PROTOKÓŁ Nr LII.2018
przebiegu LII sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 23 października 2018 r.
1. Otwarcie Sesji
LII 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: 12 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. Lidia Gryko z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, p. Bogumił Baszczak -dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, p. Monika Jakubowska – główny specjalista ds. nadzoru
i współpracy z organizacjami pozarządowymi, 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 protokołu poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto za okres: lipiec-wrzesień 2018 r.
5. Sprawozdania pn. "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Zielona Góra za rok szkolny
2017/2018".
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula – druk
nr 445;
2) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada – druk
nr 446;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019 – druk nr 447;
4) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze – druk nr 448.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. 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 przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
– druk nr 449;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra – druk nr 450.
Głosowania nad zmianami porządku obrad:
Głosowanie wniosku p. Jerzy Żeteckiego - z-cy przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 449.

Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
12 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głos.
Głosowanie wniosku p. Jerzy Żeteckiego - z-cy - przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany
Statutu Miasta Zielona Góra – druk nr 450.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło –
12 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto za okres: lipiec-wrzesień 2018 r.
5. Sprawozdania pn. "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Zielona Góra za rok szkolny
2017/2018".
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula – druk
nr 445;
2) zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada – druk
nr 446;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019 – druk nr 447;
4) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze – druk nr 448;
5) opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości –
druk nr 449;
6) opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra– druk nr 450.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. 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 – 12 radnych. Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
3. Przyjęcie protokołu 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 przyjęte większością głosów w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu udział wzięło – 12 radnych. Wyniki głosowania: za przyjęciem – 12 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za III kwartał 2018 roku.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnice Nowe Miasto za okres: lipiec– wrzesień 2018 r.
przedstawił z-ca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto p. Jerzy Żetecki.
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5. Sprawozdanie pn. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Zielona Góra za rok
szkolny 2017/2018
Sprawozdanie pn.” Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Zielona Góra za rok szkolny
2017/2018” przedstawili: p. Lidia Gryko Z-ca Naczelnika Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych oraz p. Bogumił
Baszczak -dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Sprawozdanie w załączeniu.

6. Podjęcie uchwał
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Racula –druk nr 445.
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 445.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LII.437.2018 w sprawie zaopiniowania
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Racula – druk nr 445 –
podjęła jednogłośnie .
Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Zawada – druk nr 446.
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 446.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LII.438.2018 w sprawie zaopiniowania
propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Zawada – druk nr 446 –
podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –0 głosów.
6.3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta
Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – druk nr 447.
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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 447.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LII.439.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok
2019 – druk nr 447 – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
6.4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. PrzylepKolejowa w Zielonej Górze– druk nr 448.
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 448.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LII.440.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze – druk nr 448 – podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
6.5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i
zwolnień od podatku od nieruchomości– druk nr 449.
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 449.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
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Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LII.441.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości– podjęła
jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
6.6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona
Góra– druk nr 450.
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 450.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr LII.442.2018 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
7.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.
8.Sprawy różne
Radny p. Jarosław Bartkowicz- wrócił do tematu poruszanego na ostatniej sesji aby ZGK zajął się przycinką
gałęzi drzew rosnących poza terenem cmentarza, które łamiąc się podczas silnych wiatrów zagrażają
bezpieczeństwu oraz niszczą pomniki znajdujące się tuż przy ogrodzeniu cmentarza, zwrócił również uwagę na
problem brak kontroli w kwestii nasadzeń drzew i krzewów przy grobach, które niszczą pomniki 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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Przewodniczący
Rady Dzielnicy
…………………
Zenon Rabęda

