PROTOKÓŁ Nr II.2018
przebiegu II sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 12 grudnia 2018 r.
1. Otwarcie Sesji
II 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 14.00.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Zenon Rabęda - przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
W sesji uczestniczyli: 21 radnych na stan Rady – 21 radnych (lista obecności w załączeniu), p. Sebastian
Jagiełowicz - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu
Dzielnicy Nowe Miasto, p. Joanna Chabza - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Teresa Migdał
- kierownik Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami, p. Lucyna Poźniak - kierownik Biura
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, p. Jarosław Szczęsny- główny specjalista w Biurze Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, p. Andrzej Sowiński- inspektor Biura Ochrony Środowiska, p. Marek Jucewiczprzedstawiciel Firmy „Internoise”, p. Grzegorz Stodolny – inspektor w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności
Gospodarczej, p. Tomasz Sztukowski - inspektor w Biurze Zarządzania Drogami, p. Leszek Klim – dyrektor
Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze, p. Urszula Zamiatała - kierownik Biura Dzielnicy.
2. Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów trzech poprzednich sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania – druk nr 8;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 9;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki –
druk nr 10;
4) w sprawie powołania stałych komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu
osobowego– druk nr 11;
5) opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Zielona Góra” – druk nr 12.
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 - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania – druk nr 13;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 – druk nr 14;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Miasta Zielona Góra – druk nr 7;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 15;
5) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary
Kisielin – druk nr 16;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Ochla – druk nr 17;
7) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości (obręb 60 przy ul. Przylep-Zakładowa) – druk nr 18;
8) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości (obręb 45 przy ul. Drzonków -Kalinowa) – druk nr 19;
9) opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 20.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda, udzielił głosu radnemu p. Pawłowi Towpikowi, który wyraził
swoje oburzenie w związku z bardzo późnym przekazywaniem do wglądu projektów uchwał na chwilę przed
rozpoczęciem obrad, stwierdzając, że jest to lekceważenie Rady i jak w takim wypadku ma wyrazić swoją
opinię i brać udział w głosowaniu jeżeli nie miał możliwości zapoznania się z treścią danego projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda wyjaśnił, że do właściwości Rady Dzielnicy należy między innymi
wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Dzielnicy przekazanych przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta.
Stąd wszystkie projekty uchwał przekazane Dzielnicy, nawet te przekazane tuż przed sesją Rady Dzielnicy są
wprowadzane do porządku obrad ponieważ, zgodnie z przepisami zajęcie stanowiska przez Radę powinno
nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia. W innym razie należałoby projekty zaopiniować
na sesjach nadzwyczajnych.
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
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – druk nr
13.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 21 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 Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 – druk nr
14.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 21 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 ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 7.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 15.
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Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych
inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 16.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla – druk nr 17.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 1 głos, 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 wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (obręb 60 przy ul. Przylep-Zakładowa) – druk nr 18.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 1 głos, 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 wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (obręb 45 przy ul. Drzonków -Kalinowa) – druk nr
19.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 1 głos, 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 zaliczenia
drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 20.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 19 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących – 0 głosów.
Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów trzech poprzednich sesji.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania – druk nr 8;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 9;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki –
druk nr 10;
4) w sprawie powołania stałych komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu
osobowego– druk nr 11;
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5) opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Zielona Góra” – druk nr 12;
6) opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania – druk nr 13;
7) opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 – druk nr 14;
8) opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Miasta Zielona Góra – druk nr 7
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 15;
10) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin –
druk nr 16;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Ochla – druk nr 17;
12) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
(obręb 60 przy ul. Przylep-Zakładowa) – druk nr 18;
13) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
(obręb 45 przy ul. Drzonków -Kalinowa) – druk nr 19
14) opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 20.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. 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 – 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 1 głos.
3. Przyjęcie protokołów trzech poprzednich 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.
Protokoły zostały przyjęte większością głosów w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu udział wzięło – 21 radnych. Wyniki głosowania: za przyjęciem – 16 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 5 głosów.
