ROTOKÓŁ Nr LI.2018
przebiegu LI sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 17 września 2018 r.
1. Otwarcie Sesji
LI sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto 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: 14 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. Rafał Czarkowski
– z-ca dyrektora ds. technicznych Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze, p. Mariusz Rosikradny Miasta Zielona Góra, p. Urszula Zamiatała - kierownik Biura Dzielnicy.
2. Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów dwóch poprzednich sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na
odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na
odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - druk nr
436;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta
Zielona Góra – druk nr 437.
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. Sebastian Jagiełowicz - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) zaopiniowania wniosku o utworzenie okręgów wyborczych na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto – druk nr
438;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 439;
3) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary
Kisielin – druk nr 440;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Sucha – druk nr 441;
5) opinii o projekcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze – druk nr 442;
6) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 druk nr 443;

7) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze – druk nr 444.
Ponadto Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad
punktu 3a w którym przekaże informacje radnym i sołtysom p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu
Dzielnicy Nowe Miasto.
Głosowania nad zmianami porządku obrad:
Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto o wprowadzenie do porządku obrad
punktu 3a, w którym ważny komunikat przekaże radnym i sołtysom p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu
Dzielnicy Nowe Miasto
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 zaopiniowania wniosku o utworzenie okręgów
wyborczych na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto – druk nr 438.
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 zmieniającą uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 439.
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
zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin –
druk nr 440.
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 zmieniająca uchwałę
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Sucha –
druk nr 441.
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 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów
taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze – druk nr
442.
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.
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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 ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 - druk nr 443.
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 nadania
nazwy ulicy w Zielonej Górze – druk nr 444.
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

Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów dwóch poprzednich sesji.
3a.Informacje dla radnych i sołtysów.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto za okres: kwiecień-czerwiec 2018r
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na
odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na
odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - druk nr
436;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta
Zielona Góra – druk nr 437;
3) zaopiniowania wniosku o utworzenie okręgów wyborczych na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto – druk nr 438;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 439;
5) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin –
druk nr 440;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Sucha – druk nr 441;
7) opinii o projekcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski
Zakład Komunikacji w Zielonej Górze – druk nr 442;
8) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 - druk
nr 443;
9) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze – druk nr 444.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
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Porządek obrad po wprowadzonych zmianach Rada Dzielnicy przyjęła jednogłośnie w wyniku jawnego
głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
W głosowaniu udział wzięło – 14 radnych. Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
3. Przyjęcie protokołów obrad dwóch poprzednich Sesji
Przewodniczący Rady Dzielnicy zwrócił się z zapytaniem do sekretarza obrad czy zostały zgłoszone uwagi
do treści protokołów dwóch ostatnich sesji Rady Dzielnicy, tj. zwyczajnej z dnia 20 sierpnia i nadzwyczajnej
z dnia 27 sierpnia br. Sekretarz oświadczył, że nikt z radnych uwag nie zgłosił.
Protokoły zostały przyjęte większością głosów w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu udział wzięło – 14 radnych. Wyniki głosowania: za przyjęciem – 13 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 1 głos.

3a. Informacje dla radnych i sołtysów
Informacje przekazał radnym i sołtysom p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.
Na początku przekazał podziękowania za udział w organizacji Święta Dzielnicy, które odbyło się 2 września br. na
ręce sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników Departamentu, KZG oraz strażaków OSP.
Drugim tematem poruszonym przez M.Zalewskiego były obchody Dnia Seniora. Dyrektor skierował do
sołtysów prośbę o wsparcie przy organizacji uroczystości w dniu 13 października, przygotowaniu list uczestników
w wieku powyżej 70 lat i przekazaniu jej do 2 października.
Następna sprawa dotyczy zbliżających się wyborów, które odbędą się w dniu 18 listopada, jest już kalendarz
wyborczy, należy jeszcze wywiesić na terenie sołectw na tablicach informacyjnych obwieszczeń.
4. Podjęcie uchwał
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na
odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych - druk nr 436.
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 436.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.428.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w
formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
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poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - druk nr 436 – podjęła jednogłośnie .
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra – druk nr 437.
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 437.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.429.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
miasta Zielona Góra – druk nr 437 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –0 głosów.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie okręgów wyborczych na obszarze
Dzielnicy Nowe Miasto – druk nr 438.
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 438.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.430.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku
o utworzenie okręgów wyborczych na obszarze Dzielnicy Nowe Miasto – druk nr 438 – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr
439.
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 5 z 8

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 439.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.431.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych
przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 439 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin w Zielonej Górze– druk
nr 440.
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 440.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.432.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców
sołectwa Stary Kisielin – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Sucha – druk nr 441.
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 441.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.433.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych
przez mieszkańców sołectwa Sucha – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
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4.7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen
i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze – druk nr 442.
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 442.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.434.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski
Zakład Komunikacji w Zielonej Górze – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 – druk nr 443.
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 443.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.435.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej
Górze – druk nr 444.
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.
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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 444.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LI.436.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
W związku z tym, że nikt z radnych nie chciał zabrać głosu przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przeszedł
do następnego punktu obrad.
6.Sprawy różne
Głos zabrał p. Mariusz Rosik –radny Miasta Zielona Góra, który w związku z pismem wystosowanym do
radnych Miasta w celu rozliczenia się z wydatków z puli funduszu radnego, wymienił wszystkie swoje wydatki
podkreślając iż 72% przeznaczył na Dzielnicę Nowe Miasto (rozliczenie w załączeniu).
Radny p. Krzysztof Wołczyński – zarzucił p. Mariuszowi Rosikowi jak i pozostałym radnym finansowanie
różnych stowarzyszeń, które i tak są dofinansowane, gdzie radni wybrani z terenu dzielnicy powinni wspierać
inicjatywy z tego terenu. Radny zgłosił również problem z inwestycją związaną z kanalizacją z terenu Łężycy
i Krępy, ponieważ jak śmierdziało przykładowo na ul. Drobiowej w Łężycy z studzienek kanalizacyjnych tak
śmierdzi do tej pory, szkoda że nie ma nikogo z ZWiK-u, nikt z tym problemem nic nie robi. Druga sprawa
skierowana do p. dyrektora KZG, aby skontrolować drogi które od dawna nie były równane, chociażby ul. Leśna
w Łężycy.
P. Rafał Czarkowski – z-ca dyrektora KZG – czekamy na materiał do utwardzania (skrawki asfaltowe) i wówczas
ruszą wtedy roboty związane z równaniem dróg.
Radny p. Jarosław Bartkowicz- zwrócił się do p. dyrektora KZG z problem łamiących się po silniejszych wiatrach
gałęzi na terenie cmentarza w Raculi, co powoduje w niektórych przypadkach uszkodzenia pomników , czy
można by przeprowadzić prace porządkowe przycinki tych drzew.
Głos zabrała sołtys Raculi p. Mirosław Jabłonka w związku z tematem porządków na cmentarzach, chodzi z
kolei o nasadzenia drzew przy grobach, zwracając uwagę na określone przepisy mówiące o wielkości sadzonych
drzew i krzewów, które niszczą groby i zajmują za dużo terenu.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto zakończył obrady o godz.
15.50.

Protokołowała
……………….
Sylwia Bartkowicz

Sekretarz obrad
……………….
Marek Karwacki
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