PROTOKÓŁ Nr 4.2019
przebiegu wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 18 kwietnia 2019 r.
1. Otwarcie obrad
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta
Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41. Początek godzina 13.00.
Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył p. Roman Rekut -przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący Komisji na podstawie list obecności stwierdził, że w Komisjach jest wymagane quorum.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Radni Dzielnicy Nowe Miasto, p. Jerzy Żetecki – z-ca przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, p. Mariusz Zalewski – dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto,
p. Teresa Migdał - kierownik Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami, p. Anna Halip –
kierownik Biura Zagospodarowania Przestrzennego, p. Ewa Szymańska z Biura Ochrony Środowiska, p.
Monika Wiśniewska – kierownik Biura Prezydenta i p. Piotr Dubicki z Biura Prezydenta, p. Stanisław
Szczepaniak- kierownik Biura Podatków Lokalnych, p. Urszula Zamiatała – kierownik Biura Dzielnicy.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych prowadzący obrady p. Roman Rekut poinformował, że posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Nowe
Miasto jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
2. Uchwalenie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza - druk nr 73;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
najmu lokalu użytkowego – druk nr 74;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego –
druk nr 75.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Po przedstawieniu porządku obrad p. Jerzy Żetecki – z-ca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Nowe Miasto przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania – druk nr 76;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie delegowania radnych Dzielnicy Nowe Miasto do udziału w pracach
zespołu ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt – druk nr 77;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości– druk
nr 78;
4) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Zawada-Wiklinowa) –
druk nr 79.
Głosowania nad zmianami porządku obrad przeprowadzono w Komisjach:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos.
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Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza - druk nr 73;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
najmu lokalu użytkowego– druk nr 74;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego –
druk nr 75;
4) opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania – druk nr 76;
5) opinii o projekcie uchwały w sprawie delegowania radnych Dzielnicy Nowe Miasto do udziału w pracach
zespołu ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt – druk nr 77;
6) opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości– druk nr
78;
7) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Zawada-Wiklinowa) – druk
nr 79.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
3. Zaopiniowanie uchwał
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza - druk nr 73.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza druk nr 73 przedstawiła: p. Anna
Halip – kierownik Biura Zagospodarowania Przestrzennego i p. Ewa Szymańska z Biura Ochrony Środowiska,
omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały.
Celem niniejszej uchwały jest zmiana oraz doprecyzowanie zapisów uchwały nr LXIV.870.2018 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
Zmiany zapisów obejmują m.in. aktualizację i uszczegółowienie wymogów dotyczących urządzeń
objętych dofinansowaniem, uwzględnienie uwag Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ww.
uchwały, rozszerzenie i doprecyzowanie zakresów załączników wymaganych dla poszczególnych rodzajów
kotłów.
Pytania:
Radny p. Andrzej Wąsik- czy budujący nowe domy mogą starać się o dofinansowanie do instalacji
centralnego ogrzewania?
P. Ewa Szymańska- nie do tego służy inny program.
Radny p. Paweł Towpik- rozumiem, że od maja będzie ogłoszony taki nabór i będzie można składać
wnioski?
P. Anna Halip – tak w chwili podjęcia uchwały przez Radę Miasta będzie nabór i będzie można składać
wnioski, my praktycznie już od stycznia przyjmujemy takie wstępne deklaracje, jest to fakt że jest ktoś
zainteresowany.
Radny p. Paweł Towpik- czy jak ktoś będzie mógł złożyć wniosek , a państwo będzie mieli wiedzę o ilości
złożonych wniosków, czy dostanie informacje, że np. jest już tylu chętnych, że może już nie dostać
dofinansowania?
P. Anna Halip- na tą chwilę zabezpieczona jest w budżecie kwota 500 tys., w zeszłym roku było tak samo
i raczej jesteśmy zwolennikami tego aby wszyscy chętni składali wnioski, bo jeżeli widać, że odpowiada
kryteriom i poniesie najpierw swój wkład przedstawiając fakturę poniesionych kosztów na tą inwestycję to
otrzyma dofinansowanie.
Głosowanie – druk 73, opinie Komisji:
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Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego– druk nr 74.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu najmu lokalu użytkowego– druk nr 66 przedstawił p. Mariusz Zalewski –
dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały. W
przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest praktyka lekarze rodzinnego, a wyrażenie zgody na zawarcie
umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat pozwoli na kontynuowanie przez wnioskodawcę
działalności w ramach Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie– druk 74, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego– druk nr 75.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego– druk nr 75 przedstawiła: p. Monika Wiśniewska – kierownik Biura
Prezydenta, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały, wykonanie delegacji ustawowej i
określenie wymagań, jakie powinien spełniać projekt zielonogórskiego budżetu obywatelskiego.
