PROTOKÓŁ Nr VIII.2015
przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
która odbyła się w dniu 18 września 2015 r.
Otwarcie Sesji
Sesja odbyła się w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 ,
początek godzina 14.00.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto radny Zenon Rabęda,
Przewodniczący Rady Dzielnicy stwierdził prawomocność posiedzenia, z uwagi na obecność
wymaganego qworum.
Na Sali znajduje się 13 radnych, na stan Rady 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy na wstępie przywitał przybyłych: gospodarza obiektu Pana
Dyrektora Wacława Hansza, Wiceprezydenta Miasta Krzysztofa Kaliszuka, Panią Dyrektor Centrum
Usług Opiekuńczych Elżbietę Sochacką, Dyrektora Zakładu Komunalnego Leszka Klima, Dyrektora
Biblioteki Pania Elżbiete Januszewską, Przewodniczącego Zarządu Mariusza Zalewskiego, Z-cę
Przewodniczącego Zarządu Sebastiana Jagiełowicza, Panią Kierownik Biura Dzielnicy Urszulę
Zamiatała, przedstawicieli mediów, Panie i Panów sołtysów, Panie i Panów radnych Dzielnicy oraz
wszystkich zebranych.
Na Sekretarza obrad wybrano radnego Marka Karwackiego.
2.Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał porządek obrad,który został radnym przesłany w
zawiadomieniach, po czym spytał czy są propozycje zmiany.
Przewodniczący Zarządu, zwrócił się z prośbą do Państwa radnych o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał w sprawach:
2)zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającą uchwałę w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra-druk Nr 56,
3)opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia woli porozumienia międzygminnego w celu wspólnej
realizacji projektu pn.Budowa Infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zielona Góra – Miasto Zielona Góra-druk Nr 57,
4)opinia o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Ochla –Kożuchowska w
Zielonej Górze- druk Nr 58,
5) opinia o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Stary Kisielin – Malinowa w
Zielonej Górze- druk Nr 59.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad
prezentacji multimedialnej, które zostaną przedstawione przez Pana Wacława Hansza i Panią Elżbietę
Sochacką.
Przewodniczący Rady spytał czy sa jeszcze inne propozycje zmiany porządku.
Innych zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał porządek obrad.
1.Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto /stwierdzenie prawomocności obrad/.
2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt.”Charakterystyka Pracy” – prezentacje przedstawią:
-Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Pan Wacław Hansz,
-Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych Elzbieta Sochacka.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i podjęcie uchwał (stanowisk) w sprawach:
1)opinii o projekcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji
mienia Skarbu Państwa na wniosek – druk Nr 55,
2)zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającą uchwałę w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra-druk Nr 56,
3)opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia woli porozumienia międzygminnego w celu wspólnej
realizacji projektu pn.Budowa Infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zielona Góra – Miasto Zielona Góra-druk Nr 57,
4)opinia o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Ochla –Kożuchowska w
Zielonej Górze- druk Nr 58,
5) opinia o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Stary Kisielin – Malinowa w
Zielonej Górze- druk Nr 59.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił o przegłosowanie porządku obrad wraz ze zgłoszonymi
poprawkami.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

