P R O T O K Ó Ł NR XLIV/22
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 31 marca 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/ Zwolińska Magdalena

- Sekretarz 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, 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 25 marca br. odbyły
się posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Społeczno-Budżetowej, natomiast w dniu
28 marca br. obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kożuchów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 roku.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Kożuchów na 2021 rok.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
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6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2022 r. /numer druku XLIV/1/22/
6.2. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
w 2022 roku. /numer druku XLIV/2/22/
6.3. przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kożuchów na lata 2022 – 2025. /numer druku
XLIV/3/22/
6.4.

przyznania

stypendiów

dla

osób

zajmujących

się

twórczością

artystyczną

i upowszechnianiem kultury w 2022 roku. /numer druku XLIV/4/22/
6.5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok. /numer druku XLIV/5/22/
6.6. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na
lata 2022-2035. /numer druku XLIV/6/22/
6.7. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Kożuchów. /numer druku XLIV/7/22/
6.8. wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. /numer druku
XLIV/8/22/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLIII.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Nie zgłoszono wniosków formalnych do przedstawionego porządku obrad.
W związku z tym porządek obrad uważa się za przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 2.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję. Poinformował, że
w dniu 25 marca br. informacja została zamieszczona na portalu radni.info oraz przesłana
mailowo do radnych. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, zamknął punkt obrad.

Do pkt. 3.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję. Poinformował, że
w dniu 25 marca br. informacja została zamieszczona na portalu radni.info oraz przesłana
mailowo do radnych. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, zamknął punkt obrad.
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Do pkt. 4.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację o udzielonych odpowiedziach
na interpelacje złożone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2022 roku. Następnie
przedstawił sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami. /Informacja w załączeniu/
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej, Jagasek PawełBurmistrz Kożuchowa, Szukiełowicz Zdzisław – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji zapytano o likwidację przez Fundację „Wzgórz Dalkowskich” Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Stypułowie, zapytano o ilość dzieci obywatelstwa Ukraińskiego
uczęszczających do szkół na terenie Gminy, zapytano o przedłużenie umowy obecnej Dyrektor
CK „Zamek” w Kożuchowie, zapytano o kwestię finansowania samorządów w związku
z obecnymi uchodźcami w Gminie, zapytano o dodatkowy sprzęt do pomocy przy rejestracji
uchodźców w Gminie.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.

Do pkt. 5.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie interpelacji
i zapytań w formie ustnej lub pisemnej. Następnie poprosił o przedstawienie informacji na temat
udzielanej pomocy dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy.
W dyskusji udział wzięli: Kozłowska Anna – Kierownik OPS w Kożuchowie, Jelinek
Marcin – radny Rady Miejskiej, Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji Kierownik OPS w Kożuchowie, przedstawiła informacje na temat
możliwości udzielania wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie dla
obywateli Ukrainy, w odniesieniu do obowiązujących obecnie przepisów prawnych.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
Interpelacje złożone w formie pisemnej podczas sesji Rady Miejskiej
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
1. Proszę o informację w zakresie planowanych prac remontowo-konserwacyjnych na
cmentarzach komunalnych w gminie Kożuchów w bieżącym roku, jakie będą wykonywane przez
zarządcę. Pytanie dotyczy również, czy w roku bieżącym zarządca planuje dokonać prac
konserwacyjnych ogrodzenia cmentarza w Książu Śląskim?
2. Proszę o informację, czy został już opracowany plan remontowo-naprawczy w zakresie
bieżącego utwardzenia dróg gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw. Corocznie
w okresie wczesnej wiosny jest dokonywany przegląd dróg i sporządzana lista bieżących napraw.
Proszę o informacje w tym zakresie.
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Pikulski Adrian – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
3. Proszę o naprawę uszkodzonych znaków drogowych przy drodze gminnej dojazdowej do
bloków mieszkalnych w Mirocinie Średnim – złamane mocowanie znaku przy posesji nr 42 oraz
uszkodzony ogranicznik - słupek przy progach zwalniających przy posesji 38.
4. Proszę o montaż barierek ochronnych przy remontowanym obecnie odcinku drogi gminnej
w Mirocinie Dolnym - na styku z kanałem Mirotka, w celu poprawy bezpieczeństwa na tym
odcinku. W ubiegłych latach wydarzył się tam wypadek śmiertelny, w którym rowerzysta wpadł
do Mirotki i się utopił. Zaznaczone miejsce w załączniku.
Do pkt. 6.1.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kożuchów w 2022 r. /numer druku XLIV/1/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.2.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2022 roku. /numer druku
XLIV/2/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.3.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Kożuchów na lata 2022 – 2025. /numer druku XLIV/3/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.4.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2022 roku.
/numer druku XLIV/4/22/
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Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.5.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok. /numer druku XLIV/5/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.6.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2022-2035. /numer
druku XLIV/6/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.7.
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej, poprosił o uzupełnienie informacji i podanie kwoty,
jaką Gmina uzyska z tytułu ustanowienia służebności.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że kwota jaka wpłynie do budżetu
Gminy na podstawie operatu szacunkowego to ok. 4.000 tys. zł.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kożuchów. /numer
druku XLIV/7/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 6.8.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił opinie Komisji
/informacja w załączeniu/, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca
prowadzenia handlu oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. /numer druku XLIV/8/22/
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/
/Protokół imiennego głosowania w załączeniu./

5

Do pkt. 7.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Kozłowska Anna – Kierownik OPS w Kożuchowie, Iskra Anna – radna Rady Miejskiej, Jagasek
Paweł – Burmistrz Kożuchowa, Muszyński Zygmunt - radny Powiatu Nowosolskiego, Pikulski
Adrian – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji zapytano o działania statutowe spółdzielni socjalnych „Eden” oraz
„Garnuszek”, poproszono o informacje na temat planowanej budowy trzody chlewnej
w Mirocinie

Górnym,

poinformowano

o

działaniach

Rady Powiatu

Nowosolskiego,

podziękowano mieszkańcom Gminy Kożuchów za zebrane dary dla obywateli Ukrainy,
podziękowano Panu Zygmuntowi Muszyńskiemu za wsparcie mieszkańców Mirocina Dolnego.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.

Do pkt. 8.
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 XLIII z dnia 24 lutego 2022 r. z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, uważa się za przyjęty.

Do pkt. 9.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, wobec wyczerpania porządku obrad
zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 11:45.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Raszewska

Ireneusz Drzewiecki
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Podjęte uchwały:
- XLIV/335/22 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2022 r.
- XLIV/336/22 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie
Izby Wytrzeźwień w 2022 roku.
- XLIV/337/22 – w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kożuchów na lata 2022 – 2025.
- XLIV/338/22 – w sprawie przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2022 roku.
- XLIV/339/22 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok.
- XLIV/340/22 – w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kożuchów na lata 2022-2035.
- XLIV/341/22 – w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Kożuchów.
- XLIV/342/22 – w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu oraz przyjęcia regulaminu
określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
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