Pytania:
Radny p. Paweł Towpik- powiedział, że forma głosowania przedstawiona w projekcie uchwały nie jest do
przyjęcia , gdyż osoby głosujące nie musząc okazywać się żadnymi dokumentami mogą podawać się za
kogoś innego, jednym słowem jest to parodia głosowania. W wielu polskich miastach jakoś to rozwiązano
żeby można było stwierdzić, iż głosuję właściwa osoba, a Zielona Góra nie może tego inaczej rozwiązać
przez co może dojść do nadużyć a co za tym idzie manipulowania wynikami. A moja druga uwaga dotyczy
braku ograniczeń wiekowych czyli każdy może głosować nawet noworodek, który się w tym dniu urodził, w
wielu dużych miastach czegoś takiego się nie robi są ustalone granice wiekowe, z tego co wiem Miasto samo
może ustalić kryteria według których przeprowadza się głosowanie.
P. Monika Wiśniewska – jeżeli chodzi o wiek głosującego to zgadzam się z panem, że jest to bez sensu, ale
musi się stosować do ustawy o samorządzie gminnym, iż głosującym może być każdy mieszkaniec i my nie
możemy wiekowo ograniczyć możliwości głosowania.
Radny p. Zenon Rabęda- mam uwagi do dwóch spraw, a mianowicie chodzi o § 9.1. i to dlaczego jest taka
różnica pomiędzy wymaganą ilością podpisów mieszkańców Miasta Zielona Góra a Dzielnicy Nowe Miasto, a
druga dotyczy wartości realizacji projektu a konkretnie dolnej granicy , proponuje aby obniżyć 200 tys. na 100
tys. do 1 mln poprzez głosowanie wniosku w Komisjach.
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P. Monika Wiśniewska- odniosła się do zgłoszonych uwag stwierdzając, że co do głosowania wniosku
w sprawie kwoty nie ma uwag, natomiast co do § 9.1. wyjaśniła, iż ustawodawca ściśle określił liczbę
podpisów mieszkańców danego terenu, która nie może przekraczać 0,1 % ogółu mieszkańców z terenu
objętego pulą budżetu obywatelskiego.
Radny p. Roman Rekut- zwrócił uwagę na fakt, iż podział środków może być nie sprawiedliwy
w Dzielnicy Nowe Miasto bo duże Sołectwa, które zdecydują się na budowę np. drogi a mają większą ilość
mieszkańców zabiorą cała pule środków przysługującą na ten obszar.
Po burzliwej dyskusji prowadzący posiedzenie komisji p. Roman Rekut, zaproponował przegłosowanie
w komisjach zgłoszonego wniosku przez radnego p. Zenona Rabędę, aby minimalna wartość jednego
zgłoszonego projektu do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego nie była niższa niż 100.000 zł :
Głosowanie wniosku:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Głosowanie – druk 75, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 9 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 1 głos – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 10 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania– druk nr 76.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania– druk nr 76
przedstawił: p. Stanisław Szczepaniak- kierownik Biura Podatków Lokalnych, omawiając uzasadnienie
dołączone do projektu uchwały, w celu aktualizacji osób wyznaczonych na inkasentów. Wobec powyższego
należy anulować uprawnienia inkasenta sołectwa Jarogniewice dla Pani Elżbiety Świercz, którą zastąpi na
tym stanowisku Pan Józef Kobyliński oraz anulować uprawnienia inkasenta sołectwa Ochla dla Pana
Aleksandra Kosowicza, którego zastąpi na tym stanowisku Pani Dorota Bojar.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie – druk 76, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
-za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
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Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie delegowania radnych Dzielnicy Nowe
Miasto do udziału w pracach zespołu ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt– druk nr 77.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie delegowania radnych Dzielnicy Nowe
Miasto do udziału w pracach zespołu ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt – druk nr 77 w tej
sprawie głos zabrał p. Zenon Rabęda Przewodniczący Rady Dzielnicy, który przedstawił pismo od
Prezydenta Miasta z prośbą o powołanie 2 kandydatów spośród Radnych Dzielnicy Nowe Miasto do prac
w Zespole ds. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Zaproponował dwóch
radnych p. Krzysztofa Wołczyńskiego, który był nieobecny na posiedzeniu wspólnym komisji, ale pocztą
elektroniczną wyraził chęć uczestnictwa w pracach ww. komisji zgłaszając swoja kandydaturę, a drugim
zaproponowanym radnym został p. Mieczysław Momot, który również wyraził zgodę na branie udziału
w pracach komisji.
Głosowanie – druk 77, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
-za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości - druk nr 78.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości druk nr 77 przedstawiła: p. Teresa Migdał - kierownik Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania
Nieruchomościami, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały.