4. Podjęcie uchwał
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu
osłonowego w zakresie dożywiania –druk nr 8.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego
w zakresie dożywiania - druk nr 8 przedstawiła p. Joanna Chabza – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Celem uchwały jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez objecie pomocą w formie świadczenia dożywiania,
które pomimo przekroczenia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
znajdują się w trudnej sytuacji dochodowej i życiowej oraz nie posiadają wystarczających środków na zakup
żywności. Ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji pomocy w
formie posiłku zasadne przyjecie uchwały z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
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Głosowanie – druk nr 8.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.8.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania – druk nr 8 – podjęła jednogłośnie .
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 9.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania - druk nr 9 przedstawiła p. Joanna Chabza –
pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem uchwały jest zaktualizowanie wysokości odpłatności
za usługi opiekuńcze, w tym właściwe ich ustalenie oraz całkowite lub częściowe zwalnianie.
Pytania:
Radny p. Krzysztof Sroczyński zapytał kto może zgłosić osobę potrzebującą pomocy i gdzie ?
P. Joanna Chabza – każdy może zgłosić w MOPS osobę potrzebującą z terenu Zielonej Góry.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie– druk nr 9.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.9.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak
również trybu ich pobierania – druk nr 9– podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –1 głos.
4.3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez
świadczeniobiorców wydatków za posiłki – druk nr 10.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez
świadczeniobiorców wydatków za posiłki - druk nr 10 przedstawiła p. Joanna Chabza – pracownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały. Celem uchwały jest
podniesienie wysokości kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej do 150% dla osób
korzystających z pomocy w formie posiłków, od którego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek
zgodnie z uchwałą Nr 10 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) w ramach
modułów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Ze względu na konieczność zapewnienia zarówno dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym, w tym
w szczególności starszym, chorym i niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji pomocy w formie posiłku,
zasadne jest przyjęcie uchwały z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 10.
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W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr
II.10.2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez
świadczeniobiorców wydatków za posiłki – druk nr 10 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku p. Sebastiana Jagiełowicza - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o przesunięcie na koniec omawiania uchwał projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady dzielnicy,
określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego– druk nr 11.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
21 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra” – druk nr 12.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Zielona Góra” – druk nr 12 przedstawił p. Marek Jucewicz- autor programu
przedstawiciel Firmy „Internoise”. Niniejszy„ Program ochrony środowiska przed hasłem dla miasta Zielona Góra”
jest kontynuacją pierwszego Programu, który został uchwalony przez Radę Miasta Zielona Góra w dniu 25
listopada 2014 r. Jego podstawowym celem jest identyfikacja terenów, na których poziom hałasu przekracza
poziom dopuszczalny oraz wskazanie planowanych działań naprawczych mających za zadanie ograniczenie
emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia mieszkańców miasta. Ponadto w
Programie podano koszty jednostkowe poszczególnych działań naprawczych, a także wskazano organy
odpowiedzialne za ich realizację.
Pytania i dyskusje:
Radny p. Krzysztof Wołczyński – zapytał czy ocenę poziomu hałasu robi się tylko na podstawie mapy
akustycznej, p. Marek Jucewicz odpowiedział, że tak,
Radny p. K.Wołczyński -wobec powyższego brakuje tam szeregu istotnych informacji z tereny byłej gminy, która
bardzo dynamicznie się rozwija, przykładem może być sołectwo Łężyca, gdzie jestem radnym, a gdzie ilość
budujących się domów i bloków co roku się zwiększa a co za tym idzie również rośnie liczba samochodów, a
drogi są jakie są, w momencie kiedy będą robione za pięć lat kolejne pomiary na naszym terenie będzie
„Armagedon”. Jeżeli pomiary uwzględniłyby również treny byłej gminy i były robione w krótszym odstępie czasu,
wówczas kwota środków jaka powinna być przeznaczona na zmniejszenie poziomu hałasu dla miasta Zielona
Góra musiałby być wielokrotnie wyższa niż ta obecnie ustalona.
Temat dotyczący programu był powodem burzliwej dyskusji, w której brali udział wszyscy radni pytając
czy realizacja programu obejmie również ich tereny, jednak nie do końca autor p. Marek Jucewicz mógł na
wszystko jednoznacznie odpowiedzieć wobec tego stwierdzono, że program budzi wiele wątpliwości i jest nie do
końca jasny.
Wobec tego zakończono dyskusję i przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 12.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.11.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra” –
druk nr 12– podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 6 głosów.
4.5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania– druk nr 13.
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Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania - druk nr 13 przedstawiła p. Joanna Chabza –
pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały.
Celem uchwały jest objęcie pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie
dożywiania osób i rodzin, które pomimo przekroczenia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o
pomocy społecznej znajdują się w trudnej sytuacji dochodowej i życiowej oraz nie posiadają wystarczających
środków na zakup żywności.
Ze względu na konieczność objęcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności starszych, chorych
i niepełnosprawnych, pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zasadne jest przyjęcie uchwały
