Kożuchów, 04.10.2021 r.
Nasz znak: OR.0003.25.2021.MR
Pan/ Pani
...............................................
...............................................

sprawa: interpelacje radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 30 września 2021 roku, zgłoszono
następujące interpelacje:
Iskra Anna – radna Rady Miejskiej
Cyt.:
1. W nawiązaniu do pisma nr OR.0003.26.2019.MR z dnia 10.10.2019 w sprawie naprawy studzienek
w ul. Żagańskiej, informujemy, że studzienki miały zostać naprawione do 30.06.2020 r. przez PUK
USKOM. Potem otrzymaliśmy pismo nr ZDW-ZG-WZD-550-253/2020 z dnia 19.08.2020 r. od Zarządu
Dróg Wojewódzkich potwierdzające, że w zakresie regulacji włazów studni kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Kożuchów i Podbrzeziu Górnym podmiotem
odpowiedzialnym za regulację studni jest PUK USKOM, które zostało wezwane do wykonania regulacji
w terminie do 30.09.2020 r. Na kolejne zapytanie w tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź, że po
dogłębnej analizie formalno-prawnych aspektów przedmiotowego zagadnienia, Spółka Uskom nie czuje
się zobowiązana do utrzymywania należytego stanu nawierzchni drogowej i wskazuje na ZDW Zielona
Góra. Proszę o konkretne decyzje w tej sprawie tj. o dokładne sprecyzowanie terminu wykonania w/w
prac i o informacje, kto faktycznie jest odpowiedzialny za naprawę tych studzienek.
2. Zwracam się z prośbą o sprawdzenie hydrantu, który mieści się przy ul. Żagańskiej działka nr 341/1
obr. Podbrzezie Górne (zdjęcie w załączeniu).
3. Proszę o zamontowanie luster drogowych (komunikacyjnych) przy ul. Żagańskiej
w Podbrzeziu Górnym - 2 szt. Proszę o wspólną wizję w terenie w tej sprawie i o wyznaczenie terminu.
4. Proszę o zamontowanie na stałe pokrywy stalowej (która obecnie leży na chodniku przy
ul. Żagańskiej (zdjęcie w załączeniu). Obecnie pokrywa stwarza zagrożenie potknięcia się przez
przechodniów.
5. Zwracam się z prośbą o remont schodów oraz likwidację zarośniętych schodów przy bloku przy
ul. Klasztornej 5 w Kożuchowie. Oferta oraz zdjęcia w załączeniu.
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Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
6. W nawiązaniu do dyskusji prowadzonej na ostatnim posiedzeniu komisji stałych, w związku
z zapowiadanym w najbliższych tygodniach naborem wniosków do drugiej tury wniosków dla
samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – proszę o ujęcie w tym zakresie inwestycji
polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Studzieńcu wraz z rozbudową
remizy OSP - w związku z wieloletnimi już planami w zakresie budowy nowej remizy dla OSP
w Studzieńcu, oraz informacją, iż w roku bieżącym została zakończona dokumentacja na zmianę
sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Studzieńcu, uważam za zasadne
złożenie do ww. programu inwestycji polegającej na modernizacji budynku wraz z dobudową garaży dla
OSP. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Burmistrza, iż w jego ocenie koncepcja zapewnienia
bezpieczeństwa dla mieszkańców naszej gminy powinna strategicznie oprzeć się na kilku wybranych
jednostkach OSP, w tym OSP Studzieniec, dlatego uważam za zasadne złożenie tego wniosku
w ramach inwestycji strategicznych, bowiem odpowiada zaproponowanej przez Burmistrza koncepcji
rozwoju jednostek OSP w gminie Kożuchów, jak i strategicznego zapewnienia bezpieczeństwa jej
mieszkańcom. Zasadność wykonania tej inwestycji ma również pozytywną opinie komisji społecznobudżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, która w ostatnim okresie wizytowała remizy OSP na terenie
gminy.
7. W nawiązaniu do dyskusji prowadzonej na ostatnim posiedzeniu komisji stałych, w związku
z zapowiadanym w najbliższych tygodniach naborem wniosków do drugiej tury wniosków dla
samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – proszę o ujęcie w tym zakresie inwestycji
polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim wraz z modernizacją sieci
wodociągowej na obszarze Mirocina Górnego, Mirocina Dolnego, Mirocina Średniego i Studzieńca,
ewentualnie w realizacji z koncepcją przyłączenia do tej sieci Książa Śląskiego. Inwestycja również
należy do inwestycji strategicznych dla mieszkańców naszej gminy. Temat jakości wody i planów
poprawy tej jakości wraz z wieloma aspektami gospodarki wodno - ściekowej na tym obszarze
wielokrotnie był już poruszany. Niestety również do dnia dzisiejszego z braku otrzymania środków
nasza spółka PUK USKOM nie dokonała kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody
w Mirocinie Średnim, co było zapowiadane dwa lata temu. W związku z tym uważam za zasadne
uznanie tej inwestycji za jedną ze strategicznych dla naszej gminy, a tym samym spróbowanie złożenia
wniosku o jej dofinansowanie w ramach tzw. Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych.
8. Proszę o wystosowanie prośby do Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Soli odnośnie sprawdzenia
i w miarę możliwości dokonania przycinki suchych gałęzi drzew znajdujących się na granicach działki
nr 220 (pas drogi powiatowej nr 1050F) i działki prywatnej nr 115/1 przy posesjach nr 53 A i 53 B.
Istniejący tam drzewostan stanowią również dęby, które w opinii mieszkańców stanowią pomniki
przyrody. Dlatego proszę, o wyjaśnienie tej kwestii, czy ww. drzewa w dalszym ciągu stanowią pomniki
przyrody, czy znajdują się one w pasie drogowym, czy całkowicie na działce prywatnej oraz jeżeli okaże
się, że znajdują się w pasie drogowym, to usunięcie zwisających suchych konarów nad droga
powiatową.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ireneusz Drzewiecki
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