PROTOKÓŁ Nr 5.2019
przebiegu wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 20 maja 2019 r.
1. Otwarcie obrad
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Dzielnicy Nowe Miasto odbyło się po raz pierwszy w Sali
sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1. Początek godzina 13.00.
Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczyła p. Sylwia Brońska -przewodnicząca Komisji ds. Integracji
Samorządowej.
Przewodnicząca Komisji na podstawie list obecności stwierdziła, że w Komisjach jest wymagane quorum.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Radni Dzielnicy Nowe Miasto, p. Sebastian Jagiełowicz - przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, p. Mariusz Zalewski – dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto,
p. Elżbieta Sochacka – dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych, p. Ludwika Badecka – główna księgowa
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz p. Monika Turzańska, p. Agnieszka Fabiańczyk z Biura Urbanistyki i
Planowania, p. Urszula Zamiatała – kierownik Biura Dzielnicy.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych prowadzący obrady p. Sylwia Brońska poinformowała, 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) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Barcikowice – druk nr 80;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w
Zielonej Górze – druk nr 81;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Zawada-Motyla) – druk nr
82.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Po przedstawieniu porządku obrad p. Sebastian Jagiełowicz – przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Nowe Miasto przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych treningowych – druk nr 83;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze –
druk nr 84;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Księżycowa, ul.
Ochla-Gwiaździsta) – druk nr 85;
3
4) opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m
odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze –
druk nr 87;
5) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary KisielinPrzedszkolna – druk nr 88.
P. Sebastian Jagiełowicz – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto poprosił o wykreślenie
z porządku obrad punktu
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy
w Zielonej Górze – druk nr 81.
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Głosowania nad zmianami porządku obrad przeprowadzono w Komisjach:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Barcikowice – druk nr 80;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Zawada-Motyla) – druk nr
82;
3) opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
treningowych – druk nr 83;
4) opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze – druk
nr 84;
5) opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul. Ochla-Księżycowa, ul.
Ochla-Gwiaździsta) – druk nr 85;
3
6) opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m
odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze – druk
nr 87;
7) opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna – druk nr 88.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
3. Zaopiniowanie uchwał
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych – druk nr 83.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych – druk nr 83 przedstawiła: p. Elżbieta Sochacka – dyrektor
Centrum Usług Opiekuńczych, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały.
W związku z planowanym od czerwca 2019 r. uruchomieniem mieszkania chronionego treningowego
przy ul. Głowackiego 8B, przeprowadzonego przez Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze,
niezbędne jest ustalenie zasad odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym treningowym. Na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 cyt. ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest bowiem do
prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Celem uchwały jest zatem ustalenie zasad
odpłatności osób za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.
Radny p. Paweł Towpik zapytał jak wielu jest zainteresowanych tymi mieszkaniami?
P. Elżbieta Sochacka odpowiedziała, do końca nie mamy takiej wiedzy bo należy to do zadań MOPS-u, ale
z tego co wiem na razie są chętne cztery osoby ale muszą być one samodzielne w codziennej obsłudze, a
jeżeli będzie więcej chętnych to zadecyduje szybkość zgłoszeń.
Radny p. Krzysztof Wołczyński poruszył temat wynagrodzenie dla osób biorących udział w tym projekcie
czy będą adekwatne w stosunku do odpowiedzialnej i trudnej pracy.
P. Elżbieta Sochacka podkreśliła, że zawsze stara się walczyć o godne wynagrodzenie dla swoich
pracowników za tak ciężką prace.
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Głosowanie – druk 83, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług
Opiekuńczych w Zielonej Górze – druk nr 84.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług
Opiekuńczych w Zielonej Górze– druk nr 84 przedstawiła p. Elżbieta Sochacka – dyrektor Centrum Usług
Opiekuńczych, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały, którego celem jest dostosowanie
statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze do rozszerzającej działalność jednostki polegającego
na prowadzeniu mieszkań chronionych treningowych i popołudniowych klubów seniora.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie– druk 84, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia
3
wysokości dopłaty do ceny za 1 m odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i
Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze– druk nr 87.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
3
dopłaty do ceny za 1 m odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Zielonej Górze– druk nr 87 przedstawiła: p. Ludwika Badecka – główna księgowa Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji oraz p. Monika Turzańska, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały.