3.Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej Sesji
Przewodniczący Rady Dzielnicy, zwrócił się z zapytaniem do Sekretarza obrad czy zostały
zgłoszone uwagi do treści protokołu ostatniej Sesji.
Sekretarz oświadczył że nikt z radnych uwag nie zgłosił.
Protokół przebiegu Sesji został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się.
4.Przedstawienie prezentacji multimedialnej
Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Pan Wacław Hansz, na wstępie przywitał wszystkich zebranych,
podziękował za przyjęcie zaproszenia, Centrum to jednostka organizacyjna Miasta Zielona Góra, która
2
zajmuje powierzchnie ponad 800 m powierzchni, tu znajdują się sale szkoleniowe, sala konferencyjna,
sala gimnastyczna, siłownia plenerowa na zewnątrz budynku oraz pracownie komputerowe.
Szczegółową działalność CIS przedstawi Pani Anita Choraczewska, koordynator szkoleń i autorka
większości programów realizowanych przez Centrum.
Pani Anita Choraczewska oświadczyła, że Centrum Integracji Społecznej zostało powołane w styczniu
2005 roku. W Centrum na etacie zatrudnia 9 osób plus ok. 40 specjalistów w różnych formach
zatrudnienia typu, psycholog czy psychiatra. Poczym omówiła zrealizowane programy, jakie były
prowadzone w Centrum w roku 2014-2015.Następnie omówiła zadania realizowane przez Centrum.
Przewodniczący Rady Dzielnicy –spytał jakie są plany działania Centrum na rok 2016.
Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk-oświadczył, że na rok 2016 planujemy realizację kilku projektów, w
których na 1 kursie będzie uczestniczyło łącznie ok. 200 osób z czego 50 będzie z terenu Dzielnicy,
kurs trwał będzie 3 m-ce więc będzie ich cztery. Zakresem działania uczestników kursu będzie

przyuczenie do zawodu związanego z utrzymaniem zieleni w parkach i na skwerach. Kursanci
otrzymają wyżywienie, odzież ochronną oraz kilkuset złotowe stypendia.
Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych Pani Elzbieta Sochacka-na wstępie oświadczyła, że centrum
Usług opiekuńczych jest również jednostką organizacyjną Miasta, placówka składa się z 8
samodzielnych działów, położonych w różnych miejscach Zielonej Góry. Są to np. 2 placówki dziennego
pobytu osób starszych, stołówka zapewniająca posiłki dla 200 osób, wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego oraz opieka domowa dla osób potrzebujących takiej opieki., 80% osób korzystających
z posiłków płaci 4,60 zł za posiłek .Dalej Pani Dyrektor omówiła działalność poszczególnych działów
Centrum.
Na zakończenie Pani Dyrektor zaprosiła sołtysów wraz z seniorami z poszczególnych sołectw na
uroczysty koncert z okazji obchodów Tygodnia Seniora.
Radny Sebastian Jagiełowicz- spytał jakie są kryteria korzystania z Centrum Usług Opiekuńczych.
Pani Dyrektor odpowiedziała –że potrzebujących kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Za wystąpienie Pani Dyrektor podziękował Przewodniczący Rady Dzielnicy.
.
5.Podjęcie uchwały lub zajęcie stanowiska
1/ Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że pierwszy projekt uchwały dotyczy opinii o projekcie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia Skarbu Państwa na wniosek.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, oświadczył, że projekt uchwały był omawiany na dzisiejszym
wspólnym posiedzeniu Komisji i uzyskał opinię pozytywną , spytał czy są pytania.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

radny Jarosław Bartkowicz-

Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki powiedział, że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeprowadził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie- uchwała Nr VIII.55. 2015.
2/
Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że następny projekt uchwały dotyczy zaopiniowania
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Zielona Góra.
Przewodniczący Rady Dzielnicy oświadczył, że projekt tej uchwały był też omawiany na dzisiejszym
wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Rady Dzielnicy spytał czy są pytania.
Pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury,Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

radny Jarosław Bartkowicz-

Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki powiedział, że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeprowadził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - uchwała Nr VIII.56.2015.
3/
Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że kolejny projekt uchwały dotyczy opinii o projekcie
uchwały w sprawie wyrażenia woli porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji projektu
pn.Budowa Infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, oświadczył że projekt tej uchwały był też omawiany na dzisiejszym
wspólnym posiedzeniu komisji, po czym spytał czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał projekt uchwały.
W związku z tym Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i
Gospodarki Komunalnej
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

radny Jarosław Bartkowicz-

Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki powiedział, że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeprowadził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie- uchwała Nr VIII.57.2015.
4/
Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że następny projekt uchwały dotyczy opinia o projekcie
uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Ochla –Kożuchowska w Zielonej Górze.
Przewodniczący Rady Dzielnicy oświadczył, że projekt tej uchwały też był omawiany na dzisiejszym
wspólnym posiedzeniu komisji, zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, odczytał projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
Komisji.

