Protokół z sesji ściśle odzwierciedla przebieg obrad w oparciu o nagranie cyfrowe

PROTOKÓŁ NR LVI/2018
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 maja 2018 roku, godzina 12.00
miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie
(Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

OTWARCIE OBRAD LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Otwieram obrady LVI sesji Rady Miejskiej w
Szprotawie. Witam serdecznie panie i panów radnych uczestniczących w dzisiejszej sesji. Witam
burmistrza i zastępcę burmistrza. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Żagańskiego Pana
Mirosława Gąsika. Witam etatowego członka Zarządu Powiatu Żagańskiego Pana Macieja
Borynę i Romana Śliwińskiego – radnego Rady Powiatu Żagańskiego. Witam komendanta PSP w
Żaganiu Pana Marka Ławreckiego. Witam dowódcę JRG w Szprotawie Pana Daniela Pelca. Witam
również Panią Genowefę Bilińską oraz Prezesa OSP w Borowinie Pana Marcina Furgala wraz z
towarzyszącymi mu osobami. Pani Bilińska i Panowie z OSP przybyli w związku z uroczystą
częścią sesji, która nastąpi za chwilę. Witam panią sekretarz, panią skarbnik, obsługę prawną.
Witam przewodniczących zarządów osiedli. Witam sołtysów. Witam kierowników urzędu,
dyrektorów jednostek podległych. Witam przedstawicieli prasy i wszystkich uczestniczących w
dzisiejszej sesji. Zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczy 21 radnych. Jest 100% frekwencja
w związku z tym rada jest władna do podejmowania uchwał.”

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Czy są uwagi do dzisiejszego porządku obrad
?.”
GŁOS ZABRAŁ:
Józef Rubacha – burmistrz: „Proszę o poszerzenie porządku obrad w punkcie podjęcia uchwał
o projekt uchwały w sprawie ustalania regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej
wzdłuż rzeki Szprotawa, której właścicielem/lub władającym jest Gmina Szprotawa. Powyższy
regulamin jest niezbędny gdyż zakończyła się już realizacja inwestycji i taki regulamin powinien
być i obowiązywać, żeby wykorzystywany był zgodnie z jego przeznaczeniem.”
WIĘCEJ PROPOZYCJI ZMIANY PORZĄDKU OBRAD NIE ZGŁOSZONO
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Zgłoszoną poprawką do porządku posiedzenia
poprzez dopisanie do porządku projektu uchwały w sprawie ustalania regulaminu korzystania z
infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa, której właścicielem/lub władającym jest
Gmina Szprotawa poddaję pod głosowanie.”
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Rada jednogłośnie 21”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” przyjęła do porządku posiedzenia
projekt uchwały w sprawie ustalania regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej
wzdłuż rzeki Szprotawa, której właścicielem/lub władającym jest Gmina Szprotawa
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Porządek obrad, uwzględniający projekt
uchwały w sprawie ustalania regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki
Szprotawa, której właścicielem/lub władającym jest Gmina Szprotawa poddaję pod głosowanie.”
Rada jednogłośnie 21”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” zatwierdziła porządek posiedzenia.
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z 19 i 27 IV br.
2. Wręczenie Aktu Nadania i Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawa Pani Genowefie
Nalikowskiej-Bilińskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej od 30 IV do 29 V br.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Ocena stanu przeciwpożarowego na terenie Gminy Szprotawa.
6. Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym
za okres od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Szprotawy;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1056F w km od 4+540 do
5+046”;
c) projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
d) ustalenia regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki
Szprotawa, której właścicielem/lub władającym jest Gmina Szprotawa.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Wolne wnioski.
10. Oświadczenia.
11. Informacje.
12. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Ad.1

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁÓW Z SESJI RM Z 19 I 27 KWIETNIA 2018 R.

r. Andrzej Skawiński –przewodniczący rady: „Czy są uwagi do protokołu z posiedzenia Rady
Miejskiej z 19 kwietnia 2018 roku ?.”
RADA NIE ZGŁOSIŁA UWAG
r. Andrzej Skawiński –przewodniczący rady: „Protokół z posiedzenia RM z 19 kwietnia 2018
roku poddaję pod głosowanie.”
Rada jednomyślnie w głosowaniu 21 ”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie z 19 kwietnia 2018 roku.
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r. Andrzej Skawiński –przewodniczący rady: „Czy są uwagi do protokołu z posiedzenia Rady
Miejskiej z 27 kwietnia 2018 roku ?.”
RADA NIE ZGŁOSIŁA UWAG
r. Andrzej Skawiński –przewodniczący rady: „Protokół z posiedzenia RM z 27 kwietnia 2018
roku poddaję pod głosowanie.”
Rada jednomyślnie w głosowaniu 21 ”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie z 27kwietnia 2018 roku.

Ad. 2

WRĘCZENIE AKTU NADANIA I MEDALU ZA ZASŁUGI DLA GMINY
SZPROTAWA PANI GENOWEFIE NALIKOWSKIEJ-BILIŃSKIEJ I OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W BOROWINIE

r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Oddaję głos panu burmistrzowi jako
inicjatorowi nadania Medali za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla Pani Genowefy Nalikowskiej—
Bilińskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie.”
Józef Rubacha – burmistrz: „Na podstawie uchwały nr XXII/131/2000 Rady Gminy i Miasta w
Szprotawie z 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia i nadawania Medalu za Zasługi dla
Gminy Szprotawy występuję z inicjatywą nadania Medalu za Zasługi pani Genowefie
Nalikowskiej-Bilińskiej. Pani Genowefa Nalikowska-Bilińska urodziła się w 1945 r. w
miejscowości Bobrowo, w woj. kujawsko-pomorskim. W roku 1968 ukończyła Akademię
Medyczną w Gdańsku, uzyskując dyplom magistra farmacji. Po ukończeniu studiów podjęła
pracę w aptece otwartej oraz w aptece szpitalnej w Iławie. Następnie pracowała jako kierownik
apteki szpitalnej w Górze Śląskiej. Pani Genowefa Nalikowska-Bilińska do Szprotawy przyjechała
w 1976 r. W latach 1976-1980 pracowała na stanowisku kierownika w aptece „Pod
Murzynkiem”, aptece wpisanej niewątpliwie w historię naszego miasta. Od roku 1980 pracowała
jako kierownik apteki przy ul. B. Bieruta, obecnie Gen. Andersa w Szprotawie, będącej
własnością przedsiębiorstwa „Cefarm” w Zielonej Górze. W 1991 roku odkupiła aptekę od
Cefarmu i rozpoczęła działalność na własny rachunek. Z dniem 31 grudnia 2001 r. przekształciła
aptekę w spółkę cywilną, prowadzi ją do chwili obecnej wraz z córkami, które poszły w ślady
matki i kontynuują rodzinną tradycję zawodu. W tym roku Pani Genowefa Nalikowska – Bilińska
obchodzi jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej
Górze przyznała naszej zacnej szprotawiance Medal „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego”.
W swojej karierze zawodowej wykształciła wiele pokoleń farmaceutów, absolwentów Akademii
Medycznej w Poznaniu, Liceum Medycznego w Zielonej Górze, Technikum Farmaceutycznego w
Gorzowie Wlkp. W jej aptece pobierało praktyczną naukę zawodu wiele pokoleń młodych
farmaceutów. Pani Genowefa była i jest wzorem człowieka wyjątkowo oddanego pracy
zawodowej, która jak żadna inna służy społeczeństwu. Apteki są często pierwszym miejscem, do
którego pacjenci udają się po poradę. Mając tego świadomość z pełnym poświęceniem, zawsze
była gotowa nieść pomoc i służyć swoim pacjentom zarówno wiedzą jak i doświadczeniem.
Trudno wymazać z pamięci Pani Genowefy setki nocnych dyżurów spędzonych samotnie w
aptece z dala od domu i rodziny. Z pewnością motywującą była świadomość pomocy chorym
i cierpiącym. Dzięki pracowitości, zaangażowaniu oraz umiejętności motywowania swoich
podopiecznych cieszy się ogromnym zaufaniem i uznaniem w swoim środowisku a dla młodych
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farmaceutów jest przykładem profesjonalizmu i fachowości. Wykonywanie zawodu farmaceuty
wiąże się z nieustannym pogłębianiem fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem surowych zasad
etyki zawodowej. Nie można bowiem być aptekarzem, nie akceptując rygorystycznego kodeksu
moralnego, nie przestrzegając standardów chroniących dobro najwyższe, jakim jest zdrowie i
życie każdego człowieka. Za ofiarną i sumienną pracę oraz poświęcenie na rzecz lokalnej
społeczności zasługuje na uhonorowanie Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawy.
Burmistrz Józef Rubacha wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Skawińskim
i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Władysławem Sobczakiem wręczyli Pani Nalikowskiej-Bilińskiej
Akt Nadania i Medal za Zasługi dla Gminy Szprotawy
-BRAWA-

Genowefa Nalikowska – Bilińska: „Jestem wzruszona, że mogłam w tym mieście przepracować
42 lata. Tu wychowały się moje córki, urodziła się Ania, która poszła w moje ślady. Myślę, że
wiele osób, które się tu urodziły znają mnie, a ja ich znam od dziecka. Mam jeszcze nadzieję, że
będę się spotykała z mieszkańcami, może już tylko z poradą bo coraz ciężej mi się schylać.
Obsługa może już mi tak szybko nie wychodzi bo informatyka poszła do przodu, a ja kończąc
studia w 1968 roku informatyki na studiach nie miałam. Życzę wszystkiego dobrego, dziękuję.”
-BRAWA-

