P R O T O K Ó Ł NR XLVI/22
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie
odbytej w dniu 26 maja 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/ Rajewska – Jaworowicz Joanna

- Skarbnik Gminy

4/ Szczepankiewicz Katarzyna

- Radca Prawny UM

5/ Kierownicy wydziałów, goście.

Do pkt. 1.
Otwarcia sesji o godz. 9:00 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 4 maja br. odbyło się
posiedzenie Kapituły Honorowej, natomiast w dniach 23 maja br. odbyły się posiedzenia
Komisji Społeczno-Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej, 24 maja br. obradowała Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji, natomiast w dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
5.1. nadania tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów” /numer druku XLVI/1/22/.
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6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLV.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, złożył wniosek o wprowadzenie do pkt 5 porządku
obrad następujące projekty uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLVI/3/22/.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. /za – 12/
- zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata
2022-2035 /numer druku XLVI/4/22/.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. /za – 12/
Iskra Anna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, złożyła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Burmistrza Kożuchowa /numer druku XLVI/2/22/.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad większością głosów. /za – 11, przeciw
– 0, wstrzymało się od głosu - 1/
Podczas głosowania obecnych 12 radnych, na stan 15.
Nie zgłoszono innych wniosków formalnych do przedstawionego porządku obrad.
W związku z tym porządek obrad uważa się za przyjęty jednogłośnie. /za – 12/

Do pkt. 2.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 19 kwietnia
br. radni otrzymali informację w formie elektronicznej, następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Brzezińska Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
Kozłowska Anna – Kierownik OPS-u w Kożuchowie, Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji omówiono wnioski po zapoznaniu się z informacją nt. Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej za 2021 rok.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.
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Do pkt. 3.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił informację o udzielonych odpowiedziach
na interpelacje złożone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 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 Paweł –
Burmistrz Kożuchowa.
Podczas dyskusji zapytano na jakim etapie jest przyjęta przez Radę Miejską uchwała
intencyjna ws. połączenia Centrum Kultury „Zamek” oraz Biblioteki Publicznej. Zapytano
również, jakie są plany dotyczące biblioteki w Książu Śląskim.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.

Do pkt. 4.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, poprosił o składanie interpelacji
i zapytań w formie ustnej lub pisemnej.
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 od przewodniczącego Rady Miejskiej, w zakresie rozpatrzenia pisma
odnośnie ponownego wniosku od OSP Mirocin Górny w zakresie dofinansowania zakupu
samochodu.
2. Ponawiam swoją interpelację złożoną w kwietniu br. w zakresie zaproszenia na sesję
przedstawiciela władz wojewódzkich odnośnie wniosków jakie gmina Kożuchów składa do
aktualnych naborów w ramach programów rządowych, a podjęcie decyzji samoistnej o nie
wysyłaniu zaproszenia podjętą przez przewodniczącego rady, uważam za przekroczenie swoich
kompetencji w zakresie należytego i obiektywnego rozpatrzenia wniosku, bowiem sesje rady
miejskiej są ogólnodostępne, w związku z tym zaproszenie na nią może otrzymać każdy. Z tego co
pamiętam jak na sesji pojawił się Pan Senator, to nikt nie kwestionował tego, bez względu na
swoje poglądy polityczne. Tym bardziej, że Pan senator przedstawiał swój punkt widzenia
i apelował do radnych o współpracę w tym zakresie. Idąc tym tokiem uważam, że podobnie
potraktowany winien być przedstawiciel władz wojewódzkich z ramienia PiS.
3. Proszę o informację, na jakim etapie jest aktualnie przyjęta przez Radę Miejską uchwała
intencyjna ws. połączenia Centrum Kultury „Zamek” oraz Biblioteki Publicznej, czy wpłynęły
już stosowne opinie zewnętrzne w tym zakresie, jeżeli tak, to od kogo i czy to są opinie pozytywne
czy negatywne?
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4. W związku z informacjami jakie najpierw pojawiały się wśród mieszkańców, a w ostatnim
czasie zostały również potwierdzone przez Pana prezesa PUK USKOM sp. z o.o. odnośnie
problemów, jakie zaczęły występować w m. Książ Śląski odnośnie sieci wodociągowej oraz
wprowadzonymi przez spółkę ograniczeniami możliwości przyłączania nowych odbiorców do
sieci wodociągowej, co jest związane z dużym rozwojem nowego budownictwa w tej
miejscowości, a z drugiej strony ograniczeniami technologicznymi wydajności sieci oraz SUW-u,
proszę o krótką informację potwierdzająca zaistniałą sytuację wraz ze wskazaniem możliwych
terminów jej rozwiązania, o czym sygnalizował Pan Prezes na ostatnim posiedzeniu komisji
społeczno-budżetowej, poprzez budowę nowej studni oraz modernizację SUW-u.
Nowocień Andrzej – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
5. Proszę o wymianę hydrantu przy posesji numer 62 w Stypułowie - hydrant jest bardzo stary.
Do pkt. 5.1.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił procedurę nadawania przez
kapitułę Honorową Gminy Kożuchów tytułów: Honorowy Obywatel Kożuchowa, Zasłużony dla
Gminy Kożuchów oraz Przyjaciel Gminy Kożuchów. Poinformował o wpłynięciu 3 wniosków,
z których tylko jeden został pozytywnie zaopiniowany. Było to podstawą do przygotowania
procedowanego w dniu dzisiejszym projektu uchwały.
Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, przedstawił zasadność podjęcia procedowanej uchwały
oraz zaapelował o jednogłośne głosowanie.
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
nadania tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów” /numer druku XLVI/1/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/
Podczas głosowania obecnych 13 radnych, na stan 15.