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i
Gospodarki Komunalnej
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

radny Jarosław Bartkowicz-

Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki powiedział, że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeprowadził głosowanie.
Uchwała została podjęta przy 4 głosach wstrzymujących się- uchwała Nr VIII.58. 2015.
5/
Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że następny projekt uchwały dotyczy opinia o projekcie
uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Stary Kisielin – Malinowa w Zielonej Górze.
Przewodniczący Rady Dzielnicy oświadczył, że projekt tej uchwały był omawiany na dzisiejszym
wspólnym posiedzeniu komisji, spytał czy są jeszcze pytania dotyczące projektu uchwały. Pytań nie
zgłoszono.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, odczytał projekt uchwały po czym poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i
Gospodarki Komunalnej
powiedział, że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

radny Jarosław Bartkowicz-

Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki powiedział, że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeprowadził głosowanie.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach wstrzymujących się- uchwała Nr VIII.59. 2015.
5.Interpelacje i zapytania.
1/
Przewodniczący Rady Dzielnicy spytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie.
Radna Joanna Pawelczyk spytała czym, się kierowano przy projektowaniu przebiegu ścieżek
rowerowych.
Wiceprezydent Miasta Krzysztof Kaliszuk odpowiedział, że przebieg tras zostało zaproponowane przez
Stowarzyszenie „Rowerem do przodu”. Co do Kisielina to trasa uwarunkowana jest zabudową
mieszkaniową, inna alternatywa przebiegu trasy nie może być brana pod uwagę.

Radna Sylwia Brońska zapytała, czym się kierowano proponując budowę ścieżek na głównej drodze w
Zawadzie, która jest drogą brukową, czy budowa polegać będzie na wymalowaniu pasa, czy trasa nie
mogła by być wyznaczona w części chodnika..
Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, że ideą ścieżek rowerowych jest „łączenie” mieszkańców, w przypadku
Zawady nie ma możliwości wyznaczenia innej trasy przez Zawadę.
Radna Agnieszka Kozakiewicz- spytała, czy w przypadku Łężycy, budowa ścieżek rowerowych na
terenie tzw. starej części miejscowości była ujęta w planach.
Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk- odpowiedział, ze do Łężycy tj. do osiedla Czarnkowo, ścieżka
rowerowa była wybudowana jako pierwsza poza granicami „starego miasta”, dalszą trasę aż do granicy
miejscowości można pokonać drogą. Za granica miejscowości w kierunku miejscowości Wysoka to już
teren Gminy Czerwieńsk.
Następnie Wiceprezydent- wyjaśnił jakie odcinki ścieżek maja powstać w najbliższym czasie które
umożliwiły by przejazd od Zawady przez Stare Miasto aż do Zatonia, łączna wartość zadania wynosić
będzie ponad 30 mln zł dokładnie to 35 mln , na dzień dzisiejszy przetargi na budowę ścieżek są już
rozstrzygnięte na kwotę 22 mln zł.
Radny Jerzy Szczepski spytał, czy brana jest pod uwagę budowa ścieżki rowerowej z Przylepu do
lotniska. Droga prowadzi przez las dodatkowo jest bardzo wąska, a ruch rowerowy zwłaszcza kiedy
„coś” się dzieje na lotnisku jest bardzo niebezpieczna
Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk- odpowiedział, że droga w części jest własnością lasów. Próba
poszerzenia pasa drogowego spowodowałaby poniesienie bardzo dużych kosztów. Ale z uwagi na fakt,
że na lotnisku ulokowane jest Centrum Spotkań Polsko- Niemieckich, chcemy starać się o
dofinansowanie z projektu współpracy trans granicznej na remont drogi, budowę ścieżki rowerowej
wraz z oświetleniem, bo nie można ukrywać, że mieszkańcy Zielonej Góry coraz liczniej korzystają z
lotniska.
6. Sprawy 6.Sprawy różne.
1/
Radny Sebastian- Jagiełowicz- zwrócił się z prośbą do radnych, aby jako rada przyjęli stanowisko-apel
o podtrzymanie zapewnień kierowanych do mieszkańców na spotkaniach przed referendum, że na
terenach wiejskich nie będzie zabudowy wielorodzinnej, na terenach gdzie takie nie było planowane.
Coraz częściej słyszy się wypowiedzi mieszkańców „starej części” miasta, że nie po to się łączyliśmy
aby teraz wycinać lasy pod budownictwo, skoro na terenach byłej gminy są miejsca gdzie budownictwo
takie może powstawać.
Wiceprezydent Kaliszuk- powiedział, że chciałby poprzeć wypowiedź Pana Wiceprzewodniczącego
Zarządu, podczas spotkań z mieszkańcami faktycznie zapewniono że na terenie Dzielnicy nie będzie
zabudowy wielorodzinnej.
2/
Radna Dorota Bojar powiedziała, że słyszała iż jest kolejna propozycja budowy obwodnicy
południowej. W związku z tym, ze Zielona Góra została powiększona o 17 wsi, uważa że obwodnica
powinna omijać te wszystkie miejscowości. A wariant, o którym mówię zakłada, że obwodnica będzie
przebiegać obok skansenu w Ochli.
Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk odpowiedział, że budowa obwodnicy poza granicami miasta jest nie
do przyjęcia, nie zgodzi się na taka inwestycje rząd, bo w takim przypadku państwo musiałoby pokryć
koszt budowy obwodnicy, a koszt byłyby bardzo dużo bo obwodnica musiałaby mieć ok. 30 km.
Przebieg obwodnicy przy Skansenie nie będzie nikomu szkodzić, w skansenie nie ma mieszkańców,
ponadto na tym odcinku byłyby zainstalowane ekrany wyciszające.