Józef Rubacha – burmistrz: „Na podstawie uchwały nr XXII/131/2000 Rady Gminy i Miasta w
Szprotawie z 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia i nadania medalu za zasługi dla Gminy
Szprotawa występuję z inicjatywą nadania medalu za zasługi: Jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borowinie. Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie powstała w 1948 roku. Na
przełomie lat 1948-2001 jednostka modernizowała się i prowadziła szereg działań
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy i poza jej granicami poprzez
zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof. Pierwszym Prezesem był pan Józef
Krawczyk, a Naczelnikiem pan Józef Klisowski. Swoją działalność zaczynała, jak większość w
owym czasie, z bardzo skromnym sprzętem na zaprzęgu konnym. Największy rozkwit jednostki
przypadał na lata 1970-1988, na wyposażeniu jednostki był nowoczesny jak na tamte czasy wóz
bojowy STAR GBAM-2/8+8. Stan osobowy jednostki liczył wówczas 28 członków czynnych oraz
dwie drużyny MDP liczące 18 członków. W 1988 roku samochód STAR ze względu na wiek
został wycofany z podziału bojowego, mimo to, jednostka nie zaprzestała swojej działalności,
nadal ofiarnie uczestniczyła w ratowaniu życia i mienia ludzkiego oraz poszukiwaniu
zaginionych osób. Strażacy z Borowiny aktywnie włączali się także w życie społeczne i
kulturalne gminy, rozwijali działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, mieli również
liczne osiągniecia sportowe. Dzięki ich determinacji i zaangażowaniu po kilku latach pozyskano
samochód marki Żuk GLM - 8, pojazd do dnia dzisiejszego jest na stanie jednostki i skutecznie
wspomaga działania jednostki. W roku 2001 Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Borowinie została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Tego samego
roku Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej Górze nadał sztandar
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla
Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny przełom i rozkwit jednostki nastąpił w 2012 roku, wybrano
wówczas nowy zarząd OSP, który z dużym zapałem podjął się realizacji zadań statutowych.
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Obecnie jednostka OSP Borowina liczy 50 członków, w tym: 14 czynnych, 3 honorowych, 20
wspierających i 13 członków z klasy pożarniczej Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie.
Członkowie OSP Borowina aktywnie i systematycznie szkolą się w celu podniesienia swoich
umiejętności i kwalifikacji, to bezpośrednio przekłada się na skuteczność ich działań i poprawę
naszego bezpieczeństwa. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie tworzy drużyna
szczególnie zaangażowana w misję służenia społeczeństwu. To strażacy, którzy z pasją
wykorzystują wszelką zewnętrzną pomoc, aby podnosić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
oraz poprawiać warunki swojej trudnej i niebezpiecznej służby. Dzięki dotacji, które jednostka
otrzymała przy wsparciu gminy wybudowano nowoczesną remizę wraz ze świetlicą, pozyskano
nowy sprzęt pożarniczy z nowoczesnym zestawem ratownictwa medycznego a także w roku
2015 nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer, który zwiększył jej
operacyjność. Widząc potrzeby mieszkańców, czynnie włączają się w życie społeczne wsi
promując ochronę przeciwpożarową, oraz profilaktykę zapobiegania pożarom, prowadzą
szkolenia i dokształcają w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Oprócz działań typowo
pożarniczych, uczestniczą w zawodach sportowo-branżowych, gdzie nie stanowią tła, ale
odnoszą sukcesy, reprezentując Gminę na wyższych szczeblach współzawodnictwa. W okresie
70 lat swojej działalności jednostka brała udział w wielu akcjach ratunkowych. Zwalczała pożary
i powodzie, pomagała w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, niosła pomoc poszkodowanym
nie tylko na terenie gminy, ale też poza jej granicami. Strażacy tej jednostki przez 70 lat jej
funkcjonowania, prezentują postawę godną naśladowania i mogą stanowić wzór dla przyszłych
adeptów tej trudnej i ofiarnej służby. Za szczególną działalność na rzecz bezpieczeństwa,
podejmowaną niejednokrotnie z narażeniem własnego życia i zdrowia oraz zaangażowanie w
życie społeczne gminy, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie zasługuje na
uhonorowanie Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawa.
Burmistrz Józef Rubacha wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Skawińskim
i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Władysławem Sobczakiem wręczyli Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borowinie Akt Nadania i Medal za Zasługi dla Gminy Szprotawy
-BRAWA-

Marcin Furgal – Prezes OSP Borowina: „W imieniu zarządu, druhen, druhów Ochotniczej
Straży Pożarnej w Borowinie chciałem bardzo serdecznie podziękować za wyróżnienie, za
docenienie naszej pracy. Mam nadzieję i jestem przekonany, że na pewno nas to dopinguje i
wzmocni nasze dalsze działania. Bardzo serdecznie dziękuję.”
-BRAWA-

Ad. 3

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
OD 30 KWIETNIA DO 29 MAJA BR.

Burmistrz Józef Rubacha przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

INTERPELACJE I ZAPYTANIA
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r. Roman Pakuła: ”W nawiązaniu do expose pana burmistrza, gdzie burmistrz wspominał, że
odwiedził szpital w Szprotawie, lustrując, czy tam odbierając, czy działając w ramach zakupu
nowego urządzenia RTG i pomieszczeń rehabilitacji. Brakuje mi jednej rzeczy, akurat wiemy i
może burmistrz nie dopowiedział i może jesteśmy nie w temacie, co się dzieje i jak jest z
chirurgią jednego dnia bo wiemy, że na dzień dzisiejszy chirurgia jednego dnia przynosi
największe dochody i jest warunkowo zezwolenie na działalność. Czy coś wiadomo, czy coś się
wyjaśniło, czy się wyprostowało, czy wszystko w porządku ?.”
r. Janusz Biliński: „W imieniu mieszkańców i rolników Gminy Szprotawa składam interpelację
odnośnie niekorzystnych warunków atmosferycznych w uprawach spowodowanych brakiem
opadów deszczu tj. suszą. Wnioskuję o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie w
roku 2018. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie i złożenie wniosku do Wojewody
Lubuskiego.”
r. Piotr Sikorski: „Kieruję to jako wniosek i zapytanie jednocześnie do burmistrza oraz rady i
właściwej komisji rady miejskiej. Pracownicy administracji i obsługi naszych szkół i przedszkoli
są najniżej uposażoną grupą zawodową w gminie. Zdecydowana większość pracuje za stawkę
najniższego wynagrodzenia, za którą nie chcą i nie pracują nawet obcokrajowcy. Pracownik z
ponad 20 letnim stażem pracy otrzymuje wynagrodzenie nawet poniżej najniższej krajowej,
ponieważ przysługuje mu 20% dodatek za staż pracy, więc o tyle obniżone zostaje mu
wynagrodzenie zasadnicze. Przez ostatnie lata sytuacja na rynku pracy mocno się zmieniła, po
raz pierwszy to praca szuka pracownika. Obcokrajowcy, którzy mocno zasiedlili naszą gminę nie
chcą pracować za stawkę poniżej 2000 zł netto jednakże nasi pracownicy pracują za stawkę
1500 zł. netto. Mówiąc, że jest to najgorzej opłacana grupa pracownicza w naszej gminie
porównuję ich wynagrodzenie do wynagrodzenia pracowników spożywczych sklepów
sieciowych, gdzie jeszcze do niedawna uważano ich za najgorzej zarabiającą grupę, a obecnie ich
wynagrodzenie jest średnio wyższe o 30 do 40%. W szkole uczono mnie, że żadna praca nie
hańbi, jednakże porównując wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, a pracowników
obsługi mam inne odczucie. Wysoka Rado, zdaję sobie sprawę, że budżet gminy nie jest z gumy i
żeby komuś dać trzeba komuś zabrać, jednakże proszę o pochylenie się nad sprawą. Temat
należy przeanalizować. ”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Po raz kolejny zgłaszam problem utrzymania
porządku na peryferyjnych drogach gminnych. Pomimo wielokrotnie zgłaszanych przez radnych
wniosków o uprzątanie piasku i wykoszenie poboczy, drogi peryferyjne boczne, pozostają
zaniedbane. Przykładem takiej drogi jest boczna odnoga ul. Sobieskiego (dojazd do numeru 44)
przed Mostem Tysiąclecia. Przy drogach tych mieszkają często osoby starsze, które nie są w
stanie same zadbać o stan pobocza. Proszę o dokonywanie przeglądów stanu tych dróg i
egzekwowanie ich należytego utrzymania. Proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu odwołano
wyjazd do Gevelsbergu sportowej drużyny młodzieżowej z naszego miasta, która miała wziąć
udział w turnieju międzynarodowym z okazji jubileuszu współpracy Gevelsberu z Vandom.
Najprawdopodobniej nikt z przedstawicieli naszego miasta nie weźmie udziału w tych
uroczystościach, co może być źle odebrane w Gevelsbergu. W trakcie przedstawiania
sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej dowiedzieliśmy się, że w Szprotawie
gościła grupa 35 mieszkańców Gevelsbergu. Proszę o wyjaśnienie, z jakiej okazji przybyła ta
delegacja, co było celem tej wizyty, jak długo trwała ?. Wnioskuję o odmalowanie przejść dla
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pieszych przy al. Niepodległości. Przejścia te są niemal całkowicie wytarte i niewidoczne, co
stwarza zagrożenie dla pieszych, zwłaszcza na wysokości szkoły. Proszę o poprawienie
spowalniacza na ul. Podgórnej umiejscowionego na wysokości posesji nr 15. Spowalniacz ten
zainstalowano w sposób, który sprawia, że przez wielu kierowców jest objeżdżany poboczem.
Przy opadach i rozmokłym podłożu będzie to skutkować koleinami i rozjeżdżonym poboczem.
Dlatego wnioskuję o zainstalowanie ogranicznika uniemożliwiającego objazd spowalniacza.”
Józef Niedzielski – przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 w Szprotawie: „Chciałbym złożyć
interpelację dotyczącą naszego przedszkola. Jak wszyscy wiemy, przedszkole to będzie chlubą
przedszkoli w naszym mieście. Za kilkanaście dni zostanie otwarte i jak wszyscy wiemy
przedszkole to jest jedno z najładniejszych, ale nie o to mi chodzi. Wiemy, że ojców tego
przedszkola będzie bardzo dużo, ale nie w tym rzecz. Dążę do takiej rzeczy, że ulica
Waszyngtona jest ulicą wyasfaltowaną i bardzo szybką. Jest słabe oznakowanie. Mieszkańcy
mówią, że nie ma zapewnionego bezpieczeństwa. Chodzi o zamontowanie jednej, albo dwóch
muld i przynajmniej w dwóch miejscach pomalować zebry. Oznakowanie zabezpieczy przed
nieszczęśliwymi wypadkami. Problem jest też z parkującymi tirami – trzeba to ograniczyć. Sam
wygląd przedszkola nie wystarczy, ważne jest bezpieczeństwo. Jeśli takie działania są robione,
czy jest jakiś przegląd, żebym mógł ludziom dzisiaj to powiedzieć, czy coś jest w trakcie robione,
czy coś się będzie robiło ?. Zgłaszałem wcześniej, że znaki drogowe, które są przy ulicy są
odwrócone w drugą stronę. Nie mam tyle siły i władzy na tyle żeby coś z tym zrobić.”
Mirosław Gąsik – przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego: „Mam trzy zapytania.
Pierwsze, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne do połowy bodajże
kwietnia nasz miejski zakład wodociągów i kanalizacji musiał zgłosił taryfy. Dowiedziałem się
na ostatnim spotkaniu, że taryfy zostały złożone, zatwierdzone i czy prawdą jest, że te taryfy
będą tak jak do tej pory, czyli ponad 17 zł. dla mieszkańców i ponad 20 zł. dla przedsiębiorców ?.
Przypomnę tylko, że w sąsiednich Małomicach stawka wynosi 10 zł., a w Warszawie 11 zł. Ze
zdumieniem usłyszałem z ust burmistrza, że temu są winne Wody Polskie, bo one zatwierdziły
tą taryfę. Otóż – nie !. Jak przedkłada się wniosek ?, przedkłada się wyliczenia i te taryfy będą
obowiązywały przez najbliższe 3 lata. Proszę pana burmistrza, żeby się nie chował za Wody
Polskie, tylko przejąć odpowiedzialność i wytłumaczyć dlaczego są tak astronomicznie wielkie
stawki za te opłaty w naszej gminie ?. Drugie zapytanie – podobna sprawa; koszty ogrzewania.
Dlaczego miesiąc temu zostały przez Spółkę „Chrobry”, czyli spółkę zależną od miasta koszty
opłat za ogrzewanie podniesienie o ponad 23%. Ja tylko przypomnę, że spółka „Chrobry” od 1
maja podniosła koszty zmienne (mam dokładne wyliczenia) według grupy taryfowej od 19% do
ponad 23% i to są wzrosty w okresie grzewczym. Opłaty stałe wzrosły w zależności od grupy
taryfowej od 8 do 12% i jest to wzrost kosztów przez cały rok. Wyliczenia sporządzono na
podstawie danych za miesiąc marzec 2018. Chciałem przypomnieć, że spółka „Chrobry”
regularnie podnosiła opłaty, to były podwyżki w 2010 roku, 2011, w 2012 roku dwukrotnie,
2013, 2014, 2015 i w zeszłym roku taryfa była podnoszona dwukrotnie. W związku z tym, z
czego wynika tak drastyczny o ¼ wzrost kosztów ogrzewania. Proszę się nie chować jakąś
następna instytucją bo zaraz dowiemy się, że winni są górnicy ze Śląska, albo szejkowie z Zatoki
Perskiej. Trzecia sprawa – budowa szlaku kajakowego. Gmina wydała 130 tysięcy zł. jako wkład
własny na budowę tego szlaku kajakowego. Inwestycja jak najbardziej chwalebna i godna
pochwały, natomiast otrzymał pan burmistrz ofertę z Towarzystwa Bory Dolnośląskie, byłem na
tym spotkaniu w pałacu w Wiechlicach, żeby ten sam szlak kajakowy wybudować za 0 zł. przy
współudziale i pomocy Towarzystwa Bory Dolnośląskie. Tutaj interpelację składał Pan Jerzy
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Chmara, sprytnie pan burmistrz się wywinął od odpowiedzi. Prosiłbym o jasną i konkretną
odpowiedź co powodowało, jakie powody, że pan burmistrz odrzucił ofertę budowy szlaku
kajakowego za 0 zł., a zrealizował burmistrz z wkładem własnym 130 tysięcy zł. Oczywiście
mogę się tylko domyślać, ale tutaj nie będę na ten temat się wypowiadał. Na te trzy pytania
chciałbym odpowiedź na piśmie ponieważ otrzymuję liczne pytania od mieszkańców,
zaniepokojonych tymi astronomicznymi kwotami.”

