardzenia drogi w miejscowości Książ Śląski – działka nr 241 i 258/22, co
„obiecał” Pan Burmistrz jednej z mieszkanek kilka miesięcy temu.”.
Brzezińska Barbara – radna Rady Miejskiej
cyt.:
9. „Wnoszę o pomoc w utwardzeniu i wyrównaniu drogi Tuwima i Brzechwy. Jeden z mieszkańców
posiada materiał – tłuczeń i prosi o udostępnienie sprzętu z USKOM-u i pomoc w naprawieniu drogi.”.
10. „Proszę o zmianę czasu zapalenia i gaszenia oświetlenia drogi Tuwima i przyległych. Problem był
zgłaszany w Wydziale Gospodarki Komunalnej (p. E. Kałużna) i otrzymaliśmy zapewnienie, że
oświetlenie będzie funkcjonowało według potrzeb mieszkańców.”.
Jakóbczak Tomasz – radny Rady Miejskiej
cyt.:
11. „Wprowadzenie do budżetu Gminy Kożuchów dofinansowania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na
wykonanie świateł przy przejściach dla pieszych na ulicy Nowosolnej (przy Biedronce i przy
skrzyżowaniu ulic Zygmuntowskiej i Nowosolnej).”.
12. „Informacja odnośnie wyjaśnienia przyczyn powstawania zanieczyszczeń w Kanale przy ulicy
Nowosolnej.”.
13. Prezes P.U.K. USKOM Kożuchów- wyjaśnienie podstaw prawnych dotyczących zasadności
pobierania opłat za wywóz nieczystości płynnych, pomimo pobierania opłat za odprowadzanie ścieków.
Czy nie jest to podwójne pobieranie opłat za tą samą usługę? (Wniosek P. Alicji Prokopiak).”.

Marek Andrzej - radny Rady Miejskiej
cyt.:
14. „Proszę o wycięcie trzech drzew – topoli, przy placu zabaw przy ul. Żagańskiej - Podbrzezie Górne
(drzewa zbyt wysokie, lecą gałęzie, zagrożenie bezpieczeństwa). Proszę o pozytywne rozpatrzenie
sprawy.”.
15. „Proszę o zawiezienie szlaki – tłucznia celem naprawienia drogi dojazdowej za basenami –
Podbrzezie Dolne ul. Kolonia Górska (około 4 przyczepy).”.
16. „Proszę o naprawę pobocza przy wysypisku (Stypułów) - prawa strona drogi, celem łatwego oraz
bezpiecznego zawracania autobusu szkolnego. Pobocze utwardzić tłuczniem.”.
Niezgodzki Jacek - radny Rady Miejskiej
cyt.:
17. „W związku z częstym zanikaniem ciśnienia wody w Sołectwie Broniszów od chwili wyremontowania
pompowni wody w dniu 24.12.2016 r. – Wigilia – była awaria i braki w dostawie wody. Proszę o pilne
i poważne potraktowanie sprawy. Proszę również o wyjaśnienie dlaczego na czas awarii, która
wystąpiła w okresie świątecznym nie podłączono pompy zastępczej do usunięcia usterki
i pozostawieniu mieszkańców bez bieżącej wody z wodociągów.”.
Pikulski Adrian - radny Rady Miejskiej
cyt.:
18. Proszę o zamontowanie w 2017 roku progów zwalniających na drodze gminnej prowadzącej do
bloków mieszkalnych w Mirocinie Średnim.”.
Wajman Grzegorz - radny Rady Miejskiej
cyt.:
19. „Na wniosek mieszkańców ulicy 22 Lipca 20 w Kożuchowie proszę o wyznaczenie jednego miejsca
parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce 428/1 w istniejącym parkingu.”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki

