PROTOKÓŁ Nr XLVII.2018
przebiegu XLVII sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 18 czerwca 2018 r.
1. Otwarcie Sesji
XLVII sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto (pierwszej kadencji samorządu terytorialnego lata 2015-2018)
zwołana została przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto zgodnie z § 100 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto
(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159).
Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
Początek obrad godzina 15.00.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Zenon Rabęda - przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
W sesji uczestniczyli: 11 radnych na stan Rady – 15 radnych (lista obecności w załączeniu), p. Jerzy Żetecki –
z-ca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu Dzielnicy
Nowe Miasto, p. Leszek Klim – dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze i p. Urszula
Zamiatała - kierownik Biura Dzielnicy.
2. Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie:
- zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Drzonków- druk
nr 424.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda
poinformował, że porządek obrad z projektami uchwał został radnym doręczony.
Po przedstawieniu porządku obrad p. Jerzy Żetecki – z-ca `przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Miasta Zielona Góra - druk nr 425;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Ukryta) –
druk nr 426.
Głosowania nad zmianami porządku obrad:
Głosowanie wniosku p. Jerzego Żeteckiego – Z-cy przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 425.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
11 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głos.
Głosowanie wniosku p. Jerzego Żeteckiego – Z-cy przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Ukryta) – druk nr 426.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
11 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Drzonków druk nr 424;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Miasta Zielona Góra - druk nr 425;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Ukryta) – druk
nr 426.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach Rada Dzielnicy przyjęła jednogłośnie w wyniku jawnego
głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
W głosowaniu udział wzięło – 11 radnych. Wyniki głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej Sesji
Przewodniczący Rady Dzielnicy zwrócił się z zapytaniem do sekretarza obrad czy zostały zgłoszone uwagi
do treści protokołu ostatniej sesji Rady Dzielnicy. Sekretarz oświadczył, że nikt z radnych uwag nie zgłosił.
Protokół został przyjęty większością głosów w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu udział wzięło – 11 radnych. Wyniki głosowania: za przyjęciem – 10 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 1 głos.
4. Podjęcie uchwał
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Drzonków - druk nr 424.
Projekt uchwały przedstawiony został na posiedzeniu Komisji.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Opinie komisji:
Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych - opinia pozytywna.
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Komisji Integracji Samorządowej – opinia pozytywna.
Głosowanie – druk nr 424.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLVII.416.2018 w sprawie zaopiniowania
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Drzonków – podjęła
jednogłośnie .
Wyniki głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 425.
Głosowanie– druk nr 425.
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W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLVII.417.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona
Góra – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –0 głosów.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej
Górze (ul. Nowy Kisielin-Ukryta) – druk nr 426.
Projekt uchwały przedstawiony został na posiedzeniu Komisji.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Opinie komisji:
Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych - opinia pozytywna.
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej - opinia pozytywna.
Komisji Integracji Samorządowej – opinia pozytywna.
Głosowanie – druk nr 426.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLVII.418.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Ukryta) – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

5.Interpelacje i zapytania radnych.
Radny p. Krzysztof Wołczyński zwrócił się do p. Leszka Klima dyrektora Komunalnego Zakładu
Gospodarczego w Zielonej Górze z pytaniem o frez, który miałby być wykorzystany na ulicy Łężyca –Drobiowa,
czy już coś wiadomo w tym temacie.
P. Leszek Klim odpowiedział, że nic nie wie, ale decyzja dotycząca zakupu frezu będzie zrealizowana w
przyszłym tygodniu i wtedy zostanie ustalona kolejność realizacji prac z jego wykorzystaniem.
6.Sprawy różne
Głos zabrał p. Mariusz Zalewski dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto poruszył kwestię
harmonogramu prac związanych z naprawą dróg przy użyciu frezu, podkreślając iż muszą być spełnione
przynajmniej dwa kryteria tj. droga musi mieć podbudowę i nie być przeznaczona do budowy.
Następnie omówił temat konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic sołectw Kiełpin i Ochla, które
odbędą się w terminie 25-29 czerwca 2018 r.
Kolejna sprawa dotyczyła wypoczynku letniego, w tym wycieczek skierowanych do 8 sołectw, dla których
zostały przygotowane karty dla chętnych do skorzystania z ofert. Sołtysów zobowiązano do dostarczenia
wypełnionych kart. Z uwagi na przepisy RODO – karty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach.
Poinformowano również sołtysów o zmianach w ustawie Prawo Łowieckie. Z uwagi na protest środowiska
sołtysów, ich udział w komisji szacowania szkód obecnie został przypisany Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa
Rolniczego.
Kolejny temat dotyczył Święta Dzielnicy. Nastąpiła zmiana miejsca organizacji festynu, który odbędzie się w
Nowym Kisielinie na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego, w związku z tym gospodarzami są Sołtysi
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Starego i Nowego Kisielina. Niemniej jednak miło jest poinformować, że swoją pomocy zadeklarowali również
sołtysi sołectw Raculi i Drzonkowa.
Ostatni temat dotyczył inwestycji z funduszu integracyjnego i związane z tym prace przygotowawcze.
Ponadto głos zabrali:- sołtys sołectwa Przylep p. Mieczysław Momot, który poruszył sprawę pojemników na odzież, koło których robi
się bałagan, nie widomo kto wydał zgodę na ich ustawienie; p. Mariusz Zalewski zasugerował aby zwrócił się z
tym tematem do odpowiedniego departamentu, bo często pojemniki te stoją na terenie prywatnym lub nie
należącym do Miasta i my nie możemy ich usuwać, dlatego zorientujemy się gdzie trzeba interweniować.
- p. Monika Turzańska sołtys sołectwa Jany zaprosiła wszystkich do udziału w dniu 30 czerwca br. w festynie
pn.„Dzień Mieszkańca Jan”.
- p. Jolanta Rabęda sołtys sołectwa Łężycy pytając czemu postawiono ozdobne pojemniki na śmieci tylko do
granic byłego miasta, a na terenie Dzielnicy już nie; P. Leszek Klim odpowiedział, że ma informacje od dyrektora
p. Krzysztofa Sikory, że również na terenie Dzielnicy takie pojemniki będą ustawiane po uzgodnieniu ich
lokalizacji.
Na zakończenie przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto Zenon Rabęda odczytał list od p. Beaty
Kucuń Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która zwraca się z prośbą o udzielenie
pomocy finansowej dla szpitala głównie z przeznaczeniem na zakup nowego ambulansu specjalistycznego na
potrzeby SP ZOZ Sulechów. Koszt zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem wynosi około 500 tys. zł.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto zakończył obrady o godz.
15.30, informując jednocześnie, iż obecnie jest przerwa urlopowa w lipcowych obradach sesji, przybliżony kolejny
termin to 20 sierpnia 2018 r.

Protokołowała
……………….
Sylwia Bartkowicz

Sekretarz obrad
……………….
Marek Karwacki
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Przewodniczący
Rady Dzielnicy
…………………
Zenon Rabęda

