P R O T O K Ó Ł NR XLV/22
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku
pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Ireneusza Drzewieckiego
W sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15.
Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Jagasek Paweł

- Burmistrz Kożuchowa

2/ Rajewska – Jaworowicz Joanna

- Skarbnik Gminy

3/ Szczepankiewicz Katarzyna

- Radca Prawny UM

4/ Kierownicy wydziałów, goście.

Do pkt. 1.
Otwarcia sesji o godz. 11:00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz
Drzewiecki witając radnych oraz gości. Poinformował 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 27 kwietnia br. odbyło
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, natomiast Komisja
Społeczno-Budżetowa obradowała w dniu 28 kwietnia br.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, jednego z drzew wchodzących
w skupienie trzech dębów szypułkowych „Lech Czech i Rus” zlokalizowanych na terenie
działek ozn. nr ewid. 585 i 582 poł. w obrębie 0001 Broniszów, gmina Kożuchów. /numer druku
XLV/1/22/
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4.2. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kożuchów w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. /numer druku XLV/2/22/
4.3. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Gminie
Kożuchów. /numer druku XLV/3/22/
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLIV.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, złożył wniosek o wprowadzenie do pkt 4 porządku
obrad następujące projekty uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLV/4/22/,
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. /za – 13/
- zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata
2022-2035 /numer druku XLV/5/22/,
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. /za – 13/
- udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /numer druku XLV/6/22/.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. /za – 13/
Nie zgłoszono innych wniosków formalnych do przedstawionego porządku obrad.
W związku z tym porządek obrad uważa się za przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 2.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację o udzielonych odpowiedziach
na interpelacje złożone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2022 roku. Następnie
przedstawił sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami. /Informacja w załączeniu/
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Pikulski Adrian - radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji podziękowano za pomoc przy gaszeniu pożaru domu w Mirocinie
Średnim.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
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Do pkt. 3.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie interpelacji
i zapytań w formie ustnej lub pisemnej.
W dyskusji udział wzięli: Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji zgłoszono poniższą interpelację nr 3.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
Interpelacje złożone w formie pisemnej podczas sesji Rady Miejskiej
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
1. W dniu 24 kwietnia br. w Książu Śląskim odbyło się spotkanie
z przedstawicielem/projektantem, który na zlecenie firmy Orange Polska ma zaprojektować
i wybudować światłowody w naszej miejscowości na podstawie tzw. programu Polska Cyfrowa.
Niestety w toku uzgodnień okazało się, że w ramach projektu na ten moment tylko do sieci
światłowodowej uzyskają podłączenie te gospodarstwa domowe, które były w ewidencji na
przełomie lat 2016/2017. W związku z tym, czy Gmina Kożuchów może interweniować w imieniu
mieszkańców o aktualizację w ramach tego projektu, by podczas realizacji dopisać do ww.
projektu gospodarstwa domowe, które nie zostały nim objęte? Z informacji przekazanej od
projektanta on nie ma uprawnień w tym zakresie ewentualnie na prośbę mieszkańców może
zgłosić to do zleceniodawcy. W związku z tym, czy również gmina Kożuchów może wesprzeć
w tych działaniach mieszkańców i również wystąpić do Orange Polska o rozszerzenie zakresu
projektu o pominięte gospodarstwa, które faktycznie w okresie lat 2016/2017 nie istniały
w ewidencji budynków?
2. W Mirocinie Górnym odbyła się uroczystość wręczenia promesy dla tamtejszego OSP na
zakup samochodu ze środków rządowych. Podczas wręczania promesy w kierunku naszego
samorządu padły słowa o braku współpracy i wsparcia ze strony naszego samorządu. W związku
z tym zwracam się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy faktycznie nie ma współpracy w zakresie
wspierania i wspólnej realizacji inwestycji, czy zakupów finansowanych jednocześnie ze środków
rządowych oraz środków naszego samorządu. Czy potwierdza Pan Burmistrz brak takiej
współpracy? Jeżeli tak, co w ocenie Pana Burmistrza jest tego powodem? Bowiem niestety
sygnały o braku współpracy również docierają do mnie od innych osób już od dłuższego czasu,
bowiem nie jest przecież tajemnicą, iż gmina Kożuchów złożyła wnioski do tzw. programu Polski
Ład w tym na inwestycje dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim
oraz remonty drogi w m. Studzieniec, na których obu to inwestycjach - mi jako radnemu mocno
zależy by doszły do skutku. A pojawienie się w przestrzeni publicznej tego typu sformułowań
z pewnością nie sprzyja pozyskaniu środków na m.in. wyżej wspomniane inwestycje.
3. W kontekście całej sytuacji i pojawiających się informacji, jako by nasz samorząd nie
współpracował z administracją rządową, podtrzymuję złożony w formie ustnej wniosek na sesji
Rady Miejskiej, odnośnie zaproszenia przedstawiciela administracji rządowej do Kożuchowa,
byśmy jako radni mieli możliwość wysłuchania ewentualnych uwag, co do współpracy z naszym
samorządem. W związku z tym wnoszę, by na planowaną majową sesję Rady Miejskiej