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 13.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.12.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 – druk nr 14.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019 - druk nr 14 przedstawiła p.
Lucyna Poźniak - kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, omawiając uzasadnienie
dołączone do projektu uchwały. Celem niniejszej uchwały jest uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na 2019 rok, którego główne założenia
przewidują realizację celu strategicznego, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia, tj. „Profilaktyka
i rozwiązanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i
innymi zachowaniami ryzykownymi oraz realizację celów operacyjnych obejmujących:
a) ograniczenie dostępu do alkoholu oraz zdrowych i społecznych skutków wynikających z nadużywania
napojów alkoholowych poprzez profilaktykę oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości
mieszkańców Zielonej Góry, a szczególności dzieci i młodzieży;
b) redukcję szkód wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz zwiększenie dostępności
i jakości ofert pomocowych.
Głos zabrał radny p. Paweł Towpik – podkreślając, że aby projekt uchwały był właściwie opiniowany, powinien
zawierać więcej szczegółów informacyjnych dotyczących programu dotyczącego rozwiązywania problemów
alkoholowych, nie wiemy np. czy w poprzednich latach przynosił jakieś skutki bo projekt tego nie zawiera i w
związku z tym nie wiem jak mam się do niego odnieść.
P. Lucyna Poźniak poinformowała, że program ma tylko na celu informację i pomoc w momencie gdy taka
potrzeba zaistnieje. Miasto nie prowadzi żadnych statystyk jak ten problem wygląda w naszym mieście.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 14.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
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Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.13.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Mieście Zielona Góra na rok 2019 – podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 3 głosy.
4.7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 7.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 7 przedstawił p. Grzegorz Stodolny – inspektor
w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu
uchwały, w której zawarty jest rozkład pracy aptek funkcjonujących na terenie Miasta, dostosowany do potrzeb
ludności i zapewnić dostępność świadczeń w porze nocnej , w dni wolne od pracy i święta.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 7.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.14.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona
Góra – druk nr 7– podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji
zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 15.
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych
przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 15 przedstawił p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu
Dzielnicy Nowe Miasto.
Zmiany dotyczą rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji mieszkańców sołectwa Stary Kisielin
na inwestycje w ramach Funduszu Integracyjnego przyjętych uchwałami nr 1/2018 i nr 2/2018 Zebrania
Wiejskiego w dniu 10 grudnia 2018 r. oraz uwzględnia potrzebę przesunięcia środków na realizację zadań o
których mowa w projekcie uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 15.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.15.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie
zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary
Kisielin – druk nr 15 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 16.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców
sołectwa Stary Kisielin – druk nr 16 przedstawił p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe
Miasto, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały, który wyraża opinię w sprawie propozycji
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strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin przyjętych uchwałami nr 1/2018
i nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w dniu 10 grudnia 2018 r
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 16.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.16.2019 w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Stary Kisielin – druk nr 16 – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych
inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla – druk nr 17.
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych
przez mieszkańców sołectwa Ochla – druk nr 17 przedstawił p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu
Dzielnicy Nowe Miasto, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały, który wyraża opinię w sprawie
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla przyjętych uchwałą
Zebrania Wiejskiego w dniu 28 listopada 2018 r. Podjęta uchwała dotyczyła zmiany nazwy zadania
inwestycyjnego pn. „Remont drogi ul. Ochla-Stamma i przyległych w latach 2018-2019 – 428 040 zł”.
Na wniosek radnej p. D.Bojar zapis „przyległych” został dookreślony szczegółowo, jak wynikało to z zapisu w
protokole z zebrania wiejskiego i uzyskał brzmienie podane przez p. M.Zalewskiegi w ramach autopoprawki.
P.Mariusz Zalewski-dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto – „w uchwale nr XXXI.253.2017 Rady
Dzielnicy Nowe Miasto z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowanie propozycji strategicznych inwestycji
1)
zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla z późn. zm. § 1 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) dokumentacja budowlana i budowa drogi ul. Ochla- Stamma i ulic: Ochla-Sportowa, Ochla-Henryka Łasaka,
’
Ochla-Janusza Kusocińskiego, Ochla-Alfreda Smoczyka, Ochla-Leśna (od Ochla-Franciszka Gaudy ego do ul.
Ochla-Stamma), Ochla- Bernda Mixdorfa, Ochla-Szkolna (od ul. Ochla-Sportowa do ul. Ochla-Leśna) w Zielonej
Górze w latach 2018-2019 – 428 040,00 zł”
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 17 z autopoprawką.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.17.2019 w sprawie zaopiniowania propozycji
strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Ochla – druk nr 17 – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.11. Podjęcie uchwały opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości (obręb 60 przy ul. Przylep-Zakładowa)– druk nr 18.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości (obręb 60 przy ul. Przylep-Zakładowa) – druk nr 18 przedstawiła p. Teresa Migdał kierownik Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami, omawiając uzasadnienie dołączone do
projektu uchwały. Celem uchwały jest uzyskanie zgody Rady Miasta na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Pytań nie zgłoszono.

