PROTOKÓŁ Nr XLIX.2018
przebiegu XLIX sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 20 sierpnia 2018 r.
1. Otwarcie Sesji
XLIX 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: 15 radnych na stan Rady – 15 radnych (lista obecności w załączeniu), p. Sebastian
Jagiełowicz - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto 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, p. Urszula Zamiatała - kierownik Biura
Dzielnicy, mieszkanka sołectwa Racula.
2. Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto za okres: kwiecień-czerwiec 2018r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych – druk nr 428;
2) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada- druk nr
429;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta – druk nr 430.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. 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. Sebastian Jagiełowicz - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji
celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych –
druk nr 431;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Foluszowej i osiedla Leśny Dwór w Zielonej Górze– druk
nr 432;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych- druk nr 433;
4) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto, powołania Miejskiego
Komisarza Wyborczego oraz Komisji Odwoławczej - druk nr 434.
Głosowania nad zmianami porządku obrad:
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia

zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków
dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – druk nr 431.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
14 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głos.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Foluszowej
i osiedla Leśny Dwór w Zielonej Górze– druk nr 432.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
14 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian opisu
granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- druk nr 433.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
15 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyborów do
Rady Dzielnicy Nowe Miasto, powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego oraz Komisji Odwoławczej - druk nr
434.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
15 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto za okres: kwiecień-czerwiec 2018r
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych – druk nr 428;
2) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada- druk
nr 429;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta – druk nr 430;
4) opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji
celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – druk nr
431;
5) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Foluszowej i osiedla Leśny Dwór w Zielonej Górze– druk nr 432;
6) opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych- druk nr 433;
7) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto, powołania Miejskiego
Komisarza Wyborczego oraz Komisji Odwoławczej - druk nr 434.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
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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 – 15 radnych. Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
3. Przyjęcie protokołów obrad z dwóch poprzednich Sesji
Przewodniczący Rady Dzielnicy zwrócił się z zapytaniem do sekretarza obrad czy zostały zgłoszone uwagi
do treści protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Dzielnicy, tj. zwyczajnej z dnia 18 czerwca i nadzwyczajnej
z dnia 30 lipca br. Sekretarz oświadczył, że nikt z radnych uwag nie zgłosił.
Protokoły zostały przyjęte większością głosów w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu udział wzięło – 15 radnych. Wyniki głosowania: za przyjęciem – 13 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 2 głosy.
4. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za II kwartał 2018 roku.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnice Nowe Miasto za okres: kwiecień– czerwiec 2018 r.
przedstawił Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto p. Sebastian Jagiełowicz.
5. Podjęcie uchwał
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na
terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 428.
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 428.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.420.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych – druk nr 428 – podjęła jednogłośnie .
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada- druk nr 429.
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.

Strona 3 z 6

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 429.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.421.2018 w sprawie zaopiniowania
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –0 głosów.
5.3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta –
druk nr 430.
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 430.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.422.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu
Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5.4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju
rodzinnych ogrodów działkowych – druk nr 431.
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 431.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.423.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na
zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – podjęła
jednogłośnie.
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Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5.5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Foluszowej i osiedla Leśny Dwór
w Zielonej Górze– druk nr 432.
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 432.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.424.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Foluszowej i osiedla Leśny Dwór w Zielonej Górze– podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5.6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 433.
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 433.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.425.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych– podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5.7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Dzielnicy Nowe
Miasto, powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego oraz Komisji Odwoławczej – druk nr 434.
Projekt uchwały przedstawiony został na posiedzeniu Komisji.
Na temat projektu uchwały związanej z nadchodzącymi wyborami zabrał głos, p. Mariusz Zalewski – dyrektor
Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto stwierdzając, iż należałoby dodać kilka słów komentarza dotyczącego
zmian jakie się w tym obszarze pojawiły.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
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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 434.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XLIX.426.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto, powołania Miejskiego Komisarza
Wyborczego oraz Komisji Odwoławczej – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Po głosowaniu projektu uchwały związanej z nadchodzącymi wyborami, p. Mariusz Zalewski – dyrektor
Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto omówił zmiany jakie się w tym obszarze pojawiły.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
Radny p. Krzysztof Wołczyński- kolejna interpelacja i kolejny brak odpowiedzi, mimo iż pan Przewodniczący
się zobowiązał, że spróbuje je rozpatrzyć, jednak nic się takiego nie nastąpiło, czuję się lekceważony, uważam za
brak kompetencji Pana Przewodniczącego Rady i Zarządu.
Radna p. Dorota Bojar złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy p. Zenona Rabędy interpelacje
w sprawie ustalenia zasad wypożyczania sali wiejskiej w sołectwie Zawada.
7.Sprawy różne
Głos zabrała mieszkanka sołectwa Racula obecna na sesji, zgłaszając problemy i usterki, które według niej
należałoby rozwiązać czy poprawić bo przeszkadzają w życiu i funkcjonowaniu mieszkańców sołectwa Racula.
P.Mieczysław Momot sołtys sołectwa Przylep, zwrócił uwagę na bardzo powolną realizację zaplanowanych
zadań związanych z budowami dróg, są tylko projekty, które nie są realizowane.
Radny p. Krzysztof Wołczyński – w związku ze zbliżającymi się wyborami musimy forsować program by taką
samą kwotę dla nas Miasto utrzymało na następne lata na tym samym poziomie.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto zakończył obrady o godz.
15.50, informując jednocześnie, że następna sesja odbędzie się 17 września.

Protokołowała
……………….
Sylwia Bartkowicz

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