Do pkt. 5.2.
Iskra Anna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawiła projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa /numer druku
XLVI/2/22/.
Wajman Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa /numer druku XLVI/2/22/.
Projekt uchwały został przyjęty większością głosów. /za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od
głosu - 2/
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Do pkt. 5.3.
Rajewska – Jaworowicz Joanna – Skarbnik Gminy, przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok /numer druku XLVI/3/22/.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej, Rajewska – Jaworowicz
Joanna – Skarbnik Gminy, Kardynał Henryk - radny Rady Miejskiej, Trojanowski Sławomir –
Prezes PUK USKOM, Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, Iskra Anna – radna Rady
Miejskiej.
Podczas dyskusji zapytano o wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego
w Studzieńcu, zapytano czy na ulicy Kościelnej i Obywatelskiej została już wymieniona
kanalizacja - w związku z planowanymi remontami tych ulic, zapytano czy jest możliwość
ogłoszenia ponownego przetargu na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Mirocinie
Średnim. Następnie zapytano, kto będzie wykonywał zadanie polegające na wykonaniu
przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Zielonogórskiej 24 w Kożuchowie.
Z powodu przerwy technicznej, spowodowanej brakiem połączenia internetowego,
nastąpiła chwilowa przerwa w transmisji obrad sesji.
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 XLVI/3/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/

Do pkt. 5.4.
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 XLVI/4/22/.
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 XLVI/4/22/.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za – 13/
/Protokół imiennego głosowania w załączeniu./
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Do pkt. 6.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Jagasek Paweł – Burmistrz Kożuchowa, Szukiełowicz Zdzisław.
Podczas dyskusji Burmistrz Kożuchowa zaprosił do uczestniczenia w najbliższych
obchodach Dni Kożuchowa. Następnie radny Zdzisław Szukiełowicz zaprosił do wzięcia udziału
w sesji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, zamknął dyskusję.

Do pkt. 7.
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 XLV z dnia 28 kwietnia 2022 r. z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, uważa się za przyjęty.

Do pkt. 8.
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej, wobec wyczerpania porządku obrad
zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w sesji. Sesję zakończono o godzinie 9:50.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Raszewska

Ireneusz Drzewiecki

Podjęte uchwały:
- XLVI/349/22 – w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów”.
- XLVI/350/22 – w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa.
- XLVI/351/22 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2022 rok.
- XLVI/352/22 – w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kożuchów na lata 2022-2035.
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