Strona 9 z 15

Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 18.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.18.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (obręb 60 przy
ul. Przylep-Zakładowa)– druk nr 18 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (obręb 45 przy ul. Drzonków -Kalinowa)– druk nr 19.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości (obręb 45 przy ul. Drzonków -Kalinowa)– druk nr 19 przedstawiła p. Teresa Migdał kierownik Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami. Celem uchwały jest uzyskanie zgody Rady
Miasta na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 19.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.19.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (obręb 45 przy
ul. Drzonków -Kalinowa) – druk nr 19 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi
gminnej– druk nr 20.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej– druk
nr 20 przedstawił p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, omawiając uzasadnienie
dołączone do projektu uchwały. Celem uchwały jest zmiana kategorii drogi z wewnętrznej na drogi publiczne o
kategorii gminnej.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 20.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.20.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 20 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4.14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu
działania, zadań oraz składu osobowego – druk nr 11.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda poinformował, że po konsultacji z Zarządem Dzielnicy Nowe Miasto
został upoważniony do zaproponowania następujących składów stałych komisji rady dzielnicy:
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1. Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
1) Rekut Roman

- przewodniczący;

2) Bojar Dorota

- wiceprzewodnicząca;

3) Rabęda Zenon

- członek;

4) Baranowska Klaudia

- członek;

5) Jankowska Anna

- członek;

6) Karwacki Marek

- członek;

7) Krystians Grzegorz

- członek;

8) Lubojański Michał

- członek;

9) Mała Janina

- członek;

10) Sarnecki Damian

- członek;

11) Sroczyński Krzysztof

- członek;

12) Szczepski Jerzy

- członek;

13) Towpik Paweł

- członek;

14) Wołczyński Krzysztof

- członek.

2. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
1) Sroczyński Krzysztof

- przewodniczący;

2) Karwacki Marek

- wiceprzewodniczący,

3) Kozakiewicz Agnieszka

- członek;

4) Bojar Dorota.

- członek;

5) Brońska Sylwia

- członek;

6) Jagiełowicz Sebastian

- członek;

7) Mała Janina

- członek;

8) Momot Mieczysław

- członek;

9) Baranowska Klaudia

- członek;

10) Szczepski Jerzy

- członek;

11) Rypson Ireneusz

- członek;

12) Towpik Paweł

- członek;

13) Wąsik Andrzej

- członek;

14) Żetecki Jerzy

- członek.

3. Komisja ds. Integracji Samorządowej:
1) Brońska Sylwia

- przewodnicząca;

2) Wąsik Andrzej.

- wiceprzewodniczący;

3) Rabęda Zenon

- członek;

4) Kozakiewicz Agnieszka

- członek;

5) Sarnecki Damian

- członek;
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6) Wołczyński Krzysztof

- członek;

7) Jagiełowicz Sebastian

- członek;

8) Jankowska Anna

- członek;

9) Krystians Grzegorz

- członek;

10) Lubojański Michał

- członek;

11) Momot Mieczysław

- członek;

12) Rekut Roman

- członek;

13) Rypson Ireneusz

- członek;

14) Żetecki Jerzy

- członek.