3/
Sołtys wsi Zawada Jan Smoter poparł wypowiedź radnej Brońskiej, że wyznaczenie ścieżki rowerowej
na drodze brukowej, to nie jest ścieżka, W miesiącach letnich na tą drogę wyjeżdżają maszyny rolnicze,
kto wtedy będzie odpowiadał za bezpieczeństwo rowerzystów, czy wówczas jak będzie jakiś wypadek
na S3 a ruch skierowany przez Zawadę.
4/
Radny Sebastian Jagiełowicz- oświadczył, że koncepcja budowy obwodnicy przy wysypisku śmieci w
Raculi uzyskała aprobatę mieszkańców miejscowości Racula i Drzonków.
Przewodniczący Zarządu, podkreślając konieczność budowy obwodnicy dodał, że minęło 5 lat od chwili
uchwalenia planu zagospodarowania miejscowości Drzonków i Racula, to spowoduje że właściciele
działek budowlanych zaczną je sprzedawać, intensywnie rozwijać się więc będzie budownictwo
mieszkaniowe, dlatego budowa obwodnicy jest absolutnie niezbędna.
5/
Sołtys miejscowości Ochla- spytał jaka drogą dojadą ciężkie samochody z drzewem do Stelmetu.
Wiceprezydent Kaliszuk- odpowiedział że przez miejscowość, innego dojazdu niestety nie ma,
Możemy zabronić wjazdu ciężkich samochodów przez miejscowość, ale czy to jest rozwiązanie.
6/
Kierownik Biura Dzielnicy omówiła zasady organizacji spotkania z okazji Dnia Seniora..
Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk powiedział, że na kolejnej Sesji w której będą uczestniczyli
przedstawiciele Łężycy czyli Pan radny i Pani sołtys, chciałby wrócić do tematu rozbudowy
oczyszczalni ścieków , o stację fermentacji, ponieważ jeżeli nie przyjmiemy koncepcji rozbudowy,
możemy stracić aż 24 mln zł Z dofinansowania na ten projekt mają być zrealizowane inne zadania,
takie jak deszczówka w Łężycy i sieci kanalizacyjne w Ochli, Zatoniu i Krępie. Na rozprawie
administracyjnej w sprawie rozbudowy oczyszczalni, Pani sołtys powiedziała, że mieszkańcy nie są
przeciwni rozbudowie, ale co za to otrzyma miejscowość. Proszę, aby na następnej Sesji wrócić do tego
tematu.
Radna Dorota Bojar-podziękowała Prezydentowi Miasta za udzielenie wsparcia finansowego na letni
wypoczynek dzieci zorganizowany przez Caritas Ochla.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Sebastiana Jagiełowicza,
w sprawie budowy wielorodzinnej na terenie sołectw.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek radnego Sebastiana Jagiełowicza o przygotowanie stanowiska
w sprawie budownictwa wielorodzinnego.

Na tym o godz. 16. 05 zakończono obrady.
Protokołowała
……………
Ewa Fogiel

Sekretarz Obrad
………………….
Marek Karwacki

Przewodniczący
Rady Dzielnicy
……………………
Zenon Rabęda

PROTOKÓŁ Nr V.2015
przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
która odbyła się w dniu 8 czerwca 2015 r.
Otwarcie Sesji
Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41 , początek godzina
15.45.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto radny Zenon Rabęda,

Przewodniczący Rady Dzielnicy stwierdził prawomocność posiedzenia, z uwagi na obecność
wymaganego qworum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan Rady 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy na wstępie przywitał przybyłych, Mariusza Zalewskiego
Przewodniczącego Zarządu, Z-cę Przewodniczącego Zarządu Sebastiana Jagiełowicza, Panią
Kierownik Biura Dzielnicy Urszulę Zamiatała, Pani i Panów radnych Dzielnicy.
Na Sekretarza obrad wybrano radnego Marka Karwackiego.
2.Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał porządek obrad jak został radnym przesłany w
zawiadomieniach, po czym spytał czy są propozycje zmiany.
Zmian nie zgłoszono.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

3.Podjęcie uchwały lub zajęcie stanowiska
1/ Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że pierwszy projekt uchwały dotyczy opinii o
projekcie uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ,energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta Zielona Góra-druk nr 39. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Dzielnicy, oświadczył że w związku z tym, że wszystkie projekty uchwał
były omawiane na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie uzyskały pozytywną opinię proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i
Gospodarki Komunalnej
powiedział że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

radny Jarosław Bartkowicz-

Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki, powiedział że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy spytał ,kto jest za przyjęciem uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie- uchwała Nr V. 39. 2015.
2/ Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że pierwszy projekt uchwały dotyczy opinii o
projekcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze-druk nr 40. Przewodniczący Rady
Dzielnicy odczytał projekt uchwały i oświadczył że tak jak poprzedni projekt był on dzisiaj omówiony na
posiedzeniu wspólnym Komisji, w związku z tym proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw
powiedział że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Społecznych radny Jerzy Żetecki-

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej radny Jarosław Bartkowicz- powiedział
że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Integracji Samorządowej radny Marek Karwacki, powiedział że Komisja projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie,.
Przewodniczący Rady Dzielnicy spytał ,kto jest za przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie- uchwała Nr V. 40. 2015.
Radny Tadeusz Borek- powiedział, że na jednej z poprzednich Sesji spytał, kiedy zostanie usunięty z
dróg piasek pozostały po zimie. Do tej pory nadal nic nie zostało w tej sprawie zrobione.
Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił, aby radny potraktował zapytanie jako interpelacje i złożył ją na
piśmie.
Na tym zakończono obrady o godz.16.20
.
Protokołowała
……………
Ewa Fogiel

Sekretarz Obrad
………………….
Marek Karwacki

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Nowe Miasto
……………………
Zenon Rabęda