Ad. 5

OCENA STANU PRZECIWPOŻAROWEGO NA TERENIE GMINY SZPROTAWA

r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Na początku przy powitaniu i otwarciu sesji
powiedziałem, że są obecni na sesji najwyżsi rangą tj. komendant powiatowy jak i ze Szprotawy
dowódca jednostki. Dodatkowo są jeszcze panowie z Borowiny, którzy jakby uzupełniają tę
delegację. Można zadawać pytania. Ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na dane, które w
przedłożonym materiale zostały zamieszczone, a które wydaje mi się, że dużo mówią na temat
pracy straży pożarnej. Tabelka – wykres znajdujący się na stronie nr 12 pokazujący graficznie
procentowy udział różnych działań ratowniczo-gaśniczych w gminie Szprotawa, proszę zwrócić
uwagę, że mimo, że tradycyjna nazwa straż pożarna odnosi się do gaszenia pożarów to tylko
30% interwencji to były pożary podczas, gdy aż 66% to są inne zdarzenia, inne zagrożenia.
Pomijam może tutaj niechwalebny wskaźnik, że tych alarmów fałszywych jest dość dużo na co
też trzeba by zwrócić uwagę, że niestety marnujemy jakieś tutaj możliwości i środki na fałszywe
alarmy, z tym nie mniej widać, że straż pożarna bardzo aktywnie, szeroko uczestniczy w różnego
rodzaju zdarzeniach o charakterze nie gaśniczym i trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
społeczeństwa bez ich udziału. Druga tabela – tabela nr 7, która stanowi zestawienie prac i
uratowanego mienia w wyniku właśnie działania straży pożarnej w tysiącach złotych. Straty
wynoszą 16 417,00 zł., podczas gdy mienie uratowano na kwotę 253 725, 00 zł. i to jest kolejne
zestawienie, które nam wiele mówi, co zawdzięczamy straży pożarnej zarówno państwowej jak i
ochotniczej i tutaj akurat materiał dotyczy chyba przede wszystkim państwowej. Warto wyrazić
tutaj jakąś naszą wdzięczność za zaangażowanie, za aktywność straży pożarnej państwowej i
ochotniczej, za stałą obecność i gotowość do niesienia pomocy w bardzo różnych zdarzeniach.”
GŁOS ZABRALI:
r. Roman Pakuła: „ Korzystając z okazji, mamy przedstawicieli straży pożarnej. Reprezentuję
rejon Komitetu Osiedlowego Nr 4, gdzie są dwa duże osiedla (Kościuszki i Waszyngtona) i parę
razy już zwracałem się z apelem odnośnie kontroli, a jeżeli takowe kontrole były odnośnie kiedy
były ostatnio przeprowadzane kontrole hydrantów ppoż. i czy były jakieś niedociągnięcia, a
jeżeli tak to kiedy i czy były jakieś zalecenia, wskazania do uzupełnień w tym temacie ?.”
Marek Ławrecki – komendant PSP w Żaganiu: „Na wstępie zanim odpowiem na pytanie,
chciałbym zabrać głos w ważnej sprawie ponieważ serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za
ubiegły rok, za wsparcie, dofinansowanie w zakupie pojazdu dla jednostki OSP w Lesznie
Górnym. Przez ten zakup, jednostka przynajmniej przez 30 lat będzie dysponowała bardzo
dobrym sprzętem co w znacznej mierze poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a dodatkowo
wzmacnia to zabezpieczenie przeciwpożarowe i generalnie poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców bo jak tutaj wstępnie było już wspomniane od 1999 roku to właśnie te pozycje,
miejscowe zagrożenia, a pożary bardzo się zamieniły i to w bardzo znacznym stopniu. Miejscowe
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zagrożenia to są działania inne niż pożary i wymagające interwencji, a dowodem jest informacja
z ubiegłego tygodnia, jednostka OSP w Lesznie Górnym brała udział w reanimacji chłopca 12letniego i właśnie ten sprzęt defibrylator jest do tego potrzebny i pomocny, ażeby w szybkim
czasie spróbować uratować życie ludzkie. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, a dodatkowo
to ta miła uroczystość uhonorowania jednostki w Borowinie Medalem za Zasługi dla Gminy
Szprotawy jest właśnie tego dowodem, że strażacy w gminie Szprotawa starają się, są doskonale
wyszkoleni, integrują społeczność bo małe jednostki na wsiach to takie swoiste domy kultury,
także to też ma znaczny wpływ na integrację, na działalność społeczności wiejskiej.
Odpowiadając na pytania, ja w ubiegłym roku mówiłem i wspominałem o tzw. rozpoznaniach
operacyjnych to są wyjazdy naszych jednostek ratowniczo-ratowniczych w zestawie dwóch
pojazdów na miejsca dużych skupisk ludzi, blokowiska, budynki socjalne, obiekty, które są w
znacznym stopniu zagrożone i dowódcy jeżdżą, zapoznają się z tymi obiektami, sprawdzają
sposoby dojścia, strychy i przy okazji również sprawność i umiejscowienie hydrantów. Jeżeli
chodzi o czynności kontrolno-rozpoznawcze to my na bieżąco kontrolujemy. Od 4 lat
prowadzimy wzmożone działania, żeby znacząco poprawić zaopatrzenie wodne do celów
przeciwpożarowych we wszystkich miejscowościach powiatu i musze powiedzieć, że w tej
chwili dokładnie na pytanie, kiedy była kontrola nie odpowiem bo nie jestem przygotowany, ale
służę odpowiedzią w przyszłym czasie. Muszę powiedzieć że zaopatrzenie wodne w naszym
powiecie poprawiło się bardzo znacznie i obecnie kontrolujemy wszystkie kościoły; takie
rozpoznanie operacyjne robimy łącznie z podnośnikiem hydraulicznym, jak wysoko sięgnie do
wieży i rozpoznania. W okolicach kościołów sytuacja jest również bardzo dobra, także
większego niepokoju być nie powinno. My ciągle monitorujemy sytuację i staramy się, ażeby
jakieś nieprawidłowości wykazywać i na bieżąco usuwać.”
Józef Rubacha – burmistrz: „Funkcjonowanie zarówno państwowej jak i ochotniczej straży
pożarnej szczególnie w ostatnich latach w naszej gminie oczywiście ze wsparciem PSP to co
podkreślał pan komendant znacząco poprawiło bezpieczeństwo w naszej gminie, ale nie tylko w
naszej bo również są jednostki, które już działają w systemie ratownictwa poza. Mam nadzieję,
że w niedługim czasie w kontekście pozyskania samochodu również Leszno Górne OSP będzie w
ten system ratownictwa krajowego wpisane. Muszę podziękować i chciałbym to zrobić ze
względu chociażby na to, że w wielu przypadkach właśnie takich jak to, akurat tragicznie się
zakończyło, ale w wielu przypadkach to właśnie Ochotnicza Straż Pożarna jest tymi pierwszymi,
która później przy wsparciu PSP decyduje o życiu ludzkim; jak również mieniu. Bardzo, bardzo
serdecznie panu komendantowi i strażakom za wsparcie dziękuję. Szprotawa w najbliższym
czasie będzie miała tą nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą i tutaj bez wspólnego działania nie
udałoby się to zrealizować. Nie udałoby się zakupić samochodu, nie udałoby się realizować tej
inwestycji chociaż rozłożona jest na 2,5 roku z tego co pamiętam, ale będziemy mieć
nowoczesną jednostkę ratowniczą. To wszystko sprawia, że ta grupa, która się cieszy nadal;
chyba najwyższym procentem zaufania społecznego daje i jestem przekonany, że da tą
gwarancję, że powinniśmy się w tym obszarze czuć bezpiecznie. Te upały sprawiły, że mam
nadzieję, że tak się nie stanie, ale dużo będzie wydarzeń, które warunkują opady, chociaż mówią,
że od jutra będzie padało – na co liczę chociażby w kontekście suszy. Panu komendantowi, na
jego ręce dla wszystkich strażaków, druhów ochotników serdeczne wyrazy podziękowania za
dotychczasową pracę. Praca strażaków ochotników zawsze służy społeczeństwu i w tym
dobrym znaczeniu; oby tak było nadal !.”Dziękuję, tyle powrotów ile wyjazdów niech tutaj
zabrzmi.”
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r. Maciej Pachurka: „Pozwolę również sobie zabrać głos ponieważ jestem strażakiem
ochotnikiem i tutaj w swoim imieniu, w imieniu swoich druhów i myślę że również druhów
pozostałych z jednostek naszej gminy chciałem podziękować na ręce pana komendanta i pana
dowódcy za dotychczasową współpracę. Idzie ona w dobrym kierunku i to co mówił pan
komendant o samochodzie, o jednostce Leszno Górne, że wszystko się poprawi i w tym kierunku
zmierzajmy i niech tak dalej będzie.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Sesja, na której omawiamy działalność straży
jest okazją do zapoznania się z materiałem, który radni otrzymali, a z drugiej strony do
podziękowań i podkreślenia tego jak doceniamy i cenimy sobie tutaj współpracę i pracę
strażaków. Na koniec takie podziękowanie bo myślę, że brak pytań wynika z tego, że materiał
jest bardzo dobrze opracowany, są szczegółowe tabele, czytelne i myślę że każda informacja,
którą ktoś chciałby wyciągnąć to tam się znalazła dlatego dziękuję nie tylko za codzienną prace
straży, ale również za to że kiedy jest taka potrzeba, żebyśmy się zapoznali z jakimiś
zestawieniami to materiał dobrze zrobiony straż przedkłada, jest wyczerpujący i taki, który w
pełni nas satysfakcjonuje. Dziękujemy również za to.”
Marek Ławrecki – komendant OSP w Żaganiu: „Pan burmistrz troszeczkę zasiał taką dozę
niepewności bo po prostu my wiemy o czym rozmawiamy i nie wszyscy o tym wiedzą. Jednostka
OSP w Lesznie Górnym jest planowana do włączenia do krajowego systemu. Robimy wszystko
co w naszej mocy. Jednostka wyjeżdża na dzień dzisiejszy więcej razy niż jednostki w systemie.
Jest to jednostka bardzo mocna, a co najważniejsze jest to jednostka najdalej wysunięta na
południe w terenie powiatu (nawet nie gminy). Wspomagamy się jednostkami z powiatu
bolesławieckiego, ale całe gro spraw załatwia jednostka w Lesznie Górnym. Problem z
włączeniem do krajowego systemu występuje natury takiej ponieważ są wytyczne, które mówią,
że w gminie nie może być więcej niż dwie jednostki w krajowym systemie. W tej chwili już mamy
dwie jednostki w gminie i tutaj w tej kwestii już poczyniłem rozmowy. Nie chcę obiecywać na
100%, ale myślę, że do końca roku jednostka zostanie jednak włączona ponieważ posiłkujemy
się opiniami z terenu województwa dolnośląskiego bo jednak bardzo często jednostka wyjeżdża
na teren woj. dolnośląskiego i wspomaga Bolesławiec, także tutaj jestem po rozmowie z
komendantem wojewódzkim we Wrocławiu i myślę, że wspólnymi siłami osiągniemy to. Jeszcze
jedno, jeśli chodzi o budowę to – wyszliśmy z ziemi !. Widać już, stoją filary, praca idzie,
troszeczkę je wstrzymały mrozy wiosenne bo były betonowania i nie dało się wszystkiego
wykonać, ale w tej chwili firma nadrabia zaległości i już naprawdę widać postęp prac. Myślę, że
w 2010 roku będziemy świętować otwarcie jednostki i jeszcze jedno – wiemy tylko ja i dowódca
jednostki, że od nowego roku jednostka ratowniczo-gaśnicza w Szprotawie uzyskała dodatkowe
dwa etaty, czyli dwóch strażaków państwowych w Szprotawie jest więcej. Jest to też mały sukces
ponieważ to również wpływa na poprawę bezpieczeństwa.”
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
Ad. 6

INFORMACJA NA TEMAT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W PALIWIE ROLNICZYM ZA OKRES OD 1 SIERPNIA 2017 DO 31 STYCZNIA
2018 ROKU

r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Radni otrzymali materiał, czy są uwagi ?.”
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BRAK
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Ogłaszam 10 minut przerwy.”
PRZERWA – 10 MINUT
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Wznawiam obrady po przerwie.”

Ad. 7

PODJĘCIE UCHWAŁ:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Szprotawy
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Proszę o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu.”
r. Monika Biazik: „Opinia pozytywna.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Otwieram dyskusję w temacie.”
GŁOS ZABRALI:
r. Jerzy Chmara: „Mam mieszane uczucia, w zasadzie są pewne zapisy i pewne działania, które
są bardzo niebezpieczne i zaskakujące. Podejmujemy projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie, ale ja chciałbym wrócić do poprzedniego projektu odnośnie wniosku pana burmistrza
do naszej rady, abyśmy przeznaczyli 350 tysięcy zł. – to jest potężna kwota ponad ćwierć
miliona na inwestycję która była w trakcie realizacji. Nikt nie mówił, że jest niezasadna – jak
najbardziej !, ale co się okazuje ?. Tego budżetu żeśmy nie uchwalili, nie podjęli tej uchwały ze
względu na to, że z zapisu wynikało, że te 350 tysięcy złotych ma być przeznaczone na coś co ma
być zrobione już, że to ma być w formie pilnej bo okazało się, że kanalizacja deszczowa uległa
uszkodzeniu, nastąpiło podtopienie i jest potrzebna nagła interwencja. Z przewodniczącym rady
Panem Andrzejem Skawińskim, z Panem Andrzejem Stambulskim, z Panem Waldemarem
Panasiewiczem udaliśmy się w imieniu naszej rady, żeby sprawdzić zastany stan faktyczny w
przedszkolu, jak to wychodzi bo sytuacja była taka i z informacji wynikało, że wody podskórne
zalewają przedszkole i trzeba tą interwencję podjąć. Przy kontakcie z kierownikiem budowy, na
terenie budowy uzyskaliśmy informację, że tak, oczywiście sytuacja taka miała miejsce, ale to już
zostało wykonane. Zadaliśmy pytanie, dobrze, ale żeby nam pokazano co wykonano
(odwodnienie i zabezpieczenie przed wodami podskórnymi). Pan kierownik mówił, co ma
pokazać jak to już jest w ziemi, zostało zrobione 5 miesięcy temu. Teraz aż się prosi, aby
powiedzieć, że są tutaj jakieś zadania niezgodne z dyscypliną finansów publicznych. Uchwały tej
nie podjęliśmy, teraz podejmujemy następną uchwałę, w której już nie ma śladu o tej inwestycji,
o tej kwocie; mianowicie chodzi o przedszkole na Waszyngtona, ale pokazał się zapis odnośnie
zabezpieczania wkładu własnego, czyli wniosku pana burmistrza o zabezpieczenie wkładu
własnego w wysokości 350 tysięcy złotych na przedszkole na ulicy Rolnej, w związku z tym, że
nasz urząd wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadania polegającego na
przeprowadzeniu termomodernizacji przedszkola. 350 tysięcy wkładu własnego, trochę mnie to
Strona 11 z 23

Protokół NR LVI/2018 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie 30 maja 2018 roku

zaniepokoiło bo okazuje się, że zgodnie z projektem budżetu, czy budżetem na 2018 rok ten
wkład własny został już zabezpieczony w kwocie 450 tysięcy. Z zapisu projektu uchwały wynika,
że na tą inwestycję na którą mamy przeznaczyć to zabezpieczenie w kwocie 350 tysięcy złotych
został złożony wniosek, który opiewa na kwotę 1 362 000. Wnioskowana kwota dofinansowania
1 158 000 i tutaj różnica między tą kwotą to 200 tysięcy. Kłania się tutaj zasadnicze pytanie, jak
logicznie jest to uzasadnione, jaki jest sens zabezpieczania wkładu własnego w kwocie razem z
tymi wnioskowanymi w dniu dzisiejszym 350 000 zł., czyli w sumie 800 tysięcy złotych w
sytuacji kiedy różnica między wkładem, między wnioskowaną kwotą tej inwestycji, kosztem, a
dofinansowaniem wynosi 200 tysięcy ?. Na komisji budżetu uzyskaliśmy informację od pani
skarbnik i co się okazuje ?, że z tej kwoty, która była zabezpieczona w budżecie na 2018 na
przedszkole przy ulicy Rolnej zostały opłacone rachunki za inwestycje na przedszkole przy ulicy
Waszyngtona, związane właśnie z przeprowadzeniem tej modernizacji odwodnienia; czyli
jakimś tam cudem te pieniądze zostały w naszej informacji bez informacji rady opłacone za inną
inwestycję i na całkiem inny zakres tej inwestycji i teraz pan burmistrz prosi o to, aby wysoka
rada podjęła uchwałę o przeznaczeniu kwoty 350 tysięcy złotych na zabezpieczenie jako wkładu
własnego na przedszkole na ulicy Rolnej. Ja mam pytanie do pana burmistrza i do pani skarbnik,
czy takie działanie, pierwsze działanie wykonywanie inwestycji po przetargowej bez
zabezpieczenia wkładu własnego, bez zabezpieczenia tej kwoty, potężnej kwoty 350 tysięcy
złotych w budżecie, a następnie opłacanie rachunków z innego konta, z innej puli, która miała
być przeznaczona na całkiem inną inwestycje i realizację nie jest co najmniej naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych ?, bo te ruchy są naprawdę bardzo dziwne. Prosiłbym, żeby
rada pochyliła się nad tym bo takie działanie świadczy o tym, że za podejmowane inwestycje są
szachowane pieniądze publiczne w taki sposób, o którym my nie mamy wiedzy. Może się okazać,
że to są działania niezgodne z prawem – co najmniej z naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych !.”
r. Andrzej Stambulski: „Miałbym taką propozycję, może byśmy się koncentrowali na tych
punktach i odpowiedziach, żeby był taki porządek, żeby nie było chaosu. Ja mam też osobiście
pytania do innych. Powiem, że na inwestycję na 350 tysięcy na przebudowę przedszkola;
byliśmy tam rzeczywiście. Kierownik budowy powiedział, że to było w tamtym roku zrobione.
Nic nie stało na przeszkodzie, żeby zgłosić to do rady; przecież co miesiąc jest sesja rady miasta .
Zalewa tam woda – na niedużym odcinku woda zalewała i praktycznie tam uformowano jakąś
tam ziemię i praktycznie te roboty są zanikowe i trudno się dzisiaj dziwić. Spodziewałem się, że
pan burmistrz wyjaśni, przedstawi jakieś kosztorysy, udokumentuje te wszystkie rzeczy, a
okazuje się, że nie ma tego punktu, więc na komisji budżetu zapytaliśmy się w tej sprawie, a tez
co się rzuca w oczy do tamtej inwestycji, kanalizacji sanitarnej, czyli tej zewnętrznej sieci
sanitarnej gdzie gmina przygotowywała inwestycję i sama sobie nie przygotowała. Trzeba było
powymieniać nową kanalizację i powinna to wykonać firma i w tych pieniądzach, które były. Ja
pilnowałem na swoim odcinku, każdy z mieszkańców wyrażał zgodę, a tutaj okazuje się, że ta
kanalizacja była niedrożna, zawalona i praktycznie gmina sobie nie zrobiła kanalizacji i trzeba
zapłacić dla innego wykonawcy. Nie świadczy to o gospodarności i tym bardziej chcielibyśmy się
dowiedzieć jak to zostało zapłacone, z jakich pieniędzy ?.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Zgodnie z sugestią radnego Stambulskiego,
prosiłbym żeby na bieżąco były udzielane odpowiedzi. Prosimy o odpowiedź na te zapytania
radnego Chmary i radnego Stambulskiego odnośnie tego punktu.”
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Jadwiga Nowak – skarbnik gminy: „Odniosę się do kwestii formalnych, nie merytorycznych
dlatego że nie mi oceniać jest wykonane prace, od tego są wydziały właściwe. W kwestii
formalnej, czy rada wiedziała o tym, że zwiększone są potrzeby o 350 tysięcy na zwiększenie
wydatków związanych z przebudową przedszkola – oczywiście wiedziała, dlatego że na sesji 27
kwietnia pod obrady były przedłożone dwa projekty uchwał i jeden bardzo ważny projekt
uchwały tj. wieloletnia prognoza finansowa, a jeden załącznik istotny to są przedsięwzięcia
wieloletnie i w tej uchwale zaproponowaliśmy wzrost wydatku na limity związane z tym
zadaniem o 350 tysięcy złotych. Ta uchwała – wieloletnia prognoza finansowa została przez
wysoka radę uchwalona; także limit został zwiększony na wydatki związane z tym zadaniem.
Natomiast faktycznie nie zapadła uchwała w sprawie zmian w budżecie, jednakże należało tutaj
podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jakby interesu realizacji tego przedsięwzięcia
gdyż faktycznie kontrahent oczekiwał że za wykonane prace, będzie wykonana płaca, stąd też
burmistrz w ramach upoważnienia przyznanego mu ustawą, jak i uchwałą rady ma kompetencje
do dokonywania zmian w budżecie i takie zmiany podjął zarządzeniem burmistrza 11 maja
polegające na tym, że zwiększył plan wydatków na zadanie związane z przebudową tego
budynku na Waszyngtona, zmieniając; czyli kosztem zadania w tej samej podziałce klasyfikacji
budżetowej tj. zadania związanego z termomodernizacją budynku na ulicy Rolnej. Czyli, 350
tysięcy zostało zmniejszone na zadaniu w termomodernizacja przy ulicy Rolnej, a zwiększone na
budowę przedszkola Waszyngtona, stąd też można było tutaj dokonać zmian w budżecie w
ramach uprawnień pana burmistrza i dokonać płatności, podpisania umowy, aneksowania i
dokonania zapłaty. Natomiast pozostała luka tych 350 tysięcy, bo zdjęliśmy to zadanie z
termomodernizacji, a nadal ubiegamy się (napisane jest w materiale) o dofinansowanie tego
zadania i chcemy przywrócić te 350 tysięcy wkładu własnego gminy na termomodernizację
zadania przy ulicy Rolnej.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Śledząc jak gdyby to co mówiła pani skarbnik,
że radni wiedzieli co się dzieje bo 27 kwietnia na sesji dowiedzieli się. Właśnie nam o to chodzi,
że dopiero 27 kwietnia dowiedzieliśmy się, a nie wcześniej, podczas gdy i prace były wykonane
dużo wcześniej i jakieś przygotowania do zapłaty były przygotowane dużo wcześniej. Podobnież
tutaj ta kwota 350 tysięcy złotych; pani skarbnik mówi, że przygotowujemy się do zadania
termomodernizacji, ale w materiale który otrzymaliśmy jako załącznik, jako uzasadnienie do
uchwały, nad którą teraz dyskutujemy jest jasno napisane - szacunkowa wartość projektu
wynosi 1 362 769,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 1 158 000, czyli różnica
wkład własny rozumiemy wynosi 200 000, a tutaj mówimy o 350-ciu, a wcześniej 450-ciu już
zabezpieczonych. Są to kwoty, które nijak się mają do tego co mamy napisane w tym materiale.
Chciałbym trochę może powtórzyć to co mówiłem na poprzedniej sesji w kwietniu, kiedy jak
gdyby ta sytuacja zaistniała. Może to całe właśnie przerzucanie tych pieniędzy, to że się w
jednym roku budżetowym coś robi, płacimy i wszystko odbywa się poza radą może to jakiś
materiał dla organów kontrolnych. Natomiast to co w większości nas powinno dotykać to sposób
traktowania radnych i to, że podsuwa nam się uchwały to co na poprzedniej sesji nas
zbulwersowało, w tym uzasadnieniu pisze się w czasie przyszłym, że coś musi być wykonane,
pisze się o dramatycznej sytuacji, którą chcemy zobaczyć na miejscu, że woda stoi, podczas gdy
tej wody już od kilku miesięcy nikt nie widzi. mało tego ! pan wiceburmistrz Chylak relacjonując,
czy odnosząc się do tej uchwały dalej używa czasu przyszłego i właśnie na sesji w kwietniu
mówi, że to będzie zrobione, czy trzeba to zrobić, czyli to jest świadome, celowe wprowadzanie
radnych w błąd zanim przegłosujemy i dzisiaj znowu jak gdyby tymi drzwiami, znowu nie
informując wprost wprowadza się tę kwotę w inny sposób co jak dla mnie jest to uchwała wygi
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mityzująca te działania, a nie zmierzająca do tego, żeby sensownie rozwiązać problem. Nie wiem
czemu to ma być w tajemnicy, nie wiem, dlaczego radni głosują budżet, a później w tym
budżecie dzieją się rzeczy, o których mają nie wiedzieć ?. Jest to dość niejasne i uważam, że
jednak pokazujące tak sobie współpracę burmistrza z radnymi i traktowanie rady. ”
r. Andrzej Stambulski: „Mam drugi temat, który tak jakby rzuca mi się w oczy. To jest droga
polna pomiędzy Pasterzowicami, a Dzikowicami. Po pierwsze, nie mamy żadnego wyliczenia.
Droga nie jest robiona i nie jesteśmy przed faktem. Wczoraj przejechałem sobie tą drogą,
zrobiłem dwa zdjęcia. Jadąc, zatrzymałem się przed Dzikowicami bo tak naprawdę nie było się
gdzie zatrzymać. Jest taki urobek po czyszczeniu rowu melioracyjnego i ci co czyścili powinni
jak gdyby zabrać, czy zrobić rowki odwadniające bo być może tam może stać woda w pewnych
miejscach. Może trzeba troszeczkę tłucznia przywieźć, ale koszt byłby w granicach 4-8 tysięcy to
góra. Droga ta jest dobra. Generalnie przejazd tą drogą jest dla rolników. Rozmawiałem z
mieszkańcami Pasterzowic; zresztą stamtąd pochodzę i mieszkańcy nie uważają, że to jest
najpilniejsza potrzeba. Najpilniejsza potrzeba według mieszkańców to wykonanie asfaltu wzdłuż
starych bloków i wykonanie asfaltu na wiosce. Przy starych blokach są kocie łby i dziury takie
widoczne. Rozumiem, że jest 100 tysięcy pozyskanych środków, tylko trzeba mierzyć wydane
pieniądze do zadowolenia i wtedy jest dopiero efekt faktyczny, a tam myślę, że zadowolenia nie
będzie, wydane pieniądze będą, a nie przyniesie to oczekiwanego efektu i nawet te 100 tysięcy
dotacji. Powiem tak, dwa lata temu brałem udział w kładzeniu asfaltu i jeżeli policzy się to
można by było zrobić za te 280 tysięcy, nawet niech te 380 - 800 – 850 metrów bieżących drogi.
Tam jest tylko zjazd – w kierunku starych bloków i zrobić tam asfalt i tez dołożyć asfalt wzdłuż
wioski i byłoby to zadowolenie, a po tych drogach ludzie jeżdżą. Tą drogą polną jeżdżą rolnicy,
może motorem ktoś się przejedzie, żeby tam się zrelaksować. Nie wiem, czy jest zasadne
wydawanie 280 tysięcy złotych, gdzie przy blokach dziury w drodze praktycznie są widoczne,
ludzie przebywają, dojeżdżają i mieszkają. Tutaj też dzisiaj na Komisji Gospodarki Pan kierownik
gospodarki powiedział, że tą polną drogę z Pasterzowic do Dzikowic będzie wykonywała firma
Dubiel bo ma podpisaną stałą umowę. Dzisiaj podczas prezentacji w tym temacie pan burmistrz
powiedział cyt.: „Oby tylko udało się wybrać wykonawcę, wyłonić wykonawcę”. Także nie wiem,
czy już jest wykonawca wyłoniony – proszę to uściślić. W każdym bądź razie mam duże
wątpliwości i czy to jest gospodarność i to zadowolenie mieszkańców o które nam wszystkim
chodzi ?.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący: „Pytanie bardziej retoryczne i nie wiem czy ktoś na
nie odpowie.”
r. Wanda Augustyniak: „Składałam interpelację w sprawie tej drogi. Jestem pierwszą kadencję,
ale chyba składałam interpelację już 4, albo 3 razy w sprawie tej drogi. Nie wiem dlaczego radny
Stambulski robi jakieś wywiady, chodzi, zapytuje się mieszkańców z Pasterzowic. To nie jest
teren radnego Stambulskiego, to jest mój teren, na moim terenie i ja ostatecznie wiem, co się
dzieje na moim terenie. To jest droga, gdzie ludzie mają dojazd. Radny Stambulski nie musi
tamtędy jechać. Ludzie jeżdżą na cmentarz. Ja osobiście mam rodziców pochowanych w
Dzikowicach i ja dojeżdżam tamtą droga i dojeżdżam kilkakrotnie w roku. W okresie silnych
opadów deszczu to muszę iść gruntem, polem bo nie ma możliwości przejazdu przez tą drogę.
Niech radny Stambulski bzdur nie opowiada. Kiedyś Pani Jerszowa powiedziała, że też zrobiła
przejażdżkę, przejechała samochodem osobowym i ona stwierdziła, że nie ma żadnego
problemu i droga jest przejezdna. Podczas opadu deszczu są takie kałuże, że tam nie ma
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możliwości przejechania przez tą drogę. Jest potrzeba. Jest parafia w Dzikowicach i nie wszyscy
mają samochody, że samochodem przejadą i proszę nie opowiadać, że ludzie mówią, że nie ma
potrzeby zrobienia drogi – trzeba ją zrobić !. Trzeba dojechać do cmentarza, do parafii, do
kościoła. Trzeba trochę dla tych ludzi coś zrobić, to nie tak, że ciągnik wyjedzie i jakieś roboty
robi, ale to też służy dla ludzi, którzy dojeżdżają do pracy do Dzikowic i to rowerami dojeżdżają.
Proszę nie pytać ludzi. Oczywiście przy blokach jest droga betonowa z płyt i też ją trzeba zrobić,
ale tam też jest droga do zrobienia. Z Panem Andrzejem mieszkaliśmy w jednej wiosce i to, że ja
słyszę z ust Pana Stambulskiego takie stanowisko to bardzo mi się to nie podoba.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „W związku z ostatnimi ustaleniami, proszę,
żeby radni powstrzymywali się trochę przed takimi radykalnymi ocenami czyjegoś poglądu, czy
nazywaniem bzdurami, czy inaczej. „
r. Andrzej Stambulski: „ Drogę tą można zrobić za nieduże pieniądze . Powiedziałem o rowkach
odwadniających, tam gdzie woda stoi i faktycznie mogą być blokowane. Można by było to
pogodzić i można by było część przeznaczyć na asfalt, a np. 10 tysięcy dać na drogę . Spotkamy
się z Panią Wandą za 10 lat i ta droga posypana tłuczniem, będzie wyjeżdżona, będzie wyglądała
tak samo jak dzisiaj i szkoda wydanych pieniędzy. Szkoda, bo asfalt zostałby na lata, a drogi
polne są drogami polnymi bo to są szutrowe drogi. Wcześniej droga Henryków, też mieliśmy
takie zapytania bo mamy prawo pytać. Była sprawa kładki, gdzie mieszkańcy też pytali, trzeba
było poprawić po odbiorach. Jest droga Niepodległości, po której jeździmy i praktycznie nie
została zrobiona tak jak powinna być zrobiona. Dzisiaj najłatwiej będzie posypać tłucznia, 438
tysięcy wydać, a zadowolenia nie będzie. Spotkamy się za kilka lat, z całym szacunkiem, ja radnej
Augustyniak nie atakuję i proszę, żeby radna tak tego nie odbierała, bo radnś szanuję i znamy
się, tylko że na pewno byłoby większe zadowolenie i można by było to wszystko połączyć.”
r. Jerzy Chmara: „Chciałbym poruszyć jeszcze jeden punkt dotyczący zmiany uchwały
budżetowej odnośnie przeznaczenia kwoty 150 tysięcy złotych na realizację zadania
polegającego na modernizacji drogi Henryków-Wiechlice. Tam było dużo kontrowersji odnośnie
poprzednich zapisów bo w projekcie budżetu prośba o 350 tysięcy na przedszkole, że trzeba
zrobić okazało się że było to zrobione już 5 miesięcy wcześniej i w przypadku drogi, która jest
konieczna i nie mówię, że ta inwestycja, o której mówiono jest nie potrzeba – jest potrzebna, ale
zamysł i przekaz był podobny, że trzeba 150 tysięcy na modernizację drogi bo jest konieczna
jako obwodnica, objazd itd., i trzeba ją zmodernizować, a okazuje się że ta droga została
zrobiona kosztem 20 tysięcy złotych, ale tu mam prośbę do pana burmistrza bo chciałbym, żeby
pan burmistrz przykładem poprzednich inwestycji, gdzie po tych właśnie kontrowersyjnych
(przewodniczący rady wspominał o tym) inwestycjach Budżetu Obywatelskiego odnośnie kładki
na rzece Bóbr, odnośnie parkingu na Osiedlu Wiechlice, odnośnie ulicy I Maja zrealizowaną z
budżetu, chciałbym żeby burmistrz objął osobistym nadzorem realizację tej inwestycji bo
okazuje się, że ta inwestycja jest spóźniona bo ona nie jest inwestycją na czas zamknięcia tego
odcinka od Wiechlic do Cieciszowa. Tamtędy już jeździ ciężki sprzęt i już mam wiele skarg
mieszkańców, że przebijają sobie opony, całkowicie wypychany jest ten tłuczeń, który został źle
położony i w sytuacji kiedy jest inwestycja związana z budową kanalizacji w Henrykowie i
przebudową drogi powiatowej, która ma łączyć kilka gmina, ona już trwa od miesiąca czasu i
teraz w tym czasie to jest takie trochę kuriozum. Od miesiąca czasu trwają inwestycje związane z
tymi robotami, droga ma służyć jako alternatywa, jako objazd i będzie w tym samym czasie, w
trakcie tych inwestycji będzie się robiło modernizację bo ma być objazdem !. Jest to chybione i
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nie trafione bo ta droga powinna być już zrobiona dawno, przed długim weekendem i prosiłbym,
żeby burmistrz objął ją nadzorem. Prosiłbym, żeby burmistrz mocno się skupił i osobistym
nadzorem objął tą inwestycję.”
r. Monika Biazik: „Ja tylko k woli wyjaśnienia dla Pana Andrzeja Stambulskiego, droga
wytyczona do robienia przez pana Dubiela dotyczyła Henrykowa, a nie Pasterzowice- Dzikowice.
Wkradł się tutaj błąd. Była dyskusja nt. drogi Henrykowa i Pan Dubiel załapał się na warunki
umowy, która opiewa na gminę. Jest jakaś leciutka niejasność.”
r. Waldemar Panasewicz: „Ja zwróciłem uwagę na cenę, jeżeli chodzi o drogę HenrykówWiechlice to ma być wykonane z destruktu asfaltowego i to wychodzi 44 zł. za 1m2, natomiast
droga Pasterzowice – Dzikowice ma być wykona z tłucznia kamiennego, gdzie cena 59,3 zł. za 1
metr 2. Zdaje mi się, że lepiej się opłaca zrobić z destruktu asfaltowego, niż zrobić drogę z
tłucznia kamiennego, gdzie z tłucznia jest o wiele droższe jak mamy podane niż z asfaltowego.”
r. Maciej Pachurka: „Chciałbym wrócić do drogi relacji Pasterzowice-Dzikowice, zdjęcia które
zostały pokazane to są akurat robione w tym najlepszym miejscu, gdzie ta droga wygląda
najlepiej. Najgorszy odcinek to jest za pierwszym zakrętem jak się wyjeżdża z Pasterzowic .
Trudno mi powiedzieć na jakim odcinku, ale gdzieś 300-400 metrów i ona jest tam w
najgorszym stanie i dlatego też ludzie się nią nie poruszają. W obecnej chwili może jest
możliwość przejechania bo jest sucho i jest ona przejezdna, ale proszę tam się przejechać po
zimie, czy jesienią tam jest tak jak mówiła radna Wanda, że droga jest nie do przejścia, nie
mówiąc już o przejechaniu.”
r. Andrzej Stambulski: „Powiem, jechałem samochodem i szukałem takich miejsc. Może jest
tak, że jest teraz sucho i obraz jest zupełnie inny. Chciałem się zatrzymać w tych najgorszych
miejscach, ale patrzę że już są Dzikowice i byłem zaskoczony, że ta droga po iluś tam latach bo
kiedyś rzeczywiście chodziłem piechotą tą droga do kościoła, że ona jest jeszcze w takim bardzo
dobrym stanie. Patrzyłem tylko na te rowki i tam faktycznie trzeba tłucznia. Powiedziałem, ze
trzeba będzie ileś tam tłucznia przywieźć, ale to nie będą aż takie koszty. Jeżeli to jest 59 zł. za tą
drogę za 1 metr tłucznia to w granicach 60 zł. ja płaciłem dwa lata temu 11 zł. 44 zł. za 1 metr
asfaltu 4 centymetry – niech będzie 60-65 zł. to położyć tutaj asfalt tam przy starych blokach i na
części wioski bo mi chodzi o zadowolenie dla ludzi – bez tej dotacji. Ten tłuczeń się wybije, który
i tak można by było przywieźć za 10 tysięcy. Ja bym to zrobił po gospodarsku w ten sposób, ale
jeżeli ktoś chce wydać pieniądze to ja nie zablokuję, radni zagłosują i tyle, a można zaatakować
radnego Stambulskiego. Ja się nie boje, stamtąd pochodzę i myślę, że byłoby większe
zadowolenie, później będzie tak, że na Pasterzowice-Dzikowice 380 tysięcy wydaliśmy – czego
wy chcecie, a teraz chcecie drogę. Można by było 380 tysięcy wydać też na wykup działek, żeby
ta ścieżka rowerowa powstała (ja ją popierałem) bo to jest połączenie i jest bezpieczeństwo w
tej sytuacji. Nie wyszło, to w ostatniej chwili robi się drogę. Nie chcę tego komentować bo
szanuje Panią Wandę, to że rozmawiałem z ludźmi to mam prawo rozmawiać z każdym, jestem
wolnym człowiekiem i mogę rozmawiać.”
r. Janusz Biliński: „Ja często, gęsto składałem interpelację w sprawie dróg. W Siecieborzycach
przerabiamy również temat związany z drogami lokalnymi, wewnętrznymi, ale my przerabiamy
ten temat bez współpracy gminy. Zbieramy kamienie, wynajmujemy Pana Szylińczuka,
przyjeżdża kruszarką, bierze 20 zł. za 1 tonę, kruszy nam kamień. Sami jako rolnicy naprawiamy
Strona 16 z 23

