Kożuchów, 29.03.2021 r.
Nasz znak: OR.0003.10.2021.MR
Pan/ Pani
...............................................
...............................................

sprawa: interpelacje radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 25 marca 2021 roku, zgłoszono
następujące interpelacje:
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
1. Proszę o informacje odnośnie zgłaszanego mi problemu, dlaczego z pośród wszystkich jednostek
OSP, 3 jednostki nie mają zapewnionej tzw. stałej gotowości bojowej w postaci osoby/strażaka, który
odpowiada za stałą gotowość jednostki do udziału w akcji (tak zostało mi to przekazane, wiec jak
nazewnictwo jest błędne to proszę mnie poprawić). Z informacji jakie zostały mi przekazane tej formy
wsparcia zostały pozbawione jednostki OSP Lasocin, OSP Mirocin Dolny i OSP Mirocin Górny. Jeżeli
jest to prawda, to proszę o informację, co jest powodem podjęcia takiej decyzji, o jakich kosztach
miesięcznych mówimy w tym przypadku i jakie było kryterium objęcia części jednostek tym wsparciem,
a pozostałych już nie?
2. Proszę o uregulowanie numeracji interpelacji pomiędzy systemem informatycznym radni.info,
a prowadzoną ewidencją w Biurze Rady. Bowiem utrudnia to sposób ustalenia odpowiedzi na
interpelacje jakie otrzymują radni. Proponuje stosować numerację z systemu, czyli podstawą jest
nr interpelacji, a nie osoba składająca ją i odpowiadać indywidualnie, a nie zbiorczo, jak jest w tej chwili.
3. W związku z tragicznym pożarem w Książu Śląskim proszę o podjęcie działań w celu zabezpieczenia
budynku po pożarze, z racji tego, że będzie to zapewne teraz stanowiło pustostan. Budynek jest
w bardzo złym stanie, nie zabezpieczony żadnym ogrodzeniem, a gmina Kożuchów, z informacji jakie
mam, również ma udziały w tej nieruchomości.
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4. Proszę o informację, które zadania ujęte w Stanowisku Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia
27 sierpnia 2020 roku (Stanowisko nr 1 w sprawie potrzeby ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie
Województwa Lubuskiego) znalazły się do realizacji w budżecie Województwa Lubuskiego.
5. Proszę o informację, które zadania ujęte w Stanowisku Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia
27 sierpnia 2020 roku (Stanowisko nr 2 w sprawie potrzeby ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie
Powiatu Nowosolskiego) znalazły się do realizacji w budżecie Powiatu Nowosolskiego.
6. Proszę o przygotowanie na najbliższą sesję stanowiska Rady Miejskiej w Kożuchowie odnośnie
rekultywacji byłego składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. Stanowisko winno odnosić się do
aspektu zmiany prawa, odnośnie uzyskiwania zezwolenia przez inwestora w zakresie uczestnictwa
w takim postępowaniu gminy.
7. Proszę o wystosowanie pisma do ZDW z informacją skierowaną do gminy Kożuchów, pismo ZDWZG-WPE-0212-23/2021 w sprawie budowy chodnika w m. Książ Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 283, w którym gmina potwierdzi chęć realizacji inwestycji, jednak prosi o czas potrzebny na
znalezienie oszczędności w realizowanym budżecie na rok 2021. Dlatego w imieniu swoim
i mieszkańców bardzo proszę o wykazanie dobrej woli współpracy odpowiadając na ww. propozycję
ZDW i o nie rezygnowanie z realizacji zadania w tym roku.
Walczak Tomasz – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
8. Pani Sołtys Sołectwa Bielice zwraca się z prośbą o zamontowanie przenośnej kamery na odcinku
drogi z Bielic do Dziadoszyc - w ostatnim czasie bardzo duża ilość opon zostaje wyrzucana na tym
odcinku drogi. Straż pożarna trzy krotnie już gasiła tam porzucone opony.
9. Zwracam się z prośbą o przesłanie pisma do Energetyki o przeprowadzenie wizji lokalnej oględzin
o stanie słupów oświetleniowych betonowych na ulicy Polnej , 1 Maja , Żagańska - większość słupów
jest w złym stanie technicznym (wykruszony beton, widoczne druty zbrojeniowe). Czy jest możliwość
o przeprowadzenie wizji technicznego stany słupów w całej Gminie Kożuchów?
10. Mieszkańcy często zgłaszają brak oświetlenia ulicznego (spalone świetlówki). Podawany jest numer
ze słupa oświetleniowego, jednak duża ilość słupów nie posiada widocznych numerów i nie można
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zgłosić usterki. Zwracam się z prośbą o przesłanie pisma do Energetyki o poprawienie numerów, które
znajdują się na słupach oświetleniowych w całej Gminie Kożuchów.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Cyt.:
11. W związku z licznymi kolizjami drogowymi w ostatnim okresie czasu na drodze przy ul. Okrzei
w Kożuchowie (zniszczone ogrodzenie targowiska, zniszczona barierka przy posesji Drzymały 1,
zniszczone ogrodzenie przy posesji Okrzei 13, zderzenie aut na wysokości zjazdu na ul. Drzymały),
wnioskuję o postawienie znaków ograniczających prędkość do 40 km/h na odcinku tej drogi pomiędzy
ul. Nowogrodzką, poprzez ul. Kolorową, a 1 Maja.
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli, Wydział Ruchu Drogowego poinformowała mnie, że
w okresie od 01.01.2018 do 25.03.2021 na ul. Okrzei, Kolorowej (łączna długość około 320 mb)
w Kożuchowie odnotowano 13 kolizji drogowych (w 2018 - 3, 2019 - 6, 2020 - 2, 2021 - 2).
Argumentem za takim rozwiązaniem jest również położenie na wskazanym odcinku drogi m.in.:
przedszkola, wejścia na targowisko miejskie, przejścia dla pieszych usytuowanego na jednym z łuków
tej drogi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki
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