3

w Kożuchowie zaprosić Pana Wojewodę, bądź jednego z dwóch Wicewojewodów lub któregoś
z parlamentarzystów PiS w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Celem wizyty było by
omówienie współpracy i spraw jakie są dla naszego samorządu ważne w kontekście m.in.
planowanych inwestycji i uzyskania na nie dofinansowania z programów centralnych.
Do pkt. 4.1.
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
zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, jednego z drzew wchodzących
w skupienie trzech dębów szypułkowych „Lech Czech i Rus” zlokalizowanych na terenie
działek ozn. nr ewid. 585 i 582 poł. w obrębie 0001 Broniszów, gmina Kożuchów /numer druku
XLV/1/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 4.2.
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
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kożuchów w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /numer druku XLV/2/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 4.3.
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
wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Gminie Kożuchów
/numer druku XLV/3/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 4.4.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
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Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLV/4/22/.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej, Rajewska – Jaworowicz
Joanna – Skarbnik Gminy, Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
Kozłowska Anna – Kierownik OPS w Kożuchowie.
Podczas dyskusji zapytano, jaki wpływ ma obecny wzrost stóp procentowych na
spłacanie kredytów zaciągniętych przez Gminę, poproszono o wyjaśnienie w jaki sposób
zostanie wykorzystane wsparcie finansowe związane z programem „Korpus Wsparcia
Seniorów”.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLV/4/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 4.5.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata
2022-2035 /numer druku XLV/5/22/.
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 XLV/5/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 4.6.
Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, przedstawiła opinie komisji
w sprawie projektu uchwały. /Opinie Komisji w załączeniu/
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków /numer druku XLV/6/22/.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Szukiełowicz Zdzisław – radny Rady Miejskiej, Jagasek Paweł –
Burmistrz Kożuchowa.
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Podczas dyskusji zapytano o możliwą omyłkę pisarską.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /numer druku XLV/6/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/
/Protokół imiennego głosowania w załączeniu./

Do pkt. 5.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, Jagasek
Paweł – Burmistrz Kożuchowa, Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji Przewodniczący Rady przypomniał o posiedzeniu Kapituły Nagrody
Gminy Kożuchów, wyrażono niezadowolenie z powodu pominięcia Burmistrza Kożuchowa oraz
radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie w uroczystym wręczeniu promesy na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego podczas uroczystości organizowanych przez OSP Mirocin Górny,
następnie zgłoszono ww. interpelacje nr 1 i 2. Poproszono o udzielenie informacji w jaki sposób
Gmina pomogła już uchodźcom z Ukrainy.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.

Do pkt. 6.
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 XLIV z dnia 31 marca 2022 r. z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, uważa się za przyjęty.

Do pkt. 7.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, wobec wyczerpania porządku obrad
zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 11:55.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Raszewska

Ireneusz Drzewiecki

6

Podjęte uchwały:
- XLV/343/22 – w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, jednego
z drzew wchodzących w skupienie trzech dębów szypułkowych „Lech Czech i Rus”
zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr ewid. 585 i 582 poł. w obrębie 0001 Broniszów,
gmina Kożuchów.
- XLV/344/22 – w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kożuchów
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
-

XLV/345/22

–

w

sprawie

wskazania

wstępnej

lokalizacji

nowych

przystanków

komunikacyjnych w Gminie Kożuchów.
- XLV/346/22 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok.
- XLV/347/22 – w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kożuchów na lata 2022-2035.
- XLV/348/22 – w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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