Protokół NR LVI/2018 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie 30 maja 2018 roku

drogi dojazdowe do pól, a ta droga jest relacji Pasterzowice-Dzikowice to jest droga polna. Broń
Boże, żeby radna Wanda nie myślała, że ja jestem przeciwny tej inwestycji, ale ta kwota 380
tysięcy mnie przeraża. Wywrotka tłucznia kosztuje 850 zł. – 25 ton tłucznia z kamieniołomów, a
tu 380 tysięcy na tą drogę !. Mamy drogę w Siecieborzycach na nowe bloki, do szkoły – temat jest
przerabiany z tłucznia. Droga co roku uzupełniania i na chwilę obecną jest w takim stanie jak
składałem w interpelacjach, wygląda jak ser szwajcarski. Koszty poniesione, pieniądze poszły, a
dalej to wygląda jak wygląda. Ludzie brną w błocie, samochodem nie idzie przejechać bo są
jedne wyrwy, jedne dziury i z tłucznia droga była robiona i żeby radna Augustyniak tego źle nie
odebrała bo ja nie jestem przeciwny, ale ta kwota mnie przeraża.”
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Projekt uchwały poddaję pod głosowanie.”
Rada w głosowaniu 11„za”, 1„przeciw”, 9„wstrz.” uchwałę podjęła. Uchwała o numerze
LVI/359/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1056F w km od 4+540 do 5+046”
r. Władysław Sobczak – wiceprzewodniczący rady: „Chciałem złożyć wniosek formalny w
imieniu klubu radnych Józefa Rubachy i PSL o zarządzenie 5 minut przerwy.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Ogłaszam 5 minut przerwy.”
PRZERWA
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Wznawiam obrady po przerwie. Dalszą
nieobecność na sesji zgłosił radny Piotr Sikorski. Rada obraduje w gronie 20-osobowym.”
Radny Piotr Sikorski opuścił obrady rady.
Rada obraduje w gronie 20-osobowym

r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Proszę Komisję Budżetu i Gospodarki o
przedstawienie opinii do projektu uchwały.”
r. Monika Biazik: „Opinia Komisji Budżetu negatywna.”
r. Jerzy Chmara: „Opinia Komisji Gospodarki pozytywna.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Otwieram dyskusję w temacie.”
GŁOS ZABRALI:
r. Jerzy Chmara: „Jeżeli chodzi o ten wniosek to dofinansowanie do zadania polegającego na
przebudowie i modernizacji odcinka drogi; jest to odcinek 5,5 kilometrowy. Ze względów
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formalnych zostało to podzielone na dwa etapy, na dwie części. Pierwsza zasadnicza część tj.
odcinek Szprotawa – Wiechlice do końca miejscowości Wiechlice i drugi odcinek ze współpracy
samorządu gminy Niegosławice i Szprotawa, o którym już podjęliśmy uchwałę w zeszłym roku
na wniosek Starostwa Powiatowego Pana Starosty w Żaganiu o dofinansowanie przez samorząd
Szprotawa tego zadania około 500 tysięcy, dlatego ten odcinek został wyłączony i objęty
realizacją zadania jako odrębne – projekt. Po inwestycji, po procedurze przetargowej okazało się
i to było zaskoczeniem ze względu na to, że ceny tak jak kiedyś burmistrz wspominał ceny
diametralnie poszły w górę, teraz firmy zarabiają, a wcześniej wykonawcy robili to na granicy
opłacalności, żeby utrzymywać swoje firmy i pracowników. Przykładem jest droga do firmy
NORD, gdzie będzie horrendalna kwota bo wchodziło około 5 milionów za 1 kilometr.
Najkorzystniejsza oferta i najtańsza jak była na ten odcinek Szprotawa-Wiechlice opiewała na
kwotę ponad 1,2 miliona wyższą od tej kwoty, którą dysponowało starostwo wraz z wkładem
własnym i dofinansowaniem w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Istniało bardzo
duże ryzyko, że po unieważnieniu przetargu i wszczęciu ponownego nowego przetargu na
wyłonienie wykonawcy było ryzyko, że kwoty będą jeszcze droższe, albo nie będzie chętnych. Z
tego co wiem, starostwo podjęło decyzję, że przyjmie ofertę tą najbardziej korzystną pomimo
tego, że była ona wyższa o ponad 1,2 miliona zł. Jednocześnie był realizowany przetarg na ten
odcinek Wiechlice-Cieciszów. Najtańsza oferta opiewała na kwotę ponad 1,2 miliona zł., czy
nawet 1,3 miliona w związku z tym, że były podniesione koszty, a najbardziej newralgiczny
odcinek jest Szprotawa- Wiechlice i zależało na tym, żeby przeprowadzić modernizacje całego
odcinka na planowanej wstępnie tej inwestycji na całym odcinku gdzie występuje ta
nieszczęśliwa kostka brukowa przystąpiono do zmian w tym przetargu i projekcie i skrócono ten
odcinek o niewiele (około 100, albo 200 metrów) i ta inwestycja ma się kończyć na wysokości z
tego co wiem asfaltu i przez to, w związku z tym, że zakres tych robót został zmniejszony,
starosta żagański wystąpił z wnioskiem, z prośbą o dofinansowanie w kwocie niższej; chyba jest
o 7 tysięcy mniej dlatego jest ta kwota różnicy. Wcześniej było 500 tysięcy, a teraz jest 497
tysięcy. Chciałbym zaznaczyć, zasugerować, czy przypomnieć radnym, że ta inwestycja jest
naprawdę bardzo istotną inwestycją. To nie jest tylko inwestycja dla mieszkańców, którzy
mieszkają wzdłuż tej drogi, ale to jest bardzo istotna inwestycja dla naszej całej gminy, dla
społeczności, dla całej gminy Niegosławice i jest to inwestycja priorytetowa, inwestycja z
możliwością przeprowadzania dalszego etapu modernizacji, aż do łącznika z drogą S3.
Inwestycja ma iść i to co ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale też dla gospodarki, dla
turystyki. Na ten temat chciałbym tyle powiedzieć, m.in. chciałbym zaznaczyć i wytłumaczyć tą
różnicę pomiędzy tą kwotą w projekcie uchwały, a deklarowaną bo na komisji budżetu taką
dyskusję żeśmy podjęli, skąd ta różnica wynika, że wcześniej było 500, a teraz 493 tysiące.
Wynika to właśnie z tego – ze zmniejszenia zakresu inwestycji i zmiany kwoty wnioskowanej
przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.”
r. Władysław Sobczak – wiceprzewodniczący rady: „Nie tak dawno, odpowiem radnemu
Chmarze, że radny Chmara był bardzo zdziwiony dlaczego tak wyszło za 1 kilometr drogi do
NORD-u ?. Sam radny Chmara teraz widzi, że wykonawcy nie chcą robić za takie pieniądze jak
kiedyś, teraz chcą robić za właściwe pieniądze, a nie robić chałtury. Radny Chmara powiedział o
drodze, wszyscy wiedzą, że ta droga jest potrzebna i w związku z tym, żeby nie przedłużać
dyskusji klub radnych Józefa Rubach i PSL podjął decyzję, że poprzemy ten wniosek.”
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WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Projekt uchwały poddaje pod głosowanie.”
Rada w głosowaniu 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.” uchwałę podjęła. Uchwała o numerze
LVI/360/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Mirosław Gąsik – przewodniczący Rady Powiatu w Żaganiu: „Chciałem w imieniu starostwa,
w imieniu mieszkańców bardzo serdecznie podziękować za tą decyzję. Tak naprawdę była to
decyzja uściślająca bo te pieniądze w budżecie już były zapewnione, była uchwała, ale powiem
że miałem takie obawy. Bardzo pozytywnie jestem dzisiaj zaskoczony. Dziękuję wszystkim za tą
decyzję.”
c) projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Proszę Komisję Społeczną o przedstawienie
opinii do projektu uchwały.”
r. Maciej Siwicki: „Opinia Komisji Społecznej pozytywna.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Otwieram dyskusję w temacie.”
GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Projekt uchwały poddaję pod głosowanie.”
Rada w głosowaniu 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę podjęła. Uchwała o numerze
LVI/361/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

d) ustalenia regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki
Szprotawa, której właścicielem/lub władającym jest Gmina Szprotawa
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Proszę Komisję Gospodarki o przedstawienie
opinii do projektu uchwały.”
r. Jerzy Chmara: „Opinia Komisji Gospodarki pozytywna.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Otwieram dyskusję w temacie.”
GŁOS ZABRALI:
r. Jan Szymczak: „Niepokoi mnie sprawa wędkarzy i tutaj będę ich bronił, żeby kajakarze
uważali na wędkarzy. Dużo wędkarzy łapie ryby i proponuję, żeby do tego regulaminu
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wprowadzić jakieś zapisy, żeby ci kajakarze zachowali trochę kultury dla wędkarzy bo sam
wędkuję i wiem jak jest. W regulaminie nie ma zapisu na temat objęcia opieką wędkarzy.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Komisja już zaopiniowała, wniosek formalny
ze strony radnego nie wpłynął, żeby coś zmienić czy dopisać i do tego nie możemy się odnieść,
ale dajmy czas bo może się okazać, że regulamin się sprawdza, jak będą sygnały to do tego
tematu można wrócić i wtedy ewentualnie podjąć dyskusję, żeby jakieś punkty dodać zgodnie z
sugestiami pana radnego. Rozumiem, że to nie jest taki wniosek, że w tym punkcie proszę
dopisać to i to, ale to jest taka sugestia. Przyjmujemy to teraz jako sugestię, a nie jako wniosek
formalny, zmieniający ten regulamin. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie.”
Rada w głosowaniu 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” uchwałę podjęła. Uchwała o numerze
LVI/362/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 8

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA

Wiceprzewodniczący rad Władysław Sobczak odczytał odpowiedzi na interpelacje,
zgłoszone na sesji rady w miesiącu kwietniu
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Proszę pana burmistrza, bądź osobę
wyznaczoną z Urzędu Miejskiego o odpowiedź na moją interpelację dotyczącą Gevelsbergu, z
racji tej co mówiłem, że jest impreza, czy uroczystość, która odbędzie się już w najbliższy
weekend, więc pisemny ustawowy tryb dosyć to wydłuży, a wiem, że są osoby ze Szprotawy,
które prywatnie zamierzają się tam udać i chciałyby wiedzieć jak ta sprawa wygląda. Bardzo
bym prosił o udzielenie odpowiedzi jak wygląda sprawa wyjazdu drużyny sportowej od nas, czy
jedzie, czy nie ?. Jeśli nie jedzie to jakie są tego przyczyny ?.”
Paweł Chylak – zastępca burmistrza: „W tym zakresie jeżeli chodzi o wyjazd drużyny
sportowców do Gevelsbergu, były dokonywane analizy i pierwsza analiza polegała na tym, że
miały być podjęte rozmowy w celu pozyskania szkoły, z którą można współpracować. Okazało
się, że oficjalne stanowisko Gevelsbergu było ostatecznie takie, że żadna ze szkół nie jest
zainteresowana współpracą ze szkołą Podstawową Nr 1 i po rozmowach dyrekcji z
uczestnikami, analizie wszystkich za i przeciw dotyczących wyjazdu, została podjęta ostatecznie
decyzja o rezygnacji z tego wyjazdu.”
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Rozumiem, że w takim razie, ze Szprotawy,
żadna delegacja nie udaje się tam oficjalnie.”
Ad. 9