Dopłata do ceny za 1m³ odprowadzanych ścieków miała na celu zaspokojenie ciągłości określonych
podstawowych potrzeb społecznych i możliwie szeroka ich dostępność.
Uchwalenie dopłaty było działaniem ochronnym w stosunku do mieszkańców przed zbyt dużym
obciążeniem ich budżetów za świadczone usługi przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.
W maju 2008 roku przyjęto uchwałę w/s realizacji projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej
Góry II etap. Ustalono wówczas, iż pomimo wzrostu kosztów w ZWiK w wyniku wzrostu wartości majątku,
cena wody i ścieków będzie wzrastała o nie więcej niż 5% w stosunku rocznym.
W przypadku wzrostu cen taryfowych o więcej niż 5%, różnica miała być przekazywana z budżetu
Miasta Zielona Góra w formie dopłat, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Po uchyleniu uchwały nr LXVII.977.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1m³ odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i
Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, łączna cena za 1m³wody i ścieków dla gospodarstw domowych
wzrośnie o 3,9%.
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Radny p. Krzysztof Wołczyński zapytał czy konieczny jest wzrost opłat za wodę i ścieki i czym jest
spowodowany.
P. Ludwika Badecka wyjaśniła, że mając udokumentowany wzrost kosztów a wpływa na to wiele czynników
ekonomicznych, które stanowiły podstawę do ustalenia nowej trzy letniej taryfy.
Głosowanie – druk 87, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 9 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 3 głosy – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 7 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymało się 6 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 6 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 6 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Barcikowice – druk nr 80.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji
zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Barcikowice– druk nr 80 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
Barcikowice przyjętych uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Barcikowice w dniu 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji mieszkańców sołectwa Barcikowice na
inwestycje w ramach Funduszu Integracyjnego.
Głosowanie – druk 80, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
-za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
***
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów
Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna– druk nr 88.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul.
Stary Kisielin-Przedszkolna– druk nr 88 przedstawiła: p. Agnieszka Fabiańczyk z Biura Urbanistyki
i Planowania, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały. Celem niniejszej uchwały jest
wszczęcie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary
Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna w Zielonej Górze.
Głosowanie – druk 88, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
-za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
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Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 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-Motyla) - druk nr 82.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (ul.
Zawada-Motyla) druk nr 82 przedstawił: p. Sebastian Jagiełowicz - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały, której celem jest nadanie nazwy ul. ZawadaMotyla drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, położonej
w Zielonej Górze na terenie Dzielnicy Nowe Miasto.
.
Głosowanie – druk 82, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
-za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 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. Ochla-Księżycowa, ul. Ochla-Gwiaździsta)– druk nr 85.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
(ul. Ochla-Księżycowa, ul. Ochla-Gwiaździsta)– druk nr 85 przedstawił p. Mariusz Zalewski – dyrektor
Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały. Celem jest
nadanie nazwy ulicom położonym w Zielonej Górze na terenie Dzielnicy Nowe Miasto i tak : nazwę ul. Ochla –
Księżycowa – drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz nazwę ul. Ochla-Gwiaździsta –
drodze stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Radny sołectwa Ochla p. Paweł Towpik odnosząc się do powyższego projektu uchwały, poprosił, aby przy
nadawaniu nazw ulic publicznych w danym sołectwie informować o tym fakcie Sołtysa i Radę sołecką, w celu
przedstawienia zaproponowanej nazwy ulicy na Zebraniu Wiejskim do informacji mieszkańców.
Głosowanie– druk 85, opinie Komisji:
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Integracji Samorządowej:
-za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna;
Komisja ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
- za 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów – opinia pozytywna.
4. Sprawy różne
Radny p. Grzegorz Krystians – przedstawił krótką prezentację dotyczącą Budżetu obywatelskiego 2019 dla
Dzielnicy nowe Miasto, proponując wspólne złożenie projektów na inwestycje aby podział środków nie
przypadł tylko dla większych sołectw.
Po zakończonej dyskusji prowadzący Komisje p. Sylwia Brońska zakończyła 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
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