P R O T O K Ó Ł NR XLII/22
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 27 stycznia 2022 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Ireneusza Drzewieckiego
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Jagasek Paweł

- Burmistrz Kożuchowa

2/ Zwolińska Magdalena

- Sekretarz Gminy

3/ Rajewska-Jaworowicz Joanna

- Skarbnik Gminy

4/ Kierownicy wydziałów, goście.

Do pkt. 1.
Otwarcia sesji o godz. 11:00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz
Drzewiecki witając radnych oraz gości. Poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją
związaną z panującą epidemią wywołaną wirusem COVID-19, radni Rady Miejskiej
w Kożuchowie zajęli miejsca siedzące w bezpiecznej od siebie odległości. Przypomniał
o obowiązku w zakresie nie ujawniania bez nieuzasadnionej potrzeby danych osobowych osób
niebędących funkcjonariuszami publicznymi. Następnie stwierdził prawomocność obrad,
odczytał porządek obrad informując, że sesja rady jest utrwalana i transmitowana za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował również, że w dniu 24 stycznia br. odbyły
się posiedzenia Komisji Społeczno-Budżetowej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, natomiast w dniu 25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok.
2.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na
2022 rok. /numer druku XLII/1/22/
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok.
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3.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Kożuchowie na 2022 rok. /numer druku XLII/2/22/
4. Sprawozdanie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie z działalności za 2021 rok:
4.1. Komisji Rewizyjnej.
4.2. Komisji Społeczno – Budżetowej.
4.3. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4.4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok. /numer druku XLII/3/22/
7.2. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na
lata 2022-2035. /numer druku XLII/4/22/
7.3. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na
lata 2022-2026. /numer druku XLII/5/22/
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLI.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Nie zgłoszono innych wniosków formalnych do przedstawionego porządku obrad.
W związku z tym porządek obrad uważa się za przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 2.1.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji do
projektu uchwały. /Opinie w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok. /numer druku XLII/1/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Podczas głosowania obecnych 15 radnych na stan 15.
Do pkt. 3.1.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Szukiełowicz Zdzisław - radny Rady Miejskiej, Wajman Grzegorz –
Przewodniczący Komisji Społeczno-Budżetowej, Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady
Miejskiej.
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Podczas dyskusji poproszono o uwzględnienie w planie pracy Komisji SpołecznoBudżetowej w miesiącu marzec w pkt 3 – wizytację Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji do
projektu uchwały. /Opinie w załączeniu/
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję. Następnie złożył
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok /numer
druku XLII/2/22/.
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok /numer druku XLII/2a/22/ przyjęto do porządku obrad
jednogłośnie. /za - 15/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok. /numer
druku XLII/2a/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
Podczas głosowania obecnych 15 radnych na stan 15.
Do pkt. 4.
Żak Ryszard – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie z działalności
komisji za 2021 rok. /Informacja w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Przewodniczący Komisji Społeczno-Budżetowej, odczytał sprawozdanie
z działalności komisji za 2021 rok. /Informacja w załączeniu/
Skwierczyński Piotr – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odczytał
sprawozdanie z działalności komisji za 2021 rok. /Informacja w załączeniu/
Iskra Anna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odczytała sprawozdanie
z działalności komisji za 2021 rok. /Informacja w załączeniu/

Do pkt. 5.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację o udzielonych odpowiedziach
na interpelacje złożone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2021 roku. Następnie
przedstawił sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami. /Informacja w załączeniu/
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Do pkt. 6.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie interpelacji
i zapytań w formie ustnej lub pisemnej.
Podczas dyskusji zgłoszono i omówiono poniższe interpelacje.
Interpelacje złożone w formie pisemnej podczas sesji Rady Miejskiej
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
1. Ponawiam swoją interpelację o pilne wykonanie, co najmniej tymczasowej naprawy drogi
gminnej prowadzącej do bloków w m. Studzieniec (dz. 332/2), poprzez utwardzenie wjazdu
i uzupełnienie ubytków w destrukcie asfaltowym. Od wielu miesięcy składam wniosek
o dokonanie, co najmniej tymczasowej naprawy ww. drogi. Niestety do dzisiaj nic nie zostało
naprawione. Otrzymuję odpowiedź, że należny poczekać na poprawę warunków
atmosferycznych, co nastąpi na wiosnę. W mojej ocenie ww. droga dojazdowa i korzystający
z niej mieszkańcy nie mogą czekać taki okres jeszcze czasu bowiem szczególnie na zjeździe
z drogi wojewódzkiej i wjeździe ww. drogę ubytki w asfalcie i dziury są tak duże, że
uniemożliwiają normalne korzystanie z drogi i poważnie zagrażają już korzystającym z drogi
mieszkańcom. Proszę o pilniejsze, niż planowane na wiosnę wykonanie prac naprawczych drogi.
2. W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków przez gminy do programu
inwestycji strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach którego nasza gmina łącznie
może złożyć aż 5 wniosków (3 – podstawowe oraz 2 – jako dla gmin i powiatów
popegeerowskich), proszę o informację o złożonych wnioskach. W zakresie na co konkretnie
gmina złożyła oraz na jaką kwotę dofinansowania oraz na jaką kwotę łączną jest dany wniosek.
Wyrażam zgodę na udzielenie odpowiedzi po złożeniu wniosków, których termin upływa
15 lutego br.
3. Uważam, podobnie jak coraz więcej osób, które widzą dzisiejszy świat nastawiony na
wzrastającą konsumpcję, a z drugiej strony chcące troszczyć się o dobro planety i naszą
przyszłość poprzez np. działania przyczyniające się do redukcji odpadów, iż w naszej gminie
brakuje miejsca, w którym można było by pozostawić rzeczy, przedmioty dla innych osób, które
z chęcią by je przyjęły. Brakuje miejsca umożliwiającego pozostawienie zarówno małych rzeczy,
książek, gadżetów, zabawek, jak i dużych np. mebli. Miejsca do którego trafiały by takie
przedmioty, a następnie mogły by być z tego miejsca zabierane przez zainteresowane osoby. Nie
tylko osoby w potrzebie, w związku z nagłym zdarzeniem losowym, ale przez każdego kto miał by
ochotę i któremu dana rzecz była by potrzebna. Chciałbym zachęcić gminę do stworzenia
miejsca w którym mieszkańcy mogli by pozostawiać używane rzeczy w dobrym stanie, z których
nie chcą już korzystać lub których nie potrzebują. Chciałbym zachęcić do stworzenia miejsca –
magazynu do przechowywania takich rzeczy. Podobne projekty ruszyły już w kilkunastu
miastach, gdzie powstają specjalne miejsca do których mieszkańcy mogą oddawać różne
przedmioty w tym np. zabawki, książki czy większe gabaryty np. meble. Dodatkowo w niektórych
miastach w tego typu działania angażują się miejskie spółki komunalne i również do takich
miejsc trafiają rzeczy, które mieszkańcy uznają za niepotrzebne i wyrzucają na śmieci.
Przykładem jest tu np. Zielona Góra i niedawno otwarte tam tzw. Szperowisko. Mieszkańcy
naszej gminy często np. niepotrzebne meble ogłaszają na portalach internetowych, jednak jest
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wiele sytuacji, gdy akurat nie ma chętnych na dany przedmiot, ale po jakimś czasie pojawia się
osoba, która daną rzecz potrzebuje, niestety poprzedni właściciel wyrzucił już daną rzecz na
śmieci. W tego typu sytuacjach problemem jest przechowanie danej rzeczy. Mam świadomość, że
w celu realizacji takiego pomysłu niezbędne jest współdziałanie naszych jednostek, stowarzyszeń
czy innych instytucji. Bowiem w miastach gdzie takie inicjatywy powstają są prowadzone
bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy, lub gmina bezpośrednio wspiera. Jednak
uważam, że pomysł uruchomienia takiej naszej kożuchowskiej „dzielni” (tak się mają nazywać
tego typu miejsca np. w Warszawie) jest wart rozważenia. Forma i zakres jest sprawą otwartą.
Bowiem np. w Nowej Soli przy wsparciu gminy takie zadania realizuje Nowosolska Paczka,
która posiada i prowadzi swój magazyn z rzeczami używanymi. Myślę, że o ilości rzeczy, które
trafiają docelowo na wysypiska śmieci, a mogły by jeszcze nie jednemu posłużyć mogli by się
wypowiedzieć nasi pracownicy spółki komunalnej. Uważam, że pomysł uruchomienia u nas
w gminie miejsca w którym można pozostawić zbędne rzeczy w dobrym stanie, które następnie
nasi mieszkańcy zainteresowani tymi rzeczami mogli by je z zabrać i dać im możliwość dalszego
służenia jest zasadny i warty rozważenia. Chciałbym poznać opinie naszej gminy i burmistrza na
temat takiej inicjatywy i możliwości jej realizacji.
Wajman Grzegorz – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
4. Na prośbę mieszkańców proszę o naprawę drogi ulicy Zielona dojazd do numeru 4A utwardzenie i wyrównanie drogi.
Walczak Tomasz – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie zwraca się z prośbą o wystąpienie z pismem do
właściciela domu przy ul. 22 Lipca, sąsiadującego z terenem Szkoły Podstawowej nr 2
w Kożuchowie o przycięcie lub całkowite usunięcie wysokich świerków, ponieważ po ostatnich
wiatrach jedno drzewo poleciało i mało brakowało, aby uszkodzony został budynek szkoły.
Prosimy o pilną interwencję.
Do pkt. 7.1.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLII/3/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 7.2.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
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Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata
2022-2035. /numer druku XLII/4/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/

Do pkt. 7.3.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata
2022-2026. /numer druku XLII/5/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 15/
/Protokół imiennego głosowania w załączeniu./

Do pkt. 8.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Perdian Halina – radna Rady Miejskiej, Jagasek Paweł – Burmistrz
Kożuchowa, Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, Jelinek Marcin – radny
Rady Miejskiej, Kardynał Henryk - radny Rady Miejskiej, Iskra Anna – radna Rady Miejskiej,
Skwierczyński Piotr – radny Rady Miejskiej, Żak Ryszard – radny Rady Miejskiej, Szukiełowicz
Zdzisław - radny Rady Miejskiej, Walczak Tomasz - radny Rady Miejskiej, Wajman Grzegorz –
radny Rady Miejskiej, Nowocień Andrzej - radny Rady Miejskiej, Pikulski Adrian - radny Rady
Miejskiej.
Podczas dyskusji poproszono o poprawienie pokrywy włazu kanalizacji przy ulicy
Nowosolna 7, poproszono o wyrównanie dziur w drodze przy ulicy Wrzosowej, Kwiatowej,
Krętej i Hożej, zapytano kiedy zostaną zdjęte w mieście świąteczne iluminacje, poproszono
o wyjaśnienie sytuacji związanej z dofinansowaniem do zakupu wozu strażackiego dla OSP
Mirocin Górny, poruszono obecną sytuację związaną z wodomierzami na terenie gminy,
zwrócono uwagę na zaniedbywanie nowej nawierzchni sali gimnastycznej przy ulicy Anny
Haller przez uczęszczające grupy sportowe, podziękowano również za wymianę instalacji
elektrycznej na tej sali oraz omówiono ogólne funkcjonowanie ww. sali gimnastycznej, zapytano
o oświetlenie przy ulicy Kwiatowej i Wrzosowej, poproszono o naprawę drogi ulicy Zielonej,
poproszono o informację w sprawie obecnej sytuacji związanej z rekultywacją składowiska
odpadów w Mirocinie Dolnym.
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Do pkt. 9.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na podstawie § 32 ust. 3
Statutu Gminy Kożuchów, w związku z brakiem wniesienia poprawek i uzupełnień do protokołu
nr XLI z dnia 28 grudnia 2021 r. z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, uważa się za przyjęty.

Do pkt. 10.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, wobec wyczerpania porządku obrad
zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 12:05.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Magdalena Raszewska

/-/ Ireneusz Drzewiecki

Podjęte uchwały:
- XLII/323/21 – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2022 rok.
- XLII/324/21 – w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie
na 2022 rok.
- XLII/325/21 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok.
- XLII/326/21 – w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kożuchów na lata 2022-2035.
- XLII/327/21 – w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kożuchów na lata 2022-2026.
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