WOLNE WNIOSKI

GŁOS ZABRALI:
r. Andrzej Skawiński – przewodniczący rady: „Chciałbym złożyć wniosek o odmalowanie
pasów przejścia dla pieszych, zwłaszcza tam, gdzie znajdują się szkoły. Ulica Sobieskiego
właściwie kiedy się przejeżdżą nią to na całej długości pasy są wytarte i owszem tam gdzie są
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światła to nawet bez pasów wiadomo gdzie się znajdują, natomiast w pozostałych miejscach jest
oznakowanie pionowe, ale poziomych pasów nie widać i jest to dość niebezpieczne. Często
tamtędy jeżdżę i często właśnie uczniowie gdzieś się tam pojawiają, przechodzący, przebiegający
przez jezdnię i dobrze by było, żeby te pasy były odmalowane.”
Mirosław Gąsik – przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego: „W związku z tym, że bardzo
pozytywnie zostałem zaskoczony głosowaniem, powstrzymam się od komentarza, odsyłam
jedynie na moje strony internetowe, tam wystosowałem list do Pana Wadima Tyszkiewicza. Pan
Wadim Tyszkiewicz odpowiedział mi. Zachęcam żeby zapoznać się z tą korespondencją. Czyniąc
zadość temu mojemu listowi, który wystosowałem do niego składam wniosek formalny do
przewodniczącego i ten wniosek pozwolę sobie teraz przeczytać. „Pan Andrzej Skawiński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie. Wniosek o w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa
Gminy Szprotawy Panu Wadimowi Tyszkiewiczowi, Prezydentowi Miasta Nowa Sól. Uzasadnienie – Jako
przewodniczący rady powiatu i jednocześnie mieszkaniec Szprotawy w imieniu naszej lokalnej społeczności,
w oparciu o uchwałę nr XXII/130/2000 z dnia 31 marca 2000r. występuję do Rady Miejskiej w Szprotawie z
inicjatywą nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawy dla Prezydenta Nowej Soli Pana Wadima
Tyszkiewicza. pan Wadim Tyszkiewicz urodził się 15 listopada 1958 roku,. Jest prezydentem miasta Nowa
Sól, Prezesem Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, członkiem zarządu Związku Miast
Polskich, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin nadodrzańskich, członkiem i współzałożycielem
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, skupiających blisko 700 miast, gmin i powiatów
z całego kraju. Jest również członkiem wielu lubuskich rad i komitetów: Komitet Monitorujący Regionalnego
Programu Operacyjnego, Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego, Lubuska Rada Innowacyjności, Lubuska Rada Zdrowia. Wadim Tyszkiewicz wykorzystując
swoje doświadczenie, oraz rozeznanie w inwestycjach i przedsięwzięciach gospodarczych w naszym regionie,
znacząco dopomógł w ulokowaniu na terenie naszej gminy bardzo istotnej i wyczekiwanej inwestycji firmy
Nord. To otwarcie na naszą gminę bezsprzecznie tworzy szansę na nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy
gminy Szprotawa, a tym samym zaowocuje nowymi i pozytywnymi inicjatywami w przyszłości. Partnerstwo
samorządowe, do którego przyczynił się Pan Wadim Tyszkiewicz jest pozytywnym przykładem nie tylko dla
naszej społeczności, ale i dla całej Polski. Współpraca samorządów powiatu żagańskiego i nowosolskiego w
proces rozwoju naszej gminy to żywy przykład na głęboki sens i potrzebę istnienia idei samorządności w
naszym kraju. Mając powyższe na uwadze nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawy dla
Prezydenta Nowej Soli Pana Wadima Tyszkiewicza będzie wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania jakie
może przyznać Rada Miejska dla osób szczególnie zasłużonych.”

r. Maciej Siwicki: „Warto pamiętać o osobach w tym zakresie w którym wypowiedział się
przewodniczący Gąsik, które jak gdyby od początku patronowały tym wszystkim przemianom,
których dzisiaj jesteśmy świadkami przy ulicy Nowej. Nie będę polemizował, czy akurat
Honorowe Obywatelstwo i jesteśmy w sali posiedzeń gdzie wiszą zdjęcia Honorowych Obywateli
naszego miasta Pana dr Solmecke, pana profesora Hanscha i Pana Prezydenta Kwaśniewskiego. i
tutaj jak gdyby zostawiam radzie, czy aż Honorowe Obywatelstwo z racji tego, że trzeba
pamiętać o osobach, które od lat zabiegały o to, aby sprowadzić tutaj inwestorów. Jak dobrze
wiemy wszyscy, to nie była droga jednego roku, a kilku dobrych lat. Również zwracam się z
wnioskiem, ale o przyznanie Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawa dla następujących osób,
które od samego początku pozyskiwały inwestorów w ramach współpracy ze strefą.
Przygotowanie ofert, przygotowanie prezentacji terenów inwestycyjnych, przygotowanie treści
listu intencyjnego, organizację stoisk promocyjnych dla firmy Nord bo na tej firmie się skupiam,
uzbrojenie działek na potrzeby inwestora, prace związane z przetargiem oraz realizacji budowy
drogi łączącej z działką z ulicą Nową. Ta droga tak wiele razy była krytykowana przez część
radnych. Nadzór nad sprzedażą działek, wyceny, itd. itd. Zwracam się z prośbą o nadanie Medalu
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za Zasługi dla osób, które wymienię następująco: pan Józef Rubacha. pan Paweł Chylak, Pani
Anna Ignaszak. Pani Małgorzata Serafin. Pani Joanna Dudek, Pan Jan Litwinka, Pan Marcin
Wawrzyński, Pan Marek Rzeszutek, Pani Zdzisława Grabowska, Pan Paweł Chramęga, Pani
Agnieszka Katan. Pan Piotr Wciórka, Pan Jan Ryszawy, Pani Karina Jarosz, Pani Jadwiga Nowak,
Pan Tomasz Mierzwiak i Pani Magdalena Małolepsza. Te osoby, ktoś powie, że to w ramach
obowiązków, ale akurat te osoby wykazywały duże zaangażowanie ponad przeciętne, żeby te
pola, które przez wiele lat, w które nikt nie wierzył mogły dzisiaj być jednym z najbardziej
rozwiniętych obszarów na terenie naszej gminy.”
r. Władysław Sobczak – wiceprzewodniczący rady: „Chciałbym uzupełnić wniosek. To nie
tylko osoby, które mamy honorować - uhonorujmy wszystkich, w miarę wszystkich, żeby nikogo
nie pominąć skoro uważamy, że to tak bardzo ważna inwestycja dla naszej gminy to chciałbym
poszerzyć o instytucje bo to też instytucje przysłużyły się do tego i mam na myśli takie
instytucje, które były bardzo zaangażowanie w pozyskiwanie inwestora. mam tu na myśli: Urząd
Pracy Pan Dyrektor Krzysztof Sołtysiak, Spółka SzWiK Prezes Dariusz Gusta, Spółka Chrobry
Prezes Kazimierz Sutor i Pan Łukasz Kowczyk, jak również przedstawicieli Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w osobach Pani Katarzyna Prociak i Beata Rzemieśkiewicz.
Myślę, że wtedy docenimy wszystkich, którzy przyczynili się do tego.”
Ad. 10

OŚWIADCZENIA

BRAK
Ad. 11

INFORMACJE

Józef Rubacha – burmistrz: „Tak na marginesie do przewodniczącego Rady Powiatu, oficjalnie
Pan Prezydent Nowej Soli zrezygnował ze wszystkich funkcji, które pan przewodniczący
wymienił. Zrezygnował z tych funkcji także ten wniosek jest taki niewłaściwy. Jest tylko
Prezydentem Nowej Soli, taką osobiście wczoraj mi przekazał informację, że jest tylko
prezydentem, zrobił to przy członkach zarządu; dlatego nawet już nie jest szefem Zrzeszenia
Gmin Woj. Lubuskiego; też z tego zrezygnował. Druga informacja jest taka, w ubiegłym roku, czy
nawet wcześniej przyjęliśmy i też byłem zadowolony, że tak będzie, a dotyczy to tego obszaru
Sowin, że miasto Gniezno oddało nam ten budynek, tylko była kwestia podjęcia uchwały. Miasto
Gniezno na dzień dzisiejszy wycofało się z przekazania budynku dawnego biurowca,
argumentując tym, że znaleźli chętnego na kupno i będą w drodze przetargu ten budynek
sprzedawać. Dopóki nie ma jeszcze tej sprzedaży to oczywiście nie będziemy nic podejmować,
natomiast w momencie kiedy będzie to wycofamy uchwałę, którą rada podjęła. Na dzień
dzisiejszy nie wiem, czy ktokolwiek kupił bo nas o tym nie informują. Natomiast wiem, że kwota
znacząco przewyższała to co wcześniej było kwestią 200 tysięcy, dzisiaj jest to dużo wyższa
kwota. Wyceniono nie wiem na jakiej podstawie, bez komentarza pozostawiono tą informację,
tylko na zasadzie, że ta nasza uchwała jest nieaktualna w momencie kiedy przystępują do
sprzedaży tego obiektu.”
r. Jerzy Chmara: „Do uzupełnienia, chciałbym żeby Pan burmistrz poszerzył swoją informację
bo ten problem tego nieszczęśliwego obiektu już był poruszany na sesji rady Gniezno w
listopadzie zeszłego roku. W tamtym okresie budynek ten był obciążony hipoteką po nagłej
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śmierci właściciela (ponad 3 miliony złotych) i było to takim kukułczym jajem dla urzędu i
tamtego samorządu. Czy pan burmistrz ma wiedzę, bo najprawdopodobniej miało być złożone
zgłoszenie do Prokuratury i unieważnienie, uchylenie tej hipoteki, czy ta hipoteka została
uchylona ?.”
Józef Rubacha – burmistrz: „Hipoteka została spłacona przez miasto Gniezno.”
Mirosław Gąsik – przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego: „Oczywiście pan burmistrz
ma rację. Wadim Tyszkiewicz złożył rezygnację i k woli wyjaśnienia dlaczego złożył ?. Złożył,
żeby zaprotestować przeciwko umniejszaniu roli samorządności w Polsce. Jednocześnie
oświadczył, ze będzie pełnił te wszystkie funkcje w tych gremiach o których mówimy do czasu
wyłonienia następcy. Formalnie, nadal pełni.”

Ad. 12

ZAMKNIĘCIE OBRAD LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

r. Andrzej Skawiński –przewodniczący rady: „W związku z wyczerpaniem porządku obrad
zamykam obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. Dziękuję wszystkim za udział w sesji.
Godzina 14.30.”
Na tym zakończono protokół
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński
Protokół na podstawie nagrania sporządziła:
Małgorzata Pachurka
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