Stosownie do § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin,
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym mieszkańcom statutu miasta oraz zmiany siedziby
władz Gminy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1023) z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiło połączenie Gminy Zielona
Góra z Miastem Zielona Góra na prawach powiatu Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego
pod nazwą Miasto Zielona Góra. Tym samym, wszelkie prawa i obowiązki byłej Gminy Zielona Góra zostały
przejęte przez Miasto Zielona Góra. Ponadto, decyzją Nr DP.340.21.2015.AW Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 października 2015 r. nastąpiło przekazanie na rzecz miasta na prawach powiatu Zielona Góra całego
mienia Gminy Zielona Góra w powiecie zielonogórskim. Organ wykonawczy gminy uprawniony jest zatem do
bieżącego gospodarowania mieniem gminy, natomiast organ stanowiący do decydowania w zakresie spraw
przekazanych wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi przez przepisy ustawy i w ich granicach. Podjęcie
niniejszej uchwały pozwoli na skrócenie procedury związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta
Zielona Góra oraz spowoduje ujednolicenie i przejrzystość zasad gospodarowania nieruchomościami.
Głosowanie – druk 77, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
-za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
(ul. Zawada-Wiklinowa)– druk nr 79.
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Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
(ul. Zawada-Wiklinowa) – druk nr 79 przedstawił p. Mariusz Zalewski – dyrektor Departamentu Dzielnicy
Nowe Miasto, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały. Celem jest nadanie nazwy ul.
Zawada-Wiklinowa drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim,
położonej w Zielonej Góra na terenie dzielnicy Nowe Miasto.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie– druk 79, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
4. Sprawy różne
Radny p. Mieczysław Momot – pełniąc funkcje również sołtysa sołectwa Przylep zaproponował zaproszenie
na sesję niedawno nowo wybranej Skarbnik Miasta p. Reginy Renc w związku z niektórymi nie zrozumiałymi
zastrzeżeniami przy celowości składanych zamówień, aby wyjaśniła jakie należy brać kryteria pod uwagę przy
składaniu zamówień.
Głos zabrał p. Mariusz Zalewski – dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto- stwierdzając, iż sesja
może nie jest miejscem na tego typu spotkania może lepiej zrobić je osobno dla Sołtysów, jest propozycja
takiego spotkania 9 maja o godz. 15 i możemy wówczas zaprosić Panią Skarbnik zgłaszając jakieś tematy
i problemy.
Radny p. Paweł Towpik- jaka jest możliwość wycenienia ile powinna zarabiać osoba, która obsługiwała by
Park w Ochli, chodzi mianowicie o prace porządkowe codzienny dogląd, koszenie trawy i drobne prace
porządkowe, bo proponowanie za codzienną pracę takiej osobie 500 zł to jest jakieś nieporozumienie. Druga
sprawa to na podstawie jakiego kryterium wybierani są projektanci czy architekci, którzy przedkładają
kosztorys jakieś inwestycji, przykład budowy chodnika w Ochli przy ul. Kożuchowskiej jego koszt wyceniony
na 610 tys. zł mógłby być za połowę tej ceny a nawet mniej, tworzone są na bogato takie kosztorysy i później
nie zrealizowane są takie inwestycje. Proszę o odpowiedź pisemną wg jakiego klucza wybierani są
projektanci , kosztorysanci którzy opracowują dany kosztorys inwestycji, która ma jest zaplanowana.
Radny zwrócił uwagę, aby w Łączniku Zielonogórskim uaktualniono dane osób funkcyjnych w poszczególnych
sołectwach, gdyż na jego pismo z taka prośbą nie reagują.
Radny p. Zenon Rabęda poinformował również, że będzie wydana książeczka z informacjami na temat co i w
jakim Departamencie można załatwić z nazwiskami i numerami telefonów, będzie ona wkładką do pierwszego
lub drugiego numeru Łącznika Zielonogórskiego.
Głos zabrała również radna p. Sylwia Brońska w sprawie nie otrzymanej odpowiedzi na interpelację w
sprawie mostu w Cigacicach , dalszych jego losów w związku z utrudnieniami jakie stwarza brak możliwość
przejazdu przez okolicznych mieszkańców oraz zwróciła się obecnych na posiedzeniu radnych, aby może też
wystosować pismo popierające rolników, którzy mają bardzo utrudniony dojazd do swoich pól po zamknięciu
mostu dla pojazdów powyżej 3,5 t.
Radny p. Mieczysław Momot- skończy się rok to co będzie dalej z Funduszem Integracyjnym
i z zaplanowanymi a nie zrealizowanymi inwestycjami, pieniądze na to są, ale mam nadzieję że nie
przepadną.
Radny p. Paweł Towpik- zaapelował do radnych aby stworzyć projekt uchwały Miasta, która będzie
wydzielała część budżetu inwestycyjnego na Dzielnicę, bo co nam oferują z budżetu obywatelskiego w
stosunku do potrzeb jakie mamy to jest jakaś parodia stwierdził radny, a następnie przekazać do Rady Miasta
by podała go pod głosowanie.
Po zakończonej dyskusji prowadzący Komisje p. Roman Rekut zakończył posiedzenie wspólne Komisji
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Przewodniczący Komisji ds.
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji ds.
Integracji Samorządowej

Przewodniczący Komisji ds.
Infrastruktury i Gospodarki
Komunalnej

……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..
Krzysztof Sroczyński
Sylwia Brońska
Roman Rekut

Protokołowała:
……………
Sylwia Bartkowicz

Strona 7 z 7