Następnie zapytał radnych zaproponowanych na przewodniczących komisji, czy wyrażają zgodę na pełnienie tej
że funkcji:
1) Radny p. Krzysztof Sroczyński - Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych,
2) Radny p. Roman Rekut - Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej,
3) Radna p. Sylwia Brońska- Komisja ds. Integracji Samorządowej.
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji przewodniczących stałych komisji rady dzielnicy.
Po czym przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie zaproponowanych kandydatów na
stanowisko przewodniczących poszczególnych komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych - p. Krzysztof Sroczyński.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej - p. Roman Rekut.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie
Komisja ds. Integracji Samorządowej - p. Sylwia Brońska.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie
Następnie zapytał radnych zaproponowanych na stanowisko wiceprzewodniczących komisji, czy wyrażają zgodę
na pełnienie tej że funkcji:
1) Radna p. Marek Karwacki - Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych,
2) Radny p. Dorota Bojar - Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej,
3) Radny p. Andrzej Wąsik - Komisja ds. Integracji Samorządowej.
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczących stałych komisji rady dzielnicy
Następnie przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie zaproponowanych kandydatów na stanowisko
wiceprzewodniczących poszczególnych komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych - p. Marek Karwacki.
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W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej - p. Dorota Bojar.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów. Kandydatura przyjęta jednogłośnie
Komisja ds. Integracji Samorządowej - p. Andrzej Wąsik.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie
Następnie przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie zaproponowanych składy osobowe
poszczególnych komisji:
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
1) Rabęda Zenon
- członek;
2) Baranowska Klaudia

- członek;

3) Jankowska Anna

- członek;

4) Karwacki Marek

- członek;

5) Krystians Grzegorz

- członek;

6) Lubojański Michał

- członek;

7) Mała Janina

- członek;

8) Sarnecki Damian

- członek;

9) Sroczyński Krzysztof

- członek;

10) Szczepski Jerzy

- członek;

11) Towpik Paweł

- członek;

12) Wołczyński Krzysztof

- członek.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
1) Kozakiewicz Agnieszka - członek;
2) Bojar Dorota.

- członek;

3) Brońska Sylwia

- członek;

4) Jagiełowicz Sebastian

- członek;

5) Mała Janina

- członek;

6) Momot Mieczysław

- członek;

7) Baranowska Klaudia

- członek;

8) Szczepski Jerzy

- członek;

9) Rypson Ireneusz

- członek;

10) Towpik Paweł

- członek;

11) Wąsik Andrzej

- członek;

12) Żetecki Jerzy

- członek.
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W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
1) Rabęda Zenon

- członek;

2) Kozakiewicz Agnieszka - członek;
3) Sarnecki Damian

- członek;

4) Wołczyński Krzysztof

- członek;

5) Jagiełowicz Sebastian

- członek;

6) Jankowska Anna

- członek;

7) Krystians Grzegorz

- członek;

8) Lubojański Michał

- członek;

9) Momot Mieczysław

- członek;

10) Rekut Roman

- członek;

11) Rypson Ireneusz

- członek;

12) Żetecki Jerzy

- członek.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 11.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr II.21.2019 w sprawie powołania stałych
komisji rady dzielnicy, określenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego – druk nr 20 –
podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny p. Paweł Towpik złożył interpelację, dotyczącą zbyt późnego otrzymywania części projektów uchwał
omawianych na sesji w związku z brakiem możliwości zapoznania się z ich treścią co uniemożliwia właściwe
wyrażenie opinii i głosowania.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przyjął interpelację i powiedział, że będziemy się starali aby takich
sytuacji było jak najmniej,
6. Sprawy różne
Radna p. Dorota Bojar zabrała głos składając wszystkim obecnym z okazji zbliżających się świąt, życzenia
świąteczne i noworoczne.
Głos zabrał również radny p. Andrzej Wąsik informując o klubie krwiodawców przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Kisielinie, dosyć prężnie działającym, a którego jest założycielem. Zachęcił jednocześnie do oddawania
krwi w ramach akcji przeprowadzanych w różnych okresach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto poinformował o
proponowanych terminach sesji na pierwsze półrocze 2019 r., zastrzegając o możliwości ich zmian: 21 stycznia,
18 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 13 czerwca.
Przewodniczący złożył również życzenia świąteczne i noworoczne i na tym zakończył obrady o godz. 16.50.

Strona 14 z 15

Protokołowała
……………….
Sylwia Bartkowicz

Sekretarz obrad
……………….
Janina Mała
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Przewodniczący
Rady Dzielnicy
…………………
Zenon